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Majd ha piros hó esik 
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Fenyves sétány 7/B – Ruth mindig is nagyon ragaszkodott Helenhez, 
Cédrusligeten élő nagymamájához, és gyakran meglátogatja, amióta a közeli 
egyetemre jár. A karácsonyi ünnepek előtt azonban határozott céllal keresi 
fel az idős hölgyet: szívügyekben kéri a tanácsát – ám legnagyobb 
meglepetésére megdöbbentő családi titokra bukkan… 
 
Majd ha piros hó esik – Susannah-t csak a kötvények, befektetési jegyek és 
részvények hozzák lázba. Amikor elvállalja, hogy vigyáz a kis unokahúgára, 
nem is sejti, mekkora fába vágja a fejszéjét. Ám szomszédjának, Nate-nek 
hála, mégsem vall kudarcot, sőt! Maga sem érti, de egyszeriben sóvárogva 
vágyik rá, hogy a saját kisbabáját tarthassa a kezében… 
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Kedves Olvasó! 
 
 
Az egész úgy kezdődött, hogy együtt ebédeltem két barátnőmmel, Katherine Stone-

nal meg Lois Faye Dyerrel, és beszélgetés közben, mire észrevettük, már fel is vázoltuk 
három egykori hadifeleség és azok unokáinak történetét. Katherine később megbeszélte 
az ötletet a kiadójával (amely egyben az én kiadóm is), aztán megkérdezte tőlünk, van-e 
kedvünk megírni a történeteket. Volt… 

Anyám ugyanis szintén hadifeleség volt a második világháború idején. Igaz, nem a szó 
klasszikus értelmében, mert ők előbb összeházasodtak, és apám csak nem sokkal azután 
vonult be katonának, és hajózott el Európába. Három hosszú évig nem találkoztak. 

De van másik oka is annak, hogy nagyon megtetszett ez a regényötlet. Apám 
Franciaországban harcolt, és 1944 decemberében, az utolsó nagy német támadás idején, 
Bastogne közelében a németek fogságába esett. Raboskodásának körülményeiről soha 
nem beszélt senkinek. Éppen ezen töprengtem, amikor a kezembe került egy újság, 
melyben felfigyeltem egy, a francia ellenállási mozgalomról szóló cikkre. A fantáziám 
azonnal beindult, és megszületett ez a történet. 

Úgy döntöttem, a Washington állambeli Cédrusligetbe költöztetem képzeletbeli 
hadifeleségemet, így a regény a sorozat részeként jelenik meg. Remélem, egyetért velem 
abban, hogy ez a kisváros tökéletes otthona lesz a mi Helenünknek. 

És persze abban is bízom, hogy szeretni fogja a Fenyves sétány 7/B-t. Az én szívemhez 
különösen közel áll ez a regény, mert a szüleim emlékére írtam, a szerelmük emlékére, 
mely több mint hatvan éven át összekötötte őket. 

 
Debbie Macomber  
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ELŐHANG 

 
Feladó: Helen Shelton 
Fenyves sétány 7/B 
Cédrusliget, Washington állam 
November 1. 
 
Kedves Winifred! 
Sokat gondoltam Rád a héten, s végül rászántam magam a levélírásra. 

Mégiscsak más hagyományos módon írni, mint a számítógép billentyűzetét 
püfölni – no nem mintha volna olyanom. Kicsit persze irigyellek benneteket 
Clarával, amiért otthonosan mozogtok a világhálón. Én már Clara e-mail címe 
láttán elveszítettem a fonalat (Clara@AppleButterLadies.com), a Tiédről már 
nem is beszélve, mert az meg mintha rejtjelezve volna valami titkos 
világháborús kód alapján. 

Bevallom, kicsit félek a számítógéptől. Ruth, az unokám mindig azt mondja, 
hogy a látszat csal, egyáltalán nem olyan bonyolult ez az egész, de még nem 
sikerült meggyőznie. Sem neki, sem a barátnőmnek, Charlotte Jefferson 
Rhodesnak – többször is találkoztatok, biztosan emlékszel rá. Szóval ő nagy 
szószólója annak, hogy haladni kell a korral, és megpróbált rábeszélni egy, a 
nyugdíjasklub által szervezett számítógép-kezelői tanfolyamra. 

Nem tagadom, fontolóra vettem a javaslatot, de aztán, Charlotte nagy 
bánatára, gyorsan el is vetettem. Azt gondolom, öreg vagyok én már ahhoz, 
hogy ilyesmibe fogjak, az évtizedek óta megcsontosodott szokásaimon így se, 
úgy se tudok változtatni. 

Mert – ugyan lehet, hogy régimódi vagyok, de – az írás nekem azt jelenti, 
hogy a régi jó töltőtollammal leülök egy tiszta, fehér papírlap elé, és telerovom 
betűkkel. Tudom, vonakodásommal csalódást okoztam nektek, és ezért 
bocsánatotokat kérem! Tényleg csodálatos volna, ha naponta többször is 
érintkezésbe léphetnénk, hiszen nagyon fontosak vagytok nekem. Úgy szeretlek 
benneteket, mintha a testvéreim volnátok! Bizonyos értelemben azok is 
vagytok, és ez a kötelék sokkal szorosabb, mint egy átlagos testvérkapcsolat. Ti 
és Sam voltatok azok, akik bebizonyították, hogy az élet szép, és a háború után 
is érdemes élni. Örök hálára köteleztetek ezzel… 

A háborúról jut eszembe: mostanában gyakran gondolok a 
Franciaországban töltött évekre. Múlt éjjel Jean-Claude-ról álmodtam, és 
zokogva, izzadtan riadtam fel az éjszaka közepén… A gyerekeimnek még nem 
beszéltem a világháborús élményeimről. Nem tudom, hogyan mondjam el nekik, 
hogy az apjuk csak a második férjem, és hogy előtte már szerettem valakit, 
lángoló, őrült szenvedéllyel. 

Ti tudjátok a legjobban, milyen mélyen, őszintén ragaszkodtam Samhez, 
mennyire szerettem őt. Ő volt az én lelki társam, az én saját, „külön bejáratú” 
hősöm, aki megmentett, és visszaadta az életbe, a szerelembe vetett hitemet. Ő 
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volt az, akinek a réven megismerhettelek titeket, s így gondoskodó, szerető 
családra leltem megint. 

Az évek teltek-múltak, és én az agyam leghátsó zugába száműztem a 
fiatalságom emlékeit. De most valahogy előjött minden, és én egyszerűen nem 
tudok szabadulni a képektől, amelyek újra és újra megrohannak. Arra 
gondoltam, leírok mindent, hogy a halálom után a család elolvashassa. Egyszer 
azt mondtad, joguk van tudni, ki voltam, mit csináltam, és egyre inkább úgy 
látom, hogy igazad volt. 

De hagyjuk is ezt a témát, foglalkozzunk örömtelibb dolgokkal! Az első és a 
legfontosabb a közelgő nyolcvanadik születésnapod. Fiatalabb korunkban 
sokszor nehezményezted, hogy Clara és én néhány évvel idősebbek vagyunk 
nálad. No, mostanra elérkezett az az idő, amikor ennek végre örülni lehet, igaz? 
Akárhogy is, hamarosan itt a szülinapod, ami kitűnő alkalom arra, hogy 
összejöjjünk mi hárman. 

Képzeld csak el, Winifred, nyolcvan év! Még kimondani is sok, ugye? Ki hitte 
volna, hogy mindhárman megérjük ezt a szép kort? Én nem, annyi bizonyos. 
Mindig azt hittem, Sam előtt megyek el, de ki tudja, miért, az Úr máshogy 
gondolta. 

Visszatérve a születésnapodra, szerintem nagy ünneplést kellene csapnunk. 
Egy ideje sajnos már nem vagyok olyan mozgékony, mint régen, így aztán a 
tervezett Hawaii-Hongkong útról már alighanem le kell mondanunk. De azért 
szívesen beneveznék egy kirándulásra Brit Columbiába, mondjuk Victoriába. 
Úgy hallottam, nagyon szép ott nyár elején. Megszállhatnánk mondjuk az 
Empress Hotelben, és bejárhatnánk a Butchart Arborétumot. Volna kedved egy 
efféle kiruccanáshoz hármasban? Clarának már írtam, mindenképp meg 
akarom várni a válaszotokat, mielőtt lefoglalom a szállodai szobákat és a 
helyjegyeket a kompra. 

A másik dolog, amire feltétlenül rá akartam kérdezni, az Clara lelkiállapota. 
Milyen hatást tett rád? Kezd már belenyugodni a megváltoztathatatlanba? 

Mindketten átéltük, így pontosan tudjuk, milyen szörnyű veszteség eltemetni 
azt, aki hosszú évtizedeken át a társad volt. Aki melletted állt jóban-rosszban, 
akivel felnevelted a gyerekeidet… Sam már több mint húsz éve halott, de 
valahogy mégis úgy érzem, azóta is itt van mellettem. Mintha bennem, a 
lelkemben élne tovább… 

Biztosan érted, mire gondolok. 
Am sokáig tartott, mire eljött ez a fajta megnyugvás, és az első hetek-

hónapok bizony nagyon nehezek voltak. Valósággal megdermedtem a 
fájdalomtól, nem is értettem, ami körülöttem történt. Lehet, hogy Clara is ebben 
a stádiumban van még, és akkor nem biztos, hogy lelkesedni fog az utazás 
gondolatáért… Mindenesetre óriási könnyebbség, hogy a családja mellette áll, 
nem hagyják magára nagy-nagy bánatában. 

Más… Legutóbbi leveledben Ruthról érdeklődtél. Igen, az unokám még 
mindig Seattle-ben él. A Washington Egyetemre jár, a tanári diplomájáért küzd 
éppen. Nagyon boldog voltam, amikor úgy döntött, hogy itt fejezi be a 
tanulmányait, hiszen most igen közel lakunk egymáshoz. Sajnos olyan gyakran 
azért nem találkozunk, mint ezt eleinte reméltük, de hamarosan felhívom, és 
elcsalom magamhoz ebédre. Remélem, számtalan elfoglaltsága között sikerül 
időt szakítania egy látogatásra! 
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Olyan elragadó, bájos teremtés! Persze az unokákkal való kapcsolattartás 
már önmagában is felüdülés egy magunkfajta öregasszony számára. Milyen 
szerencsés vagy, hogy három lányunokával is megajándékozott a sors! Nekem 
Ruth az egyetlen, de talán épp ezért – nagyon közel állunk egymáshoz. 

Kérlek, mihamarabb válaszolj, eljönnél-e velem júniusban Brit Columbiába! 
Csodálatos lenne, ha összejönne ez az út, szerintem nagyszerűen szórakoznánk! 
De számíts rá, hogy mivel te vagy a legfiatalabb közöttünk, neked kell majd 
cipelni a csomagokat! 

 
Szeretettel csókol:       Helen 
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1. 

Ahogy véget ért az aznapi utolsó előadása a Washington Egyetemen, Ruth Shelton 
összekapkodta a könyveit, és azonnal kirohant a teremből. Nagyon sietett haza az 
egyetem épületegyüttesétől mintegy háromutcányira lévő kis bérleményébe, hogy 
mielőbb megnézhesse a postaládáját. 

– Várj egy kicsit, Ruth! – A barátnője, Lori Dupont állította meg már az előcsarnokban. 
– Ma délután újabb háborúellenes tüntetés lesz, ugye számíthatunk rád? 

– Sajnálom, de most nem érek rá. Rohannom kell – hadarta a lány kissé bűntudatosan, 
és elsietett Lori mellett. 

A többi diák utat nyitott előtte, látván, hogy valami fontos dologról van szó – és 
csakugyan ez volt a helyzet, még akkor is, ha ez a bizonyos dolog egyedül az ő számára 
volt fontos. 

Ruth július óta, vagyis immáron negyedik hónapja levelezett Paul Gordonnal, egy 
Afganisztánban állomásozó tengerészgyalogos őrmesterrel. A hírek egy ideje 
összecsapásokról szóltak, és a lány már három napja – három rettenetesen hosszú napja 
– nem kapott Paultól sem levelet, sem e-mailt. Mióta elkezdték a rendszeres 
kapcsolattartást, még nem is volt ilyen hosszú szünet a levélváltásukban. Paul általában 
mindennap írt, mint ahogy ő is, és Ruth elképzelni sem tudta, mi történhetett. 

Ami azt illeti, Ruth Sheltonnak megvolt a véleménye az Egyesült Államok Irakban 
folytatott háborújáról – s ez a vélemény a legkevésbé sem egyezett a szülei 
álláspontjával, akik fenntartások nélkül támogatták Bush elnök Irak-politikáját. 

Régebben, a szorgalmi időszak kezdetén még békemenetekben is részt vett, és 
aktívan közreműködött az egyetem háborúellenes tüntetéseinek szervezésében, ez nem 
gátolta meg azonban abban, hogy üdvözletet küldjön egy katonának, aki éppen a Közel-
Keleten teljesít szolgálatot, és akinek még a nevét sem tudta. Úgy vélte ugyanis, hogy a 
hadsereg és az ott szolgáló egyszerű amerikai fiúk megérdemelnek minden erkölcsi és 
egyéb támogatást, bárhová is vezérli őket a parancs és a kötelesség. 

A sors kegyéből Paul Gordon volt az, akihez Ruth képeslapja eljutott, és a lány – 
legnagyobb meglepetésére – hamarosan választ is kapott a jóvágású őrmestertől, aki 
nem mulasztott el fényképet is mellékelni a levélhez. Paul szintén Seattle-be valósi, és 
saját bevallása szerint a seattle-i postabélyegző alapján választotta ki Ruth lapját. Egy 
csomó kérdést tett fel a lánynak. Kíváncsi volt a családjára, a tanulmányaira, a hobbijára 
és úgy általában mindenre, ami Ruthszal kapcsolatos – sorait pedig azzal zárta, hogy 
reméli, kérdéseire hamarosan megérkezik a válasz. 

Ruth sokáig gondolkodott, miután elolvasta a levelet. Ő igazából nem levelezőtársat 
keresett, csak örömöt akart szerezni a képeslapjával egy magányos katonának. Megtette 
a kötelességét, és nem értette, miért akarja ez a fiatalember, akivel soha életében nem 
találkozott, hogy továbbra is kapcsolatban maradjanak. Nem tudta eldönteni, ő szeretné-
e ezt az egészet. 

Két teljes napon át tépelődött, és közben többször újraolvasta a levelet. A fényképet is 
gyakran elővette, amelyről egy jóképű, rövidre vágott hajú, egyenruhás fiatalember 
nézett vissza iá. Beszédes, sötétbarna szeme egyenesen Ruthra szegeződött, és pillantása 
a lány szívéig hatolt. 
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Végül válaszolt neki, igaz, nem hosszan, és megadta az e-mail címét. Megírta, hogy van 
néhány dolog, amit tisztázni szeretne, mielőtt komoly levelezésbe kezdenek, s aztán 
nyíltan előrukkolt a politikai nézeteivel. Nem rejtette véka alá azt sem, hogy noha az 
afganisztáni bevonulást még megmagyarázhatónak tartja, az iraki háborút egyértelműen 
helyteleníti. 

A válasz e-mailben érkezett, néhány nappal később. Paul sem finomkodott, kerek 
perec közölte Ruthszal, hogy nem ért egyet vele. Azt írta, szerinte igenis szükség volt rá, 
hogy megtámadják Irakot, majd felsorakoztatta az indokait. Aztán a lányra bízta, ezek 
után ír-e még neki. 

Ruth úgy döntött, folytatja a levelezést. Még nem adta fel a reményt, hogy 
meggyőzheti az őrmestert. Szintén e-mailben felelt, megpróbálta saját érveivel 
megcáfolni Pauléit. „Egyezzünk meg abban, hogy ebben a kérdésben nem tudunk 
megegyezni” – jött másnap a válasz, majd a fiatalember ismét megkérdezte, akarja-e 
Ruth így is folytatni a levelezést. 

A lány eleinte inkább a „nem” felé hajlott. Hisz mi jó sülhet ki abból, ha ennyire eltérő 
világnézetű, ennyire másképpen gondolkodó emberek teremtenek kapcsolatot 
egymással? De aztán a párbeszéd jegyében mégis válaszolt. Lassan újra indult a 
levelezés, és Ruth hamar megtanulta értékelni Paul szellemességét, fanyar humorát, és 
abbeli eltökéltségét, hogy megváltoztassa, jobbá tegye a világot. 

Kiderült, hogy az édesapja egykor Vietnamban harcolt, és ez a mostani, afganisztáni 
hadviselés sok mindenben hasonlított ahhoz. Az ellenséges civil lakosság, a láthatatlan 
és könyörtelen ellenfél, a kedvezőtlen éghajlati körülmények mind-mind azt a régi 
háborút idézték. Ruth ellenben a saját életéről számolt be, arról, hogy huszonöt évesen 
visszatért az iskolapadba, hogy bővítse a tudását, és megszerezze a diplomát. 

Teltek-múltak a napok, a hetek, és Ruth egyszer csak azon kapta magát, hogy egyre 
több időt tölt Paul sorainak böngészésével, illetve levélírással. A nap fénypontja lett az a 
néhány perc, amíg átolvasta a legújabb küldeményt, s válaszolt a fiatalembernek. 

Aztán Paul képet kért tőle. Ruth el is küldte, de mielőtt lefotóztatta volna magát, 
hosszabb látogatást tett a közeli szépségszalonban. Nem tartotta ugyan különösen 
szépnek magát, de azért meg volt elégedve a külsejével, és szeretett volna a lehető 
legelőnyösebb oldaláról bemutatkozni. Noha még elég friss volt az ismeretségük – ha ezt 
egyáltalán annak lehet nevezni –, nagyon fontos lett számára a levelezőtársa. Aggasztóan 
fontos… 

Huszonöt éve ellenére Ruth meglehetősen kevés tapasztalattal rendelkezett a 
párkapcsolatok terén. Gimnazista korában túlságosan félénk volt, túlságosan 
visszahúzódó, az egyetem első éveiben pedig, bár elment néhány randira, szorgalma és 
alapvető zárkózottsága megakadályozta abban, hogy népszerű legyen a fiúk körében. 
Csendes, szelíd lénye valahogy nem vonzotta az ellenkező nemet, ám mindez 
megváltozott, miután a lány tanítani kezdett. 

Amikor először állt ki egy osztály elé, rögtön megérezte, hogy itt az ő helye. Imádott 
tanítani, szerette a gyerekeket, és azok is őt. Egy szó mint száz, Ruth valósággal 
kivirágzott ebben az új szerepben, sokkal nyitottabb lett, sokkal magabiztosabb, és – 
mint kiderült – ez nemcsak az iskolában, hanem az élet egyéb területein is érződött. 
Egyszerre megszaporodtak körülötte a férfiak. Egyre többen figyeltek fel rá, egyre 
többen hívták találkára, és a lány élvezte a fokozott érdeklődést. Az utóbbi néhány 
hónapban többet randevúzott, mint az elmúlt négy év alatt összesen. 

Szóval a kép kedvéért vidám csigákba rendezte rövid, barna haját, és mosolygó 
szemmel ült le a fényképész elé. Szerette volna elnyerni Paul rokonszenvét, mi több, 
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tetszeni akart neki. Őt magát is meglepte, milyen türelmetlenül várta a választ, mennyire 
fontos volt neki a fiú véleménye. 

Egy héttel később jött csak meg az e-mail, mely szerint Paul nagyon is elégedett volt a 
kapott fotóval, és a levelezésük ettől a naptól fogva határozottan megélénkült. Alig 
vették kézhez a másik levelét, nyomban válaszoltak, s Ruth számára elképzelhetetlen 
volt, hogy elmúljon akár egyetlen nap is Paul e-mailje nélkül. 

Mivel sosem volt még hosszú távú, tartós kapcsolata, a lányt váratlanul érte, hogy 
egyszerre ilyen erős érzéseket kezdett táplálni valaki iránt, akivel még nem is 
találkozott. Pedig nem volt az a rajongó kamasz lány típus. Megfontolt, felelősségteljesen 
gondolkodó fiatal nő volt – egészen addig a pillanatig, amíg fel nem adott egy hazafias 
üdvözlőlapot, és meg nem kapta egy jóképű tengerészgyalogos, nevezetesen Paul 
Gordon őrmester válaszát. 

Ruth sietős léptekkel közeledett a kis ház felé, melyet közösen bérelt Lynn 
Blumenthallal. Lynn mindössze tizennyolc éves volt, épphogy elköltözött otthonról. A 
viszonylag nagy korkülönbség és az eltérő érdeklődési kör ellenére jól kijöttek 
egymással. 

Átvágott a kis előkerten, és egyenesen a fekete levélszekrény felé vette az irányt. 
A következő pillanatban kivágódott a ház bejárati ajtaja. 
– Hát te meg mit keresel máris itthon? Á, ne is mondj semmit, látom, levelet vársz az 

őrmesteredtől. 
Ruth megtorpant. Eszébe sem jutott letagadni azt, ami oly nyilvánvaló. 
– Három napja nem hallottam felőle – magyarázta. – Kezdek aggódni. 
Lynn sokatmondón az égre emelte a tekintetét. 
– Esküszöm, nem értelek – sóhajtott egy nagyot. 
– Nem is várom el tőled, hogy megérts. 
Ruthnak nem állt szándékában újabb vitába bocsátkozni a lakótársával. Lynn az első 

perctől kezdve helytelenítette a levelezést Paullal, és bár Ruth finoman megmondta neki, 
hogy törődjön inkább a saját dolgával, ez a legkisebb mértékben sem gátolta bérlőtársát 
abban, hogy újra és újra csípős megjegyzéseket tegyen. Egyre azt hajtogatta, hogy Ruth 
keservesen meg fogja bánni a meggondolatlanságát, mert egy ilyen kapcsolatnak 
kizárólag csalódás lehet a vége, de magára vessen, ha egyszer nem hallgat rá. 

Ruth maga sem tartotta kizártnak, hogy barátnőjének igaza lesz, ám mire erre rájött, 
már olyan komolyan kötődött Paulhoz, hogy késő volt visszakozni. 

– Mostanában nem találkozol Clayjel, ugye? – Lynn hangja furcsán, szinte számon 
kérőn csengett, és ezt tovább hangsúlyozta azzal, hogy csípőre tette a kezét. – Tegnap 
este felhívott, és rólad kérdezősködött. 

Ruth a levélszekrényt bámulta. Mivel Pault időnként járőrszolgálatra osztották be, 
nem jutott mindig számítógéphez, és ilyenkor levelet írt. 

– Clay? – kérdezte feszülten. – Fogalmam sincs, mit akarhatott. Hiszen nincs köztünk 
az égvilágon semmi. 

– Ő nem ezt mondta. 
Múlt ősszel, a halloweeni bulit követően Ruth tényleg találkozott néhányszor Clay 

Matthewsszal. A fiú, hozzá hasonlóan szintén a tanári diploma megszerzésén fáradozott 
az egyetemen, és látszólag rengeteg közös volt bennük, mégis a lány még azelőtt 
elveszítette az érdeklődését iránta, hogy feladta volna azt a bizonyos képeslapot. A gond 
csupán az volt, hogy Clay nem akart tudomást venni erről a tényről. 

– Sajnálom, hogy csalódást okoztam neki. 
– Clay igazán nagyszerű ember! Megbízható, szorgalmas és… Megmondom őszintén, 

elfogadhatatlannak tartom, ahogy az utóbbi időszakban viselkedtél vele. 
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Lynn láthatóan igencsak felbőszült a Clayt ért sérelem miatt. A szeme haragosan 
villogott, a száját megvetőn lebiggyesztette. Ruth csodálkozva bámult fel rá – ugyanis 
legalább tíz centivel alacsonyabb volt fiatalabb lakótársánál. Sehogy sem értette, miért 
vált ki Lynnből ilyen indulatot ez az egész. 

Mellesleg már rég megpróbálta finoman lekoptatni Clayt, de a fiú nem értett a szóból. 
Ruth ellenállása végül megtört, és múlt csütörtökön beleegyezett, hogy menjenek együtt 
a könyvtárba. Végül is, gondolta, ebben még nincs semmi, attól, hogy nem járunk, még 
maradhatunk barátok… 

Tévedett. Ez mindjárt aznap délután kiderült, amikor a könyvtárlátogatást követően 
Clay meghívta egy kávéra, és addig erőszakoskodott, míg Ruth be nem adta a derekát. 
Ekkor vált világossá előtte, hogy szép terveit a barátságról sajnos fel kell adnia, és 
minden kapcsolatot meg kell szakítania a fiúval. Clay egyébként is fiatalabb volt nála, és 
noha ez ismeretségük elején nem okozott gondot, Ruth most határozottan annak érezte. 
Lehet, hogy nem kellett volna, de akaratlanul is folyton összevetette Clayt a 
levelezőpartnerével, és az összehasonlítás a fiúra nézve nem túl kedvező eredménnyel 
zárult: Paulhoz képest Clay gyerekes volt, önértékelési zavarokkal küszködött, ráadásul 
belső bizonytalanságát állandó követelőzéssel ellensúlyozta. 

– Azt mondod, telefonált? – Ruth csodálkozón felvonta a szemöldökét. – Neked? 
Lynn komoran bólintott. 
– Tudni akarta, mi van veled. 
Szentséges ég! Ruth lehunyta a szemét. Miközben megitták együtt azt a bizonyos 

kávét múlt csütörtökön, megmondta Claynek, hogy nem szeretne többet találkozni vele. 
De mivel nem akart túlságosan kegyetlen lenni, közben méltatta a fiú jó tulajdonságait, 
bizonyítandó, hogy hamarosan talál olyan lányt, aki méltányolni és szeretni tudja őt. Hát 
ezt jól megcsinálta! A nagy kíméletességnek az lett a vége, hogy Clay tudatáig nem jutott 
el a lényegi mondanivaló. Pedig világosan fogalmazott, úgyhogy fel nem foghatta, hogyan 
érthette félre a srác… 

A tény, hogy Clay a lakótársának telefonált, és neki sírta el a bánatát, csak 
megerősítette Rutht abban a meggyőződésében, hogy a fiú nem hozzá való. Biztosra 
vette, hogy Paul sohasem tenne ilyet. Ha volna valami gondja vele, egyenesen hozzá 
fordulna, hogy tisztázhassák a dolgot. 

– Azt hiszem, elment az eszed – jelentette ki színpadiasan Lynn. – Már ha egyáltalán 
érdekel a véleményem. 

– Nem, nem érdekel – felelte Ruth, és egyre a levélszekrényt bámulta. – De ez aligha 
újdonság számodra, már biztosan említettem egypárszor. 

A fekete fémből készült levélszekrény egyik oldalát rácsos mintázat díszítette, melyen 
át, ha eléggé igyekezett az ember, be lehetett lesni a doboz belsejébe. A lány nagyon 
akarta, így sikerült is megállapítania, hogy odabenn fehérlik valami, ma tehát már járt itt 
a postás. Igaz, a légipostai borítékok nem fehérek, gondolta, és egyszerre megcsappant a 
jókedve. De sebaj, biztatta magát. Ha levél nem is jött Paultól, e-mailt biztosan írt. Olyan 
egyszerűen nincs, hogy ma sem kap róla hírt! – Megkért, hogy beszéljek a fejeddel – 
mondta ekkor Lynn. 

Ruth őszinte álmélkodással nézett rá. 
– Kicsoda? 
– Hát Clay! – veszítette el a türelmét végképp a barátnője. – Mondd csak, figyelsz te 

rám egyáltalán? Vagy a levegőbe beszéltem mostanáig? 
Ruth csodálkozva nézte feldúlt lakótársát, és ekkor hirtelen leesett neki a tantusz. Egy 

csapásra megértette, mi zajlik körülötte. 
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– Jóságos ég! – csapta össze a kezét, és teljesen megfeledkezett a postaládáról. – 
Hiszen te belezúgtál Claybe! 

Lynn élénken tiltakozott. 
– Miket beszélsz? Ne légy nevetséges! 
– Ülj le! – mutatott ellentmondást nem tűrőn a lépcsőre Ruth. – Ülj le oda, most 

rögtön! Mondani szeretnék valami fontosat. 
Jó időben gyakran üldögéltek ott, ha egy kis friss levegőt akartak szívni, és most elég 

jó idő volt. Nem túl meleg persze, hiszen már november első hetében jártak, de azért 
szépen sütött a nap. És Ruth tudta, mihamarabb tisztáznia kell ezt a dolgot Lynn-nel, ha 
nem akarja, hogy végképp elmérgesedjék a viszonyuk. 

– Ne mondj semmit, teljesen rossz nyomon jársz – ellenkezett még mindig a fiatal 
lány. – Clay egyáltalán nem az esetem, csak segíteni szerettem volna rajta, barátilag. 

– Ülj már le, ha mondom! 
– Nincs időm, értsd meg! Húsz perc múlva órám lesz az egyetemen. 
Ruth hajthatatlan maradt. 
– Leülni! – ismételte, és Lynn végül megadta magát. 
– Hát jó. De semmi értelme, mert pontosan tudom, mit fogsz mondani. 
– Nem baj. – Ruth mosolyogva pillantott a fiatal lányra. – Akkor is elmondom. 

Elmondom, hogy egyáltalán nem bánom, ha összejössz Clayjel. Járjatok csak nyugodtan, 
engem Clay egy csöppet sem érdekel. 

– Mindjárt érdekelne, ha nem lenne az őrmestered! 
– Szó sincs róla. Már azelőtt elkezdtem őt leépíteni, hogy Paul első levelét megkaptam 

volna. 
Lynn a fejét rázta. 
– Én ezt egyszerűen nem értem! Te voltál az egyik vezetője a békemenetnek, amelyet 

az iraki háború elleni tiltakozásul szerveztek az egyetemen. Most meg odáig vagy valami 
katonáért, aki Afganisztánban lövöldöz… Egyszerűen nem ismerek rád! 

– Hogy jön ide a békemenet meg Afganisztán? – kérdezte szelíden Ruth. – Az előbb 
még Clayről beszélgettünk, és arról, hogy Paultól függetlenül ejtettem őt. 

– Hiszi a piszi! 
– Nézd, nem szeretnék erről vitatkozni veled. Természetes, hogy nem egyformán 

gondolkodunk, hogy nem egyformán látunk dolgokat. Ez egy szabad ország, és 
mindenkinek joga van a saját véleményéhez. 

Lynn nagyot sóhajtott, de nem szólt semmit. 
– Mellesleg meg vagyok győződve róla, hogy most egyáltalán nem Paulról kellene 

beszélnünk. Ugye igazam van? 
Rutht végtelen türelem szállta meg. Nem ismerte Lynnt olyan jól, hisz nem régóta 

laktak együtt, de mostanáig nagyon jól megvoltak egymással. Jó néhányszor melléfogott 
már a lakó- és szobatársakkal, s így most hálás lehetett a sorsnak, hogy ilyen barátságos, 
jó természetű, alkalmazkodó lányra talált. Nem örült volna neki, ha ez a Clay kontra Paul 
vita komoly nézeteltéréssé terebélyesedik. 

Lynn az órájára pillantott, így jelezte, hogy mindjárt mennie kell. 
– Még egyszer elismétlem, hogy semmit sem érzek Clay iránt, és nem akarok többé 

találkozni vele – szólalt meg csendesen Ruth. 
– Ezt először neki kellene elmondanod. 
– Már megtettem. Múlt csütörtökön. 
– Úgy látszik, nem voltál elég határozott. 
Ruth felnevetett, de nem azért, mintha olyan mulatságosnak találta volna a helyzetet. 

Meglehetősen erőltetetten csengett a nevetése. Mert mit lehet csinálni egy olyan 
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emberrel, aki nem akar érteni a szóból? A helyzetet tovább bonyolította, hogy Lynn-nek 
időközben megtetszett Clay, de nem tudta, hogyan mutassa ki a vonzalmát anélkül, hogy 
nevetségessé válna a fiú és a lakótársa szemében. 

– Lehet, hogy igazad van – kezdett magyarázkodni. – Talán tényleg kíméletlenebbnek 
kellett volna lennem, de nem akartam megbántani Clayt. Hisz alapjában véve egész 
rendes fiú… 

– Akkor miért hazudtál neki? 
– Én? Mikor hazudtam én Claynek? 
– A múlt héten, amikor azt mondtad, hogy a nagymamádat látogatod meg 

Cédrusligeten, és ezért nem tudod vele tölteni a hétvégét. 
– Te hallgatóztál? – fogott gyanút Ruth. – Bár tulajdonképpen mindegy is… Akkor 

valóban nem mondtam igazat, de ezt én nem nevezném hazugságnak. Ugyanis valóban 
meg akartam látogatni a nagymamát, csak aztán nem úgy jött ki a lépés. 

Helen Shelton egy Seattle-höz közeli kisvárosban élt, így az unokája viszonylag 
gyakran meglátogatta. Rendszerint nála töltötte a hálaadást, beugrott halloween táján, 
karácsony előtt néhány nappal és persze Bálint-nap környékén is. Utoljára szeptember 
elején volt nála, így lassan időszerű lett volna a következő vizit. Nem mintha Ruth 
halogatta volna a látogatást. Imádta a nagyanyját, és szívesen volt vele, de most valahogy 
megcsalta az időérzéke: annyi minden történt vele, hogy szinte észrevétlenül eltelt hét 
teljes hét. 

– A hazugság akkor is hazugság – mondta makacsul Lynn. 
– Jó – fogadta el Ruth. – Legyen neked igazad. Most, a történtek ismeretében már nem 

finomkodnék, hidd el. Kíméletlenül őszintének kellett volna lennem Clayjel. – A 
ködösítés, mint bebizonyosodott, hiba volt, komoly hiba. 

Lynnt láthatóan kielégítette a válasz. Feltápászkodott a lépcsőről, és el akart indulni 
befelé a könyveiért, de Ruth megfogta a karját. 

– Szeretném, ha válaszolnál egy kérdésemre: miért dúlt fel ennyire ez a kis 
nézeteltérés Clayjel? 

– Hiszen már mondtam… kedvelem őt, és úgy gondolom, nem ilyen bánásmódot 
érdemel. 

– Nagyon csúnya dolog volt Claytől, hogy kihasználta a jóhiszeműségedet, és 
belerángatott téged ebbe az egészbe – csóválta meg a fejét Ruth. – Ha baja volt velem, 
miért nem fordult hozzám? Ezt kellett volna tennie, nem? 

– De igen, csak hát… 
– Még véded? 
– Úgy… úgy látszik. – Lynn elfogódottan vonogatta a vállát. – Miért, baj? 
– Baj – szögezte le Ruth. – Clay elég nagy fiú, beszélni is tud, nincs szüksége a 

védelmedre. Bármikor eljöhet hozzám, és én nagyon udvariasan, de határozottan 
megismétlem, hogy nem akarok többé találkozni vele, mert semmit sem érzek iránta. 
Ami azt illeti… 

– Beleestél egy katonába, aki mást se tud, csak… 
Ruth olyan pillantást vetett rá, hogy Lynn nem fejezte be a mondatot. 
– Claynek most elsősorban vigasztalásra volna szüksége – szögezte le. – Akár te is 

megpróbálkozhatnál a lelki elsősegéllyel. 
– Ez már nekem is eszembe jutott. 
– Nagyszerű! Szerintem első körben elég lesz az is, ha meghallgatod. Ha látja, hogy 

vele érzel, hálás lesz neked, és ebből még sok minden kialakulhat. 
– Gondolod? 
Ruth bólintott. 
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Lynn mosolyogva fordult el és szaladt be a házba a könyveiért, hogy aztán egy hangos 
és jókedvű viszláttal búcsúzzon el a lakótársától. 

Mintha sosem különböztünk volna össze egymással, csóválta meg a fejét Ruth, 
miközben a postaládához sétált. Kinyitotta, belenyúlt, és előhúzott egy fehér borítékos 
villanyszámlat, egy szórólapot – valamint egy légipostai borítékot, melyre Paul Gordon 
őrmester saját kezűleg írta rá a címet. 
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2. 

November 6. 
 
Kedves Ruth! 
Négy napig járőrszolgálatban voltam, és sajnos nem adódott alkalom arra, 

hogy ezt tudathassam veled. Életem leghosszabb négy napja volt, és nem 
feltétlenül azért, amiért sokan gondolnák. Nyolc éve vagyok a 
tengerészgyalogságnál, de ilyesmit még nem éreztem. Ez a járőrszolgálat azt 
jelentette nekem, hogy négy napra megfosztottak a leveleidtől, és attól a 
lehetőségtől, hogy írhassak neked. Így aztán, amikor visszatértem a 
támaszpontra, első dolgom volt megnézni, mi érkezett tőled, és többször is 
elolvastam minden leveledet. 

Mint már említettem, nem mindig jutok internetezési lehetőséghez, és ez a 
mostani is egy ilyen időszak. Biztosan csodálkoztál, talán meg is ijedtél, miért 
nem válaszolok az e-mailjeidre. Hidd el, aggodalomra semmi ok, ha számítógép 
közelébe jutok, azonnal felveszem veled a kapcsolatot a világhálón keresztül is. 

Egyébként nagyon jó híreim vannak! Képzeld, hamarosan eltávozást kapok, 
és hazautazhatok az Államokba… 

 
A lány bevonult parányi szobájába, és még kétszer olvasta el Paul levelét, mert el sem 

tudta hinni, hogy ez igaz lehet. De semmi kétség, a férfi valóban arról értesítette, hogy 
mielőtt elrepül kiképzésre a kaliforniai Pendleton támaszpontra, két teljes hetet Seattle-
ben tölt majd. És hogy már alig várja, hogy együtt töltsék ezt a két hetet… Ruthtól csak 
annyit kért, hogy tegye szabaddá a hétvégéit, illetve a délutánjait is, amennyire a 
tanulmányai engedik. 

A lány szíve már akkor is gőzerővel kalapált, amikor a levelet felbontotta, most pedig 
éppenséggel majd kiugrott a helyéből. Levegőt sem kapott, annyira izgatott volt, hogy 
végre találkozhat Paullal, hogy személyesen is megismerheti őt. 

Leült az ágy szélére, és kezébe vette a bekeretezett képet, melyet egy ideje az 
éjjeliszekrényén tartott. Paul arca volt az első, amit megpillantott, ha reggelente 
felébredt, és őt látta este utoljára, mielőtt lekapcsolta a villanyt. Csupán négy hónap telt 
el azóta, hogy feladta azt az üdvözlő képeslapot, és ez a rövid időszak is elegendő volt 
ahhoz, hogy a fiatalember az élete fontos részévé váljon. Most, hogy hazajön, 
lehetőségük lesz próbára tenni a kapcsolatukat. Kiderül, működik-e a valóságban az, ami 
írásban olyan nagyszerűnek tűnt – mert azért szemtől szemben beszélgetéseket folytatni 
mégiscsak más, mint leveleket és e-maileket írni. 

De Ruth örömébe némi üröm is vegyült. Félt szembesülni azzal, hogy Paul esetleg 
mégsem olyan tökéletes, mint ahogy eddig gondolta. Félt attól, hogy eltérő politikai 
nézeteik és a háborúhoz való különböző hozzáállásuk közéjük állhat. 

Levele végén Paul azt javasolta, találkozzanak november tizenhatodikán, szombaton 
este hatkor az Ivar’s nevű étteremben. Ruth meg sem nézte a naptárát, azonnal leült a 
számítógép elé, és már írta is a beleegyező választ. Igen, természetesen ott lesz. Nem, 
semmi sem tarthatja vissza… Mert hiszen, bár tartott a találkozótól, egyidejűleg fel is 
ajzotta a lehetőség. Teljesen mindegy volt, van-e már valami programja aznap estére. Ez 
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a randevú mindennél fontosabb volt a számára, bármit hajlandó lett volna lemondani, 
csak hogy ide elmehessen. 

Alig nyomtatta ki a levelet, megszólalt a telefonja. Ruth felvette, de a vállával 
szorította a füléhez a kagylót, mert a kezére szüksége volt a levél összehajtásához és 
ahhoz, hogy borítékot keressen az íróasztalfiókban. 

– Igen, tessék! 
– Szervusz, drágám, itt a nagyi beszél! 
– Ó, nagymama! – Ruth hangja bocsánatkérőn csengett. – Olyan régen tervezem, hogy 

felhívlak, de valahogy mindig elmaradt… Ne haragudj! 
– Dehogyis haragszom – nevetett fel az idős asszony. – Különben sem azért hívtalak, 

hogy számon kérjek rajtad bármit is, hanem hogy meghívjalak ebédre. 
– Mikor? 
– Tizenhetedikén, vagyis jövő vasárnap. Remélem, még idejében szóltam, és nincs 

semmi más terved! Úgy képzeltem, kiülünk a teraszra, persze csak ha az időjárás 
megengedi, és gyönyörködünk az öböl látványában. Na, mit szólsz? 

A nagyszülei háza egy dombra épült, és csodás kilátást kínált az óceánra meg a 
világítótoronyra. Helen Shelton itt lakott, mióta Ruth az eszét tudta, itt, ebben a 
Cédrusliget nevű kisvárosban. Mivel ő maga a közeli Oregonban született és nevelkedett, 
gyakori vendég volt a településen. 

– Remek ötlet! Amúgy is mindenképpen át akartam ugrani hozzád. 
– Persze, persze, de a tervezgetés nem elég, attól még nem történik semmi. Meglásd, 

észre sem veszed, és megszerzed azt a diplomát, aztán meg elköltözöl, és utána hiába 
siránkozunk, hogy mennyi lehetőségünk lett volna az együttlétre. Hát ezért 
kezdeményezek inkább én. 

– Tökéletesen igazad van, nagymama – ismerte el kissé szégyenkezve Ruth. 
Shelton nagyi, apjának édesanyja volt a kedvenc rokona. Az idős hölgy igen művelt 

volt, és folyékonyan beszélt két idegen nyelvet, ami nem fordul elő túl gyakran a hasonló 
korú nők körében. Ruth különben alig tudott valamit az életéről, édesapja sosem beszélt 
Helen családjáról vagy arról, mit csinált az asszony a házassága előtt. Az unokája főleg 
azért választotta a Washington Egyetemet, hogy minél közelebb legyenek egymáshoz, és 
minél gyakrabban találkozhassanak. 

– Akkor számíthatok rád jövő vasárnap? 
– Természetesen, nagymama… 
Ruth pillantása Paul levelére esett, és hirtelen rádöbbent, hogy a javasolt időpont épp 

a férfi hazaérkezésének másnapja. Paul pedig azt kérte tőle, hogy ha lehet, vele szeretné 
tölteni mindkét hétvégét, amelyik az eltávozásába beleesik… Jaj, most mit csináljon?! 
Minden porcikája Paul után sóvárgott, egyetlen közös percről sem szeretett volna 
lemondani, ám a nagyanyját sem szerette volna megbántani. 

– Ó, ne! Belenéztem a naptáramba, nagymama, és most látom csak… – kezdte habozva, 
majd zavartan elhallgatott. 

– Valami baj van talán? 
– Hát… bajnak éppen nem nevezném, csak… Szóval találkozóm van valakivel. – Joggal 

feltételezte, hogy Paul a szombati első randit követően vasárnap is látni akarja. Az 
eszményi megoldás az volna persze, ha együtt mehetnének el Cédrusligetre, gondolta a 
lány. – De talán találunk megoldást… 

– Ejha! – Helen Shelton hangján hallani lehetett, hogy mosolyog. – Nem is tudtam, 
hogy van valakid. Mesélj róla egy kicsit! 

Ruth nem felelt rögtön, de rövid habozást követően mégis rászánta magát a válaszra. 
– A neve Paul Gordon, de nem mondhatnám, hogy komolyan járunk. 
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– Anyádék nem is említették, hogy van valaki a láthatáron. 
– Nem csoda, hogy nem említették… 
A lányt kínosan érintette, hogy be kell vallania: a szülei még nem is tudnak Paulról. 

Félt otthon szóba hozni, hogy hónapok óta levelezik egy katonával, kibontakozó érzéseit 
meg aztán végképp nem szívesen osztotta volna meg a családdal. Egyrészt ő maga sem 
volt még egészen biztos abban, mit is érez a férfi iránt, úgy vélte, legalább egy, de inkább 
több találkozásra lesz szükség, hogy eldönthesse, hányadán állnak. Meg aztán – és talán 
ez volt a döntő momentum – mindenki ismerte a háborúval kapcsolatos nézeteit, és így 
különösen nehéz lett volna megmagyaráznia, hogy minden éjjel Paulról álmodik, és 
persze nappal is ő tölti be minden gondolatát. 

– Az az igazság, nagymama, hogy otthon még nem beszéltem Paulról. Mivelhogy 
egyelőre nem találkoztunk. 

– Úgy érted, egyszer sem? 
– Egyszer sem. 
– Ez afféle… – Az idős asszony habozott. – Ez afféle internetes kapcsolat? 
Úgy ejtette ki a szót, mintha az interneten ismerkedni valamiféle sötét, szégyenletes 

tett volna. 
– Nem, nem erről van szó. 
– Akkor nem értem… Hogyan lehet, hogy nem találkoztatok, és miért nem tudnak 

anyádék az egészről? 
– Hát mert… mert Paul katona, és jelenleg is Afganisztánban szolgál. 
Végre kimondta! A vallomást rövid csend követte. 
– És mi ezzel a baj? – hallotta aztán a nagyanyja csodálkozó hangját. 
– Semmi. 
– Biztos? Egészen úgy hangzott, mintha szégyellned. 
– Nem, nem szégyellem – tiltakozott Ruth. – A levelein keresztül csodálatos embernek 

ismertem meg Pault, és büszke vagyok arra, hogy a hazát szolgálja. Csak… szóval hiába 
kedveltem meg őt az eltelt hónapok folyamán, talán jobban is, mint kellene, a 
foglalkozásával egyszerűen képtelen vagyok megbarátkozni. 

– A hangodból ítélve nagyon össze lehetsz zavarodva. 
Ruth nagyot sóhajtott. Helen, mint mindig, most is fején találta a szöget. 
– Tehát ez a te Paulod eltávozást kapott, és meglátogat téged Seattle-ben. 
– Igen. Két teljes hétig itt lesz. 
– Az összes idejét neked szenteli? 
– A családja is itt lakik a környéken – magyarázta a lány. 
– Akkor miért nem hozod el hozzám őt is vasárnap ebédre? – vetette fel a nagyanyja. – 

Szívesen látom. 
– Tényleg? – Ruth szíve megtelt örömmel. – Hiszen ez nagyszerű! Nekem is valami 

hasonló megoldás járt a fejemben, de nem mertem javasolni, mert nem tudtam, mit 
szólnál hozzá… Szívből köszönöm a meghívást, nagymama! Nagyon kedves tőled. 

– Ugyan, ne hálálkodj! Ez így természetes. Örülök, hogy megismerhetem a barátodat. 
– Még nem tudom, hogy az lesz-e… Néhány hónapja levelezünk csupán, és nem 

ismerjük még egymást annyira, hogy… 
A hangja elcsuklott. 
– Ne izgulj már ennyire, Ruth! Minden rendben lesz, meglásd! 
Helen Shelton mindig tudta, mit kell mondania, hogy az unokája megnyugodjék. 

Mintha belelátott volna Ruth fejébe és szívébe jói ismerte a gondolatait és az érzéseit, s 
amikor arra volt szükség, megtalálta a módját, hogyan erősítse meg a köztük lévő 
láthatatlan köteléket. 
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– Nagyapa katona volt, amikor megismerkedtetek, ugye? 
Ruth az édesapjától hallott erről, még évekkel ezelőtt, de csak az említés szintjén, 

mert ahogyan az apja mondta, a nagyszülők, különösen Helen, nem szívesen beszéltek a 
régi időkről. Ruth feltételezte, hogy ez Sam nagypapa szörnyű háborús tapasztalatai 
miatt lehet így. Csak annyit tudott hát, hogy a nagyszülei a második világháború alatt 
találkoztak, egymásba szerettek, és aztán összeházasodtak. Ruth édesapja a háborút 
követő nagy népességrobbanási hullám idején született, a nagybácsikája, Jaké pedig két 
évvel később. Két fia révén Helennek négy unokája volt, ám közülük Ruth az egyetlen 
lány. 

– Ó, igen! – Az idős asszony felsóhajtott, a hangja csengése megváltozott. – Az én 
drága Samem! Milyen jóképű, fess fiatalember volt, különösen egyenruhában! 

– Milyen hosszú ismeretség után mentél hozzá? 
Helen nevetett. 
– Még egy éve sem ismertük egymást. Tudod, a háború megváltoztatja az ember 

életszemléletét. Minden felgyorsul. Ha a halál árnyékában élsz, nem sokáig fontolgatod, 
mi legyen a következő lépés, hanem cselekszel, mert ki tudja, másnap talán már késő 
lesz. Márpedig a fiatalok akkor sem szerettek volna kimaradni semmiből. 

Ruth egy pillanatig hallgatott. 
– Szörnyű volt, ugye? – kérdezte meg aztán halkan. – Már úgy értem, a háború. 
Helen nem felelt rögtön. Amikor mégis megszólalt, a hangja nem volt több 

suttogásnál. 
– Minden háború szörnyű. 
– Látod, ebben tökéletesen egyetértünk – helyeselt Ruth. 
Megint csend borult rájuk néhány pillanatra. 
– Szóval te meg ez a katona, akivel még sosem találkoztál, máris a házasságot 

fontolgatjátok – állapította meg Helen. 
– Dehogy! – Ruth elképzelni sem tudta, honnan veszi ezt a nagyanyja. – Paul és én? 

Ugyan már! Soha fel sem merült köztünk ez a téma, de hogyan is merülhetett volna fel 
személyes találkozás nélkül? 

A leveleik nemhogy házasságról, még szerelemről sem szóltak, nem írtak ölelésekről, 
csókokról és hasonló romantikus dolgokról. Mindazonáltal Ruth igencsak gyakran 
álmodozott ilyesmiről. Hogy milyen volna az ajkán érezni Paul száját… Milyen lenne 
belesimulni az ölelésébe, átadni magát a becézgetésének… És nemegyszer ugyancsak 
szabadjára engedte a képzeletét. 

– Ha te mondod… – Helen, a hangjából ítélve, ismét elmosolyodott. – De akárhogy is, 
mindenképpen hozd el hozzám ezt a fiút! Már alig várom, hogy megismerhessem! 

Ruthnak nem volt kétsége afelől, hogy a nagyanyja igazat beszél. Ugyanakkor volt 
valaki, aki még Helennél is nagyobb várakozással nézett eme első találkozás elébe: 
nevezetesen maga. 
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3. 

– Hogy nézek ki? – kérdezte meg Ruth a lakótársától. 
Igazából nem szeretett más véleményére támaszkodni, de ez volt eddigi élete 

legfontosabb találkozója, érthető hát, ha izgatott és egy kicsit bizonytalan is volt. Mert 
hát szerette volna a lehető legjobb benyomást kelteni. 

– Csodásan – dünnyögte Lynn, ki sem bújva a People magazin legutóbbi száma mögül. 
– Ha legalább egyetlen pillantásra méltattál volna a válasz előtt, akkor talán könnyebb 

volna hinnem neked – felelte Ruth, akinek egyre inkább nehezére esett, hogy megőrizze 
a hidegvérét a fiatal lánnyal szemben. Fogytán volt a türelme. 

A kapcsolata a lakótársával egyre romlott, az óta a bizonyos két héttel ezelőtti, 
udvarbéli beszélgetés óta. Ruth sehogy sem értette, miért ilyen utálatos vele továbbra is 
Lynn, amikor ott és akkor úgy tűnt, sikerült rendezniük a nézeteltéréseket. Talán 
megpróbálta vigasztalni Clayt, és a fiú visszautasította? Ruth legalábbis nem talált más 
magyarázatot. Annyi bizonyos, hogy Clay nem jelentkezett többé, Lynn viszont olyan 
hideg és távolságtartó lett, mint még soha. 

Ruth próbált vele beszélni, nem is egyszer, de mindig merev elutasításba ütközött. 
Lynn láthatóan úgy döntött, hogy valamiért megsértődik, és juszt se hagyja magát 
kiengesztelni, a lány tehát nem tehetett mást, mint hogy békén hagyja, és a saját dolgával 
törődik. Talán nem ez volt a legjobb megoldás, de egyelőre ennyi telt tőle. 

Lynn nagyot sóhajtott, aztán felemelte kicsit a fejét, épp csak annyira, hogy 
átnézhessen az újság fölött. A tekintetében semmiféle érzelem nem tükröződött, amikor 
megszólalt. 

– Elég jól nézel ki, azt hiszem. 
Lynntől Ruth nem is számított hangzatosabb dicséretre, noha maga is tudta, hogy az 

elég jó-nál azért többet érdemelne. Csak a frizurája elkészítésével egy teljes órát 
bajlódott. És amikor két hajkefe és egy hajsütővas segítségével végre összehozta a 
vágyott loknikat, eleredt az eső. Nem az a fajta, amelyik inkább sűrű ködnek nevezhető, 
szinte mindennapos, szemerkélő eső, hanem az az igazi, ami ellen még az esernyő sem 
nagyon tudja megvédeni az embert. 

De nem elég a haja, az időjárás a ruhaválasztással kapcsolatos terveit is 
keresztülhúzta. Volt egy édes, kék-fehér ruhája még tavalyról, amely nagyon jól állt neki, 
eredetileg ezt szerette volna felvenni. A hideg szél és az eső miatt azonban kénytelen 
volt sötét nadrágba bújni, melyhez fehér kasmírpulóvert választott. 

– Az Ivar’sbe mentek, ugye? 
– Igen. – Ruth elcsodálkozott. Nem emlékezett rá, hogy említette volna a vendéglőt 

Lynn-nek. Hisz mostanában alig beszéltek. 
– Ó, te szegény! 
– Ezt most miért mondod? – Ruth egyre kevésbé értette ezt az egészet. 
Lynn megint sóhajtott, de egyáltalán nem látszott szomorúnak, ahogy letette a képes 

magazint, és a lakótársára nézett. 
– Hát csak mert a katonád telefonált, hogy az étterem előtt vár. – Lustán 

elmosolyodott. – Alaposan meg fogtok ázni. 
– Tessék? Paul azt kérte, kívül találkozzunk? 
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– Pontosan. Szóról szóra ezt mondta a telefonba, amikor úgy két órája felhívott. Épp a 
fürdőszobában voltál. 

– És miért nem szóltál hamarabb? – Ruth csak nehezen tudott uralkodni magán. 
Lynn a vállát vonogatta. 
– Valahogy kiment a fejemből – mondta egykedvűen. 
Ruth legszívesebben jól megtépte volna, de legalábbis szeretett volna beolvasni neki, 

ám aztán úgy döntött, nem szerzi meg Lynn-nek azt az örömet, hogy veszekedni kezd 
vele. Nyilvánvaló volt, hogy a lakótársa szántszándékkal kellemetlenkedik, és pontosan 
az a célja, hogy kihozza a sodrából. De nem, ő eltökélte, hogy nem hajlandó részt venni 
Lynn kisded játékaiban. Micsoda nevetséges, gyermeteg viselkedés! A köztük lévő hét év 
korkülönbség még sosem tűnt ennyire soknak, mint most, ebben a pillanatban. 

Ruth tehát uralkodott magán, és beérte egyetlen gyilkos pillantással, aztán gyorsan 
esőkabátba bújt, és magához vette az ernyőjét meg a táskáját. A kellemetlenségek sora 
azonban még nem ért véget: az eső miatt sokkal többen indultak autóval útnak, mint 
egyébként, így a környező utcákban már nem volt szabad parkolóhely, kénytelen volt a 
szemközti fizetőparkolóban megállni. 

Ahogy kiszállt a kocsiból, az órájára pillantott, és megállapította, hogy még bőven van 
idő hat óráig. Lynn undoksága persze feldúlta, de korántsem annyira, hogy elfelejtse, 
miért jött ide: hogy találkozzék azzal a férfival, aki olyan sokat jelent neki. 

Most jutott csak eszébe, hogy a külsőségek – a frizurája, a ruhája és a smink – mellett 
nem maradt ideje arra, hogy átgondolja, mit is fog mondani, hogyan is fog viselkedni 
Paul társaságában. Az agya lázasan dolgozott, miközben átkelt az úton. 

Szellemes akart lenni, kedves és könnyed. Szerette volna lenyűgözni, elvarázsolni a 
férfit, ugyanakkor attól félt, hogy ha megpillantja, torkán akad a szó. De még a 
némaságnál is rosszabb lett volna, ha érzelmei átveszik az irányítást a józan ész fölött, és 
könnyekben tör ki Paul láttán. Pedig ez könnyen megtörténhetett, hiszen nagyon 
felkavarta, hogy végre találkozhat azzal az emberrel, akit eddig csak a leveleiből ismert. 

Mire odaért az étteremhez, szerencsére javult a helyzet, és már csak szitált az eső. De 
a nedvesség persze maradt, és továbbra is reménytelenül szürkének tűnt minden. A 
frizurája, melyet oly sokáig és oly nagy gonddal készített, alighanem teljesen 
tönkrement. A szépen formált csigák összeugrottak, a haja egy marék kóchoz vált 
hasonlatossá, s Ruth attól félt jobban emlékeztet egy mulatságos rajzfilmfigurára, mint 
arra a fotómodell-szépségű lányra, aki egy-két órával ezelőtt volt. 

Élete leghosszabb tíz percét töltötte az Ivar’s előtt, és amikor újfent az órájára 
pillantott, látta, hogy egy perccel már el is múlt hat. Vagyis Paul késett. Belenyúlt a 
táskájába, és előhúzta a mobiltelefonját. A férfinak sajnos nem volt mobilja, így a saját 
otthoni számát hívta. Abban reménykedett, hogy Paul esetleg hagyott számára üzenetet, 
ha már valami közbejött neki. De Lynn vagy elment otthonról, vagy szándékosan nem 
vette fel a kagylót. Hát ez csodás! 

Ruth azt hitte, ennél már csak jobb jöhet, de csalódnia kellett: amint visszatette a 
telefont a táskájába, rájött, hogy a készülék lemerült, vagyis nemcsak hogy ő nem tud 
telefonálni, de nem is elérhető. Na, már csak ez hiányzott! 

Aztán kétségbeesésében az is eszébe jutott, hogy Paul talán mégsem késett el. Itt volt, 
csak elkerülték egymást. Ez egyáltalán nem tűnt lehetetlennek, hiszen itt, a part menti 
sétányon, még ebben a rossz időben is turisták százai nyüzsögtek. Mintha csak a hawaii 
napsütésben sétálgatnának, és nem az esőben! 

Valaki igazán szólhatna nekik, hogy hideg van és esik, gondolta epésen Ruth. És hogy 
hiába öltöznek nyárias ruhába, attól nem fog megváltozni az időjárás… 
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Ráadásul a nagy jövés-menés mellett, a lány megváltozott külseje sem segítette az 
egymásra találást. Jelenlegi állapotában oly kevéssé emlékeztetett a Paulnak küldött, 
gondosan megkomponált fényképre, hogy egyáltalán nem csodálta volna, ha a férfi nem 
ismeri fel. Vagy ami még rosszabb, felismerte ugyan, de aztán menekülőre fogta a 
dolgot… 

Ruth nagyon közel állt a síráshoz, de azért úgy döntött, egyvalamivel még 
megpróbálkozik. Lemerült mobiljáról úgysem telefonálhatott Lynn-nek, úgyhogy 
egyetlen választása maradt: bemenni az étterembe, és megnézni, Paul nem hagyott-e 
neki üzenetet. 

Kinyitotta az ajtót, és leengedte az esernyőjét. Aztán egy pillanattal később észrevette 
a magas, vékony és nagyon jóképű Paul Gordont, aki azonnal felugrott az előcsarnokban 
álló fotelból. 

– Ruth! 
– Paul! – A lány kezéből kiesett az ernyő, és gondolkodás nélkül Paul kitárt karjába 

futott. 
Csak ölelték egymást hosszan, gyöngéden. Aztán amikor rájöttek, hogy mindenki őket 

bámulja, a férfi lassan, vonakodva eleresztette. 
– Kinn voltam… – magyarázkodott Ruth. – Lynn azt mondta, megtelefonáltad, hogy 

kívül fogsz várni rám. 
– Épp ellenkezőleg. – Paul kisimított a homlokából néhány nedves, rakoncátlan 

tincset, és rámosolygott. – Azt üzentem, hogy mindenképpen bent fogok várakozni, mert 
hallottam az időjárás-előrejelzést, és nem akartam, hogy megázzunk. 

– Ó, hát persze! – Ruth zavarban volt. Szerette volna magát felképelni, nem is értette, 
hogyan lehetett ilyen jóhiszemű, mondhatni ostoba. Hiszen egyáltalán nem volt logikus, 
hogy az esőben kinn találkozzanak, meg aztán Lynn mostani viselkedésének 
ismeretében számíthatott volna arra, hogy a fiatal lány valamiképpen megpróbál borsot 
törni az orra alá. – Annyira sajnálom, hogy megvárattalak! 

Még mindig ők ketten voltak a legfőbb látványosság az étterem előterében, de 
egyikük sem törődött a csodálkozó pillantásokkal. Csak egymást látták, egyszerűen 
képtelenek voltak levenni a szemüket a másikról. 

Aztán egyszer csak előkerült a háziasszonyi szerepet játszó alkalmazott. 
– Látom, megjött a hölgy, akire várt – mosolygott Paulra. – Akkor az asztalukhoz 

vezetem önöket. 
– Köszönöm! 
A férfi udvariasan lesegítette és felakasztotta Ruth esőkabátját, aztán elhelyezte az 

esernyőjét, hogy a vacsora alatt megszáradhasson. Utána, mintha mi sem lenne 
természetesebb, kézen fogta a lányt, és elindult vele a hosztesz után. Olyan bizalmasan 
fonta össze az ujjait Ruthéval, olyan melegen szorongatta a kezét, mintha világéletében 
mást sem csinált volna mintha hosszú évek óta ismernék és szeretnék egymást. 

Ablak melletti asztalt kaptak, mely a Puget-öböl sötét víztükrére nézett. Az edzett 
üvegen tétova esőcseppek keresték az utat lefelé, de Ruth felől akár Seattle történetének 
legragyogóbb tavaszi délutánja is lehetett volna, azt sem veszi észre, és Paul is 
hasonlóképp volt ezzel. Miután leültek, akkor sem engedte el a lány kezét, és a világért 
sem vette volna le róla a szemét. 

– Annyit gondolkodtam rajta, mit fogok mondani, ha találkozunk – szólalt meg halkan 
Ruth. – Örülök, hogy kiderült: egyáltalán nem fontosak a szavak. 

– Én meg kis híján meggyőztem magam, hogy valami közbejött, és nem tudtál eljönni 
a találkozóra. 
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Paul a szája elé kapta a kezét, hogy eltakarja az ásítását. Ruth most vette csak észre, 
mennyire fáradt. 

– Hogy én? Olyan nincs! – fogadkozott a lány. – Tűzön-vízen át eljöttem volna hozzád, 
ha kell. 

Hát kimondta, amit gondolt, bár hiába is titkolta volna, mert az arcára is ez volt írva. 
Egyszerre nagyon biztos volt magában, és az a különös érzése támadt, hogy Paul az, 
akire mindig is várt, hogy ő számára az igazi. 

A férfi finoman megszorította a kezét. 
– Én is – mondta egyszerűen. 
– Mikor aludtál utoljára egy rendeset? – kérdezte meg Ruth. 
– Már az idejét sem tudom – nevetett Paul. – Tudom, okosabb lett volna, ha csak 

holnapra hívlak meg valahová, de egyszerűen képtelen voltam tovább várni. Minél 
hamarabb találkozni akartam veled. 

– Én is – biccentett erre a lány, és összemosolyogtak. – Mikor szállt le a géped? 
– Ma délelőtt. A család persze teljes létszámban kivonult a fogadásomra, anyám 

napokig főzött, és aztán a délutánba nyúlóan ünnepelték a hazaérkezésemet. Tudod, 
milyenek ezek a nagy családi összejövetelek. Eszembe jutott az is, hogy oda hívlak meg, 
de aztán… 

– Nem, emiatt igazán kár mentegetőznöd – rázta a fejét Ruth. – Tökéletesen 
megértelek. Hogy is hívhattál volna meg oda? 

– Pont olyan vagy, mint amilyennek elképzeltelek – állapította meg Paul, miközben 
futólag finoman megérintette a lány arcát. 

– Csak azt ne mondd, hogy bőrig ázva képzeltél el! – kuncogott Ruth. 
– Gyönyörűnek képzeltelek, és az is vagy – jött a válasz. 
Ruth elpirult. 
– Nehéz perceket éltem át odakinn, miközben megpróbáltam elhitetni magammal, 

hogy mindjárt itt leszel – mondta komolyan. 
– Én nemkülönben. Talán csak abból a szempontból volt könnyebb dolgom, hogy 

idebent nem áztam meg. 
Összenevettek. A következő pillanatban megérkezett a pincérnő, hogy felvegye az 

italrendelést. 
Ruth még rá sem nézett sem az itallapra, sem az étlapra, de tekintve, hogy kicsit 

átfázott, forró teát rendelt, Paul viszont egy palack pezsgőt kért. 
– Van mit ünnepelnünk, nem? – nézett a lányra, hogy aztán egy pillanattal később 

ijedten megkérdezze: – Tulajdonképpen fogalmam sincs róla, iszol-e alkoholt. Ugye nem 
egyedül fogom meginni azt a pezsgőt? 

– Nem – rázta meg a fejét Ruth. – Általában bort szoktam kérni, ha étteremben 
vacsorázom, most csak azért döntöttem a tea mellett, mert gyorsan át szeretnék 
melegedni. De ha a teám elfogyott, szívesen besegítek a pezsgőbe. Megnézted már az 
étlapot? 

Míg ők az elő- és főételeket tanulmányozták, a pincérnő meghozta a teát és a pezsgőt, 
az utóbbit egy jéggel teli vödörbe állította. 

– Van valami különleges okuk az ünneplésre? – érdeklődött kedvesen, miközben 
lehámozta a fényes-fémes fóliát a dugóról. 

Paul és Ruth összenézett. 
– Azt ünnepeljük, hogy megtaláltuk egymást – mondta a férfi. 
– Szívből gratulálok! – mosolygott rájuk a pincérnő, aztán halk pukkanás után 

telitöltötte mindkét karcsú pezsgőspoharat, majd felvette az ételrendelést, és távozott. 
Ruth megfogta a karcsú kelyhet, és Paulra nézett. 
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– Szeretnék még egyszer bocsánatot kérni amiatt, hogy megvárakoztattalak – mondta 
komolyan. – Kérlek, engedd, hogy én fizessem ki a pezsgőt! Ha nem ügyetlenkedem el a 
dolgot, nem lett volna olyan nehéz megtalálnunk egymást… 

– Csakhogy én nem arra a félreértésre céloztam, hogy odakint várakoztál – vágott a 
szavába a férfi, – hanem az üdvözlő képeslapról, melyet voltál szíves postára adni még 
nyár elején. 

– Ó! 
Paul megemelte a poharát, erre Ruth is az övét, és koccintottak. 
– Hiszel abban, hogy előre meg van írva a sorsunk? – kérdezte a férfi. 
A lány elmosolyodott. 
– Régebben nem hittem, de nyár óta sokat változott a véleményem. 
– Az enyém is. – Paul szélesen elvigyorodott. 
A vacsora káprázatosan sikerült. No nem mintha Ruth később emlékezett volna rá, 

mit rendelt és mit evett aznap este. Akár egy köteg nyers tengeri hínárt is elé rakhattak 
volna, alighanem azt is jó étvággyal elfogyasztja. 

Egyfolytában beszélgettek, olyan bizalmasan, annyira természetesen, mintha 
születésük óta ismernék egymást. Paul mindent tudni akart róla: a családjáról, a 
tanulmányairól, a terveiről, és nagy érdeklődéssel hallgatta Ruth válaszait. Aztán pedig 
mesélt. A haditengerészetről és Afganisztánról, meg azokról az örvendetes 
változásokról, melyek az amerikai bevonulás óta történtek az országban. 

A vacsorát követően még desszertet kértek, azután kávéztak, majd fél tíz körül Paul 
fizetett, és azt javasolta, hogy az est zárásaként sétáljanak egyet a parton. 

Az eső elállt, a felhők elvonultak, a hold fényes tányérja csak úgy ragyogott a sötét 
égbolton, ahogy a fiatal pár kéz a kézben végiglépdelt a sétányon. Ruth tudta, hogy a férfi 
fáradt a hosszú repüléstől és az időeltolódástól, mégsem volt szíve hazaküldeni, 
egyszerűen nem tudott, nem akart lemondani ezekről a csodás pillanatokról. 

– A legutolsó leveledben azt kérted, tegyem szabaddá számodra a hétvégéimet – 
mondta, és Paul vállára hajtotta a fejét. 

– No és? Sikerült? 
– Hát, nem egészen – sóhajtotta a lány. – Holnap nem érek rá egész nap. 
– Egy másik fiúval randizol talán? 
Ruth felkapta a fejét. Csodálkozva bámult Paulra. 
– Ezt most komolyan kérdezed? 
– Persze. Miért is ne? Hiszen még nem ígértünk egymásnak semmit. Sem te nekem, 

sem én neked. 
– Te talán találkozgatsz valaki mással? 
A válasz gyors volt, és határozott. 
– Nem. 
Ruth megkönnyebbülten elmosolyodott. 
– Hát én sem. Mindössze arról van szó, hogy megígértem a nagymamámnak, nála 

ebédelek. 
– A nagymamádnak? – ismételte Paul. 
– Igen. Egyébként téged is meghívott. 
A férfi csodálkozva vonta fel a szemöldökét. 
– Pontosabban utasított, hogy vigyelek magammal – helyesbített Ruth. 
– Á, szóval mégis beszámoltál rólam családodnak. 
A lány a leveleiben említette, hogy egyelőre titokban tartja a levelezést. 
– Csak a nagyimnak. Tudod, ő egészen különleges ember. Biztos vagyok benne, hogy 

nagyon jól fogod magad érezni nála. 



23 

– Látod, ebben én is biztos vagyok. 
– Akkor eljössz? 
Paul megállt, maga felé fordította Rutht, és átölelte. 
– Naná, hogy megyek, ha egyszer ilyen kedvesen hívsz! 
És aztán megcsókolta a lányt. 
Ruth hosszú hónapok óta ábrándozott erről a csókról. Sokszor elképzelte, milyen lesz 

majd, de az álmai meg sem közelítették a valóságot. Élete eddigi huszonöt éve során még 
nem volt része ilyen kivételes, nagyszerű élményben, semmiben, ami ehhez a csókhoz 
fogható lett volna. Még a csillagok is lehullani látszottak az égről. Igen, Ruth teljes 
bizonyossággal érzékelte a csillaghullást, holott csukva volt a szeme. Sőt még a szférák 
zenéjét is hallani vélte közben. Aztán amikor nagy sokára szétváltak az ajkaik, és újra 
felnézett, csodálkozva vette észre, hogy az összes égitest a helyén van, és hogy a zene egy 
autórádióból szól. 

Paul szemében ugyanaz az elragadtatás tükröződött, amit is érzett. 
– Hát ez… hát ez nagyon jó volt – sóhajtotta Ruth. 
– Nagyon – hagyta helyben Paul, némi torokköszörülést követően. 
– Pedig, bevallom, nagyon féltem ettől a találkozástól… 
– Féltél? Miért? 
– Elsősorban azért, mert nem tudtam, mi vár rám. Féltem, milyen leszel. 
– Attól én is – ismerte el a férfi. – Gondolatban ezerszer is elképzeltelek, és 

lejátszottam magamban az első találkozást. 
– Én is… 
– És a szívem mélyén biztosra vettem, hogy csalódni fogok, mert olyan tökéletes 

teremtés, amilyennek én téged elképzeltelek, egyszerűen nem létezik – vallotta be Paul. 
– Attól tartottam, hogy megvacsorázunk, elbeszélgetünk, megköszönöm a leveleidet, és 
ennyi, mert nem akarom majd folytatni ezt az egészet. Hiszen senki sem érhet a 
nyomába annak az eszményképnek, akit én a szívem mélyén őrzök. De szerencsére nem 
lett igazam, mert te éppen olyan vagy. Pontosan olyan… 

– Én is féltem, hogy nem olyan leszel, mint amilyennek képzellek, de nekem igazam is 
lett… 

– Micsoda? 
– Még sokkal kedvesebb vagy, és még sokkal jobban tetszel, mint azt valaha 

gondoltam – fejezte be a mondatot mosolyogva a lány. – Nézd, mit teszel velem! – 
Felemelte remegő kezét. – Minden porcikám reszket. 

– És én? Sokszor voltam már életveszélyben, de soha arcizmom sem rezdült. Most 
meg az egész bensőm remeg, mintha folyamatosan liftezne a gyomrom. 

– Az a kialvatlanság miatt lehet – kuncogott Ruth. 
– Nem, nem. – A férfi megfogta a vállát, és mélyen a szemébe nézett. – Ez miattad van. 

A csókod miatt. 
– És most… mi lesz? Hogyan tovább? – tette fel a kérdést Ruth. 
– Az kizárólag rajtad áll. Te vagy az, akinek fenntartásai vannak a katonákkal 

szemben. 
Ruth lesütötte a szemét. 
– Valóban… De csak nem leszel örökké katona, nem igaz? Egyszer le kell szerelned a 

seregtől. 
Paulon látszott, hogy habozik. Sötétbarna szeme, mely az imént még olyan melegen, 

szeretettel tapadt a lányra, most hűvösnek, elutasítónak látszott. 
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– Ez igaz. Kétségkívül leszerelek egyszer, de nem akarlak áltatni. Ha leszerelek is, az 
nem a közeljövőben lesz, tehát ha folytatni akarod a kapcsolatunkat, el kell fogadnod, 
hogy katona vagyok, és belátható ideig az is maradok. 

– Értem. 
Ruth nem akart nézeteltérést, nem szerette volna, hogy ez a kellemetlen beszélgetés 

beárnyékolja a csodálatos estét. Amikor megírta azt a levelezőlapot, tudta, hogy egy 
katonának ír, mégsem riasztotta vissza ez a tény. Milyen jogon hányhatná hát a férfi 
szemére a foglalkozását? Milyen jogon követelhetné tőle, hogy lépjen ki a 
tengerészgyalogságtól? 

– De ugye nem kell azonnal döntenem? – kérdezte kedvesen. 
– Persze hogy nem, csak… 
– Akkor jó – vágott gyorsan Paul szavába. 
Nem akart az őket elválasztó dolgokról beszélni, nem akart ilyen gyorsan szembesülni 

a különbségekkel, ugyanakkor érezte, hogy a férfi sem bánná, ha egyelőre elnapolnák ezt 
a témát. 

– Nagyon fáradtnak tűnsz, szeretném, ha most lepihennél. Holnap találkozunk. 
Elviszlek a nagyihoz ebédelni, jó? – Átölelte Paul derekát, mire a férfi finoman magához 
szorította, a mellkasára vonta Ruth fejét, és lágyan megcsókolta a haját. 

– Mit mondjak, nem könnyíted meg a dolgomat – suttogta. 
– Tudom. És nagyon sajnálom. 
– Hát még én, Ruth, hát még én! 
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4. 

Másnap délelőtt a kikötőben találkoztak, és együtt sétáltak fel a bremertoni komp 
fedélzetére. Az előző napi csúf eső szerencsére nem ismétlődött meg, gyönyörű, 
napsütéses idő volt. 

A tegnap estétől eltérően, amikor három órán keresztül nem fogytak ki a szóból, most 
mindketten feltűnően hallgatagok voltak. Csendben ücsörögtek a fapadon, miközben 
papírpohárból forró kávét szürcsöltek. A komp lassan, méltóságteljesen siklott ki a 
seattle-i kikötőből. 

– A tegnap estén töprengsz, ugye? – törte meg a hosszúra nyúlt csöndet Ruth. – Úgy 
értem, azon, hogy nem vagyok jó véleménnyel a… az iraki háborúról és úgy általában a 
háborúkról. 

– Nem is annyira a politikai hozzáállásod a baj, sokkal inkább az, hogy nem tudsz 
megbékélni a munkámmal. 

– Egyelőre – helyesbített a lány. – Lehet, hogy idővel képes leszek hozzászokni a 
gondolathoz. Ígérem, nagyon fogok igyekezni! 

Megfogta Paul szabad kezét, az ujjaik összefonódtak. 
A férfiról lerítt, hogy nem igazán hisz ebben. De aztán, néhány másodperces 

töprengést követően úgy tűnt, valamiféle döntésre jutott. Ajkához emelte Ruth kezét. 
– Hagyjuk ezt, jó? Próbáljuk meg élvezni el a gyönyörű napot! 
A lány boldogan bólintott. 
– Mesélsz nekem a nagymamádról? 
– Ha akarod… Szóval, ő az apai nagymamám, és már több mint harminc éve 

Cédrusligeten él. Seattle-ből költöztek oda, miután nagyapám nyugdíjba vonult, de 
szegény nagypapának nem sok ideje maradt élvezni a nyugdíjas éveket. Alig kétéves 
voltam, amikor meghalt. Emlékem sincs róla. 

– Korán elment – biccentett részvéttel Paul. 
– Igen. Korán itthagyta szegény nagyit, aki azóta egyedül él. 
– De biztosan vannak barátai Cédrusligeten. 
– Ó, hát persze! De a barátokat, ismerősöket leszámítva is nagyon tevékeny életet él. 

Képzeld csak, két idegen nyelvet beszél folyékonyan, és ő a legintelligensebb idős 
asszony, akit ismerek! Ha valakit példaképemnek tekintek, akkor az ő. Amióta az 
eszemet tudom, azért él, hogy másoknak segítsen. Még most is, pedig már elmúlt 
nyolcvanéves, tagja az összes létező jótékonysági és szociális szervezetnek a városban. 
Amikor elkezdtem a tanulmányaimat a Washington Egyetemen, úgy terveztem, gyakran 
találkozunk majd, de ez nem igazán jött össze, méghozzá – ha hiszed, ha nem – 
elsősorban miatta. Ugyanis sokkal elfoglaltabb, mint én. 

Paul elnevette magát. 
– Ismerem ezt a jelenséget. Az én családomban is pontosan ez a helyzet. 
Mire odaértek Cédrusligetbe és leszálltak a kompról, elmúlt tizenegy óra. Útban Helen 

Shelton háza felé megálltak egy csemegeüzletben, ahol frissen sült kenyeret és illatos 
fehérbort vásároltak az ebédhez. Még nem volt dél, amikor megmásztak a dombot, és 
odaértek a szép, kétszintes házhoz a Fenyves sétányon. 

Helen már várta őket. A bejárati ajtóban állt, onnan tessékelte beljebb az unokáját és 
Pault. Teljesen ősz haját nemrégiben egészen rövidre vágatta, és Ruth legutóbbi 
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látogatása óta mintha fogyott is volna egy keveset. Mindenesetre sokkal törékenyebbnek 
tetszett, mint akkor. Miután megölelték egymást Ruthszal, az idős hölgy alaposan 
szemügyre vette Pault. 

– Szóval te vagy az a katona, aki meghódította az unokám szívét! 
Ruth elvörösödött. 
– Nagymama, bemutatom Paul Gordont – mondta gyorsan, és tétován a férfi felé 

intett. 
– Ő az, akivel levelezel? Aki Afganisztánban harcolt? 
– Igen, én vagyok – felelte Paul, hajszálnyival élesebben az udvariasnál. 
– Nagyapa is katona volt, amikor a nagymama megismerte – sietett közbevetni Ruth, 

nehogy elmérgesedjék a helyzet. 
Helen szórakozottan biccentett, és rövid időre a messzi távolba révedt. Beletelt 

néhány másodpercbe, mire megint az unokájára nézett. 
– Hát akkor gyertek, gyermekeim – ölelte át Ruth derekát. – Olyan csodás az idő, hogy 

úgy határoztam, odakinn eszünk a teraszon. Már meg is terítettem. 
– Hoztunk kenyeret és egy kis bort – magyarázta már bent a lány. 
– Tegyétek csak le ide a konyhaasztalra! Köszönöm, Paul… 
Mialatt a férfi kinyitotta a borospalackot, Ruth felvágta a kenyeret, és segített a 

nagyanyjának kivinni a salátástálakat. A pulton frissen kisült almás pite pihent, és finom 
fahéjillattal töltötte meg a napsütötte konyhát. 

Az ebéd kellemesen folyt. Jól elbeszélgettek, ám Ruthnak feltűnt, hogy a nagyanyja 
néha Paulon felejti a tekintetét, és úgy nézi, olyan figyelmesen, mintha próbálná 
beazonosítani, vajon hol találkozhattak azelőtt. 

– Megbotránkoztattalak, gyermekem? – Helen mosolyogva pillantott az unokájára. – 
És lehet, hogy ezt a kedves fiatalembert is zavarba hoztam. Ha így volna, ezennel 
bocsánatot kérek! 

Finoman megérintette Paul kezét, mely az asztalon nyugodott. 
– Amikor először megpillantottalak, fiam, hirtelen… – Az idős hölgy váratlanul 

elhallgatott. – Az az igazság, hogy nagyon emlékeztetsz valakire, akit régen ismertem. 
– Kire, nagymama? 
– Ó, te nem ismered. Rég történt, még Franciaországban, a háború idején… 
– Te Franciaországban voltál a második világháború idején? – hökkent meg Ruth. 
– Sosem beszéltem erről az időszakról senkinek – fordult oda hozzá Helen. – Mélyen 

eltemettem magamba a múltat, de most, hogy megöregedtem, egyre többet gondolok rá. 
Hátratolta a székét, és felállt. Ruth követte, mert azt hitte, a nagyanyja le akarja szedni 

az üres tányérokat, hogy behozhassa az almás pitét. 
– Maradj csak – szólt rá az idős asszony –, mutatni akarok nektek valamit. Azt hiszem, 

éppen ideje, hogy megtudjátok. 
Miután magukra hagyta a fiatalokat az asztalnál, Ruth odasúgta Paulnak: 
– Hiszed vagy sem, fogalmam sincs, mi ez az egész. 
A férfi egyébként csodálatosan viselkedett. Érdeklődött minden iránt, akár a 

cédrusligeti mindennapokról, akár éppen Helen néhai férjéről, Samről volt szó, és 
nemcsak kérdezni tudott, hanem magáról is szívesen mesélt. 

Míg az idős hölgy távolt volt, Ruth és Paul leszedte az asztalt, aztán visszaültek a 
helyükre. Legalább öt percbe telt, mire Helen visszajött. Kezében egy összetekert 
papírlapot tartott, mely meglehetősen régi lehetett, hiszen egészen sárga volt, és 
körülbelül akkora, mint egy kisebb moziplakát. Amikor kinyílt a tekercs, két arc vált 
láthatóvá. Egy fiatal férfié és egy fiatal nőé, akiknek arcmását nyilvánvalóan egy 
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ceruzarajzból sokszorosították. A képek alatt lévő szöveg franciául volt, a lány egy szót 
sem értett belőle. 

– Kik ezek? – kérdezte döbbenten. 
– A nő én vagyok. – Helen szomorkásan elmosolyodott. 
Ruth elképedve nézett rá, aztán megint vissza, a rajzra. Látott már ifjúkori 

fényképeket a nagyanyjáról, de ez a rajz valahogy más volt… És mégis 
kétségbevonhatatlanul őt ábrázolta. 

Furcsamód a férfi is ismerősnek tűnt. Ruth a következő pillanatban arra is rájött, 
honnan: Paulra hasonlított. Nem is annyira részleteiben, inkább úgy egészében, az 
arcformát, a tekintetét nézve. 

– És ő? 
– Ő Jean-Claude – suttogta Helen, és fájdalmasan lehunyta a szemét. 
Paul Ruthra nézett, de a lány tanácstalanul nézett vissza rá. Egyre kevésbé értette ezt 

az egészet. A nagyapját Samnek hívták, erről a Jean-Claude-ról még csak nem is hallott 
soha. Sejtelme sem volt arról, hogy a nagyanyja életében volt egy másik férfi… 

– Ez egy körözési plakát – állapította meg halkan Paul. – Tudok egy kicsit franciául, 
még a gimiben tanultam. 

– Pontosan – bólogatott az idős asszony. – Ez egy körözési plakát, melyben nem 
kevesebb mint egymillió francia frankot ígérnek annak, aki élve vagy halva kiszolgáltat 
minket a német hatóságoknak. 

Ruthnak leesett az álla. 
– Szóval te Franciaországban voltál a háború idején, és… és körözés alatt álltál? – Ez 

több volt annál, mint amit pillanatnyilag képes volt felfogni. 
– Ezek szerint ön és Jean-Claude részt vett az ellenállási mozgalomban – szólalt meg a 

férfi, inkább kijelentő, semmint kérdő hangsúllyal. 
– Igen. – Helen megint lehunyta a szemét, mintha nagyon fájna neki az emlékezés, de 

aztán gyorsan kinyitotta megint. – Jean-Claude a férjem volt, a háború alatt házasodtunk 
össze. Nagyon szerettem, ő volt a mindenem. Hisz látjátok, milyen volt, milyen erős, 
jóképű… Még ez a vacak rajz is tele van élettel… És hogyan nevetett! Istenem, hogyan 
nevetett! Még ma is a fülemben cseng a nevetése. 

A szeme könnybe lábadt, kénytelen volt megtörölni egy vászon zsebkendővel. 
– Rég volt, elmúlt, de talán érdemes beszélni róla. Nem gondolod, Ruth? 
– De, nagyon is. 
A lány megszorította a nagyanyja kezét. Biztosra vette, hogy az apja és a nagybátyja 

nem tud ezekről a dolgokról, és mindenképpen szeretett volna fényt deríteni a család 
történetének erre a mindeddig rejtve maradt időszakára. Mérhetetlenül megdöbbentette 
már az is, amit mostanáig megtudott. A nagymamája, az ő kedves, szelíd, pitét sütő és 
karácsonyi zoknikat kötő nagymamája szabadságharcos volt fiatalkorában? 

– Tulajdonképpen mit kerestél Franciaországban? – kérdezte óvatosan. 
– Egyetemre jártam Párizsban. Francia irodalmat hallgattam a Sorbonne-on, amikor a 

németek lerohanták az országot. Tudod, édesanyám francia származású volt, így jött az 
ötlet… A szüleim persze megrémültek, amikor kitört a háború, sürgettek, hogy térjek 
haza mihamarabb, de mint oly sokan mások, én sem hittem, hogy baj lehet. Amilyen 
fiatal voltam, olyan ostoba, és azt gondoltam, anyám feleslegesen ijedezik, Franciaország 
erős, ellen tud állni Hitlernek. Meg aztán szerelmes is voltam. Jean-Claude megkérte a 
kezemet, és mutass nekem olyan lányt, aki hajlandó otthagyni a kedvesét Európában a 
háború zűrzavara közepette! 

Helen halványan elmosolyodott, és megcsóválta a fejét. 
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– Egyszóval Franciaország legyőzhetetlennek tűnt. Meg voltunk győződve arról, hogy 
a németek pontosan tudják ezt, és nem fognak támadni, vagy ha mégis, akkor csúfos 
vereséget szenvednek. 

– És aztán, amikor mégis bevonultak, ön csapdába került – állapította meg halkan 
Paul. 

Az idős asszony nagyot sóhajtott. 
– Villámgyorsan történt minden. A németek nemhogy nem szenvedtek vereséget, de 

hihetetlenül rövid idő, mindössze néhány nap alatt lerohanták az egész országot, és 
átvették fölötte az ellenőrzést. Az emberek megzavarodtak, kétségbeestek… Egyszerűen 
nem tudták elhinni, hogy ez igaz lehet. Jean-Claude és néhány egyetemi csoporttársa 
elhatározta, hogy ellenállnak a német uralomnak, és mivel akkor már házasok voltunk, 
természetesnek tűnt, hogy velük tartok én is. Anyámék persze semmit sem tudtak erről 
az egészről. Azt sem, hogy férjhez mentem. 

– És hogyan csatlakoztak a szervezett ellenállási mozgalomhoz? 
– Csatlakozni? Édes fiam, kezdetben nem volt arra sem időnk, sem módunk, hogy 

csatlakozzunk, hisz azt sem tudtuk, hogy létezik ilyen mozgalom. Egy csapat ostoba fiatal 
voltunk csupán, akik úgy döntöttek, hogy felveszik a harcot a megszálló németekkel. 
Aztán idővel kiderült, hogy ez veszélyes játék, de akkor már késő volt. Barátokat, 
harcostársakat veszítettünk el, és nem hagyhattuk bosszú nélkül a halálukat. 

– De mégis… miket csináltatok? – Ruth hangja nem volt több mint suttogás. 
– Az elején nem sok mindent. Úgy is mondhatnám, nevetségesen keveset. A németek 

több embert veszítettek el közlekedési balesetben, mint általunk. De fiatalok voltunk, és 
gyorsan tanultunk. Bizony, nagyon gyorsan. 

Ruth a tenyerébe temette az arcát. Még mindig képtelen volt elhinni, hogy amit hall, 
az igaz. Hogy az a fiatal nő a körözési plakáton azonos a nagyanyjával. Hogy ez az apró, 
törékeny öregasszony harcolt a francia ellenállási mozgalomban. 

– Apa tud erről? – kérdezte meg hirtelen, és felnézett. 
– Szerintem nem, de nem tudom biztosan. Én sosem meséltem el neki, nagyapád 

azonban megemlíthette. Én csak Sam húgainak, Clarának és Winifrednek beszéltem 
erről, senki másnak. – Helen megrázta a fejét. – Valamiért képtelen voltam elmondani a 
fiaimnak ezeket a dolgokat. Talán mert akkor még nem zártam le magamban a múltat, 
vagy mert túl sok volt a kínos emlék. 

– No és… megöltél valakit a harcok során? – Ruthnak az is nagy erőfeszítésébe került, 
hogy feltegye ezt a kérdést, de a nagyanyja természetesen, magától értetődően válaszolt: 

– Hát persze. Több embert is. 
A lánynak torkán akadt a szó, annyira megdöbbent, Helen azonban nem is várt 

kérdésre, zavartalanul folytatta: 
– Az első volt a legnehezebb, de nem volt más választásom, tudtam, hogy vagy ő, vagy 

én… Egy magányos francia rendőrjárőr állított meg – kezdte, majd valamit hozzáfűzött 
franciául. Nyilvánvalóan valami becsmérlőt, ez még Ruth számára is nyilvánvaló volt, aki 
nem értette a szavakat. – Akkoriban a helyi hatóságok talán még a németeknél is 
alaposabbak voltak, igyekeztek bizonyítani új gazdáiknak… Szóval, mivel nem voltak 
rendben az irataim, a rendőr motozás ürügyén alaposan összetapogatott, majd 
belökdösött az autójába, hogy úgymond bevigyen a központba. Csakhogy nem a 
rendőrségre vitt, hanem ki a városból, egy elhagyatott szántóföldre, nyilvánvalóan azért, 
hogy megerőszakoljon és meggyilkoljon. Szerencsére azonban volt nálam egy kisméretű 
pisztoly, amelyet nem vett észre, egy hétmilliméteres, megbízható kis fegyver. 

Ruth dobogó szívvel hallgatta a történetet, kezét a szájára szorította, hogy fel ne 
kiáltson elszörnyedésében. 
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– Amikor az a disznó megállította az autót, és az öve felé nyúlt, hogy elővegye a 
fegyverét, közvetlen közelről fejbe lőttem. – Helen elhallgatott, és lehunyta a szemét. Az 
emlék olyan élő volt még most, több mint hatvan év elteltével is, mintha alig néhány 
órája történt volna. – Saját kezűleg ástam el a puha földbe, és tudomásom szerint nem is 
találták meg soha – folytatta aztán nyugodtan. – Meghalt, mert én gyorsabb voltam. És 
tudjátok, miért voltam gyorsabb? Mert habozás nélkül cselekedtem, nem gondoltam a 
következményekkel. Ő viszont, mielőtt a pisztolyáért nyúlt volna, egy pillanatig 
mérlegelte a lehetséges következményeket. Ő hivatásos volt, én amatőr, de nekem nem 
volt veszítenivalóm. Láttam, hogy megfeszül az álla, és tudtam, hogy a következő 
percben már a kezében lesz a pisztoly. És lőttem. 

– Este… csöppet sem féltél a következményektől? – A lány még mindig nem tudta 
megemészteni, hogy a nagyanyja kioltotta egy másik emberi lény életét. 

– Nem. Akkor lett volna félnivalóm, ha nem cselekszem. Akkor néhány percem lett 
volna csupán hátra az életből, és soha senki meg nem tudja, mi történt velem. Mi 
mindannyian az életünkért küzdöttünk akkor. Ha nem vagyunk olyan elszántak, 
esélyünk sem lett volna a túlélésre… – Helen kibámult az öbölre, és hosszan nyugtatta 
szeméi a lágyan ringó hullámokon. – A mai napig nem világos előttem, miért éltem túl. 
Miért pont az én életemet kímélte meg Isten, amikor annyi bajtársamnak meg kellett 
halnia? 

– Jean-Claude-nak is? 
Az idős asszony szeme megtelt könnyel. Válasz helyett bólintott. 
– És hol volt Jean-Claude akkor, amikor önt elvitte az a francia rendőr? – tudakolta 

Paul. 
– Fogságban. 
– Őt is a rendőrök vitték el? 
– Nem. A Gestapo. 
Ruth megborzongott. Úgy általában nem sokat tudott a második világháborúról, de a 

hírhedt náci titkosrendőrség kegyetlenkedéseiről már ő is hallott rémtörténeteket. 
– Akkor fogták el először – tette hozzá az idős asszony. – Sajnos, nem utoljára. 

Elképzelni sem tudjátok, miket műveltek szerencsétlen férjemmel azok a szörnyetegek… 
– És te? Mihez fogtál? 
– Mit csináltam volna? – Helen kihúzta magát, és a szemében büszkeség csillant. – 

Megpróbáltam kiszabadítani. 
– Ön? – Paul hangjában ugyanaz az elképedés bujkált, mint amit Ruth is érzett ebben a 

pillanatban. 
– Ki más? Persze segítségem is volt, és remek tervet eszeltem ki. – A büszke mosoly 

lassan lehervadt az idős asszony arcáról, és a helyét olyan fájdalmas kifejezés vette át, 
hogy Ruthnak könny szökött a szemébe. 

– Ők ölték meg, ugye? A Gestapo ölte meg a férjedet? – kérdezte elcsukló hangon. 
– Nem. – Helen keményen unokája szemébe nézett. – Én voltam. Magam öltem meg őt. 
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5. 

– Te? – ismételte Ruth, aki már semmit sem értett. – Te ölted meg Jean-Claude-ot, aki 
a férjed volt, és akit szerettél? 

Helen arcán kövér könnycseppek gördültek végig, ahogy bólintott. 
– Isten bocsássa meg nekem, de meg kellett tennem. Egyszerűen nem bírta tovább a 

kínzásokat, félt, hogy megtörik és vallani fog, ezért ő maga könyörgött, hogy vessek 
véget a szenvedéseinek. De ez később volt, akkor, amikor másodszor fogságba esett… 

– Kezdjük az elején! – javasolta Paul, és izgatottan közelebb hajolt, mintha egyetlen 
szót sem akart volna elmulasztani a történetből. – Mi történt Jean-Claude első fogsága 
idején? Azt mondta, remek tervet eszelt ki a kiszabadítására. 

– Így van. – Helen arcát egy pillanatra megint beragyogta a büszke mosoly. – 1943 
áprilisában történt. Kitömtem a hasamat, mintha terhes volnék, aztán egy pap 
társaságában odamentem a Gestapo központi épületéhez, és panaszt tettem, miszerint 
az egyik foglyuk még régebben teherbe ejtett, követelem, hogy feleségül vegyen, és nevet 
adjon a gyerekemnek. Azután csinálhatnak vele, amit akarnak, akár meg is ölhetik, de én 
nevet akarok a gyerekemnek… Nagyon meggyőzően adhattam elő a történetemet, mert 
hitelt adtak neki, és a pappal együtt beengedtek minket. Tudjátok, a német hatóságok 
igyekeztek a lehető legjobb kapcsolatot ápolni az egyházzal. 

– A pap igazi volt? 
– Persze. De szegény nem tudott semmiről, őt is félrevezettem, hogy Jean-Claude-ot 

kiszabadíthassam. Szóval beengedtek minket az épületbe, a férjemet pedig felhozták a 
pincéből, ahol a börtönök és a kínzókamrák voltak. 

Ruth megborzongott. Elképzelte a jelenetet, és arra gondolt, hogy ő soha nem lett 
volna képes ekkora veszélynek kitenni magát… 

– Jean-Claude szörnyű állapotban volt, de még így is majdnem elnevette magát, 
amikor meglátott kitömött pocakkal, és a pap feltette neki a kérdést, hogy ő-e az apja a 
gyermekemnek. Válaszolni szerencsére már nem volt ideje, mert a barátaink közben 
felrobbantottak egy bombát nem messze a Gestapo épületétől, egy autóban. A 
robbanásra a németek mind kirohantak, csak két katona maradt a szobában, akiket 
könnyűszerrel elintéztem, és már csak ki kellett másznunk a hátsó ablakon. 

– Honnan vetted a bátorságot mindehhez? – kérdezte Ruth, aki még mindig nem tért 
egészen magához a sokkból. 

– Bátorságot? Egyáltalán nem a bátorság munkált bennem. Én egyszerűen csak 
rettegtem, és meg akartam menteni a férjem életét. Hogy aztán pár héttel később én 
magam öljem meg őt… Tudjátok, mihez kellett aztán a bátorság? Hogy túléljem a 
férjemet. Hogy tovább cipeljem a vállamon az élet terhét Jean-Claude halála után. Nem is 
lettem volna képes minderre, ha nem találkozom egy amerikai katonával. Egy Sam nevű 
amerikai katonával, aki bebizonyította nekem, hogy az élet igenis szép, és hogy a háború 
borzalmai után is érdemes újra kezdeni. 

– Sam Shelton a nagyapám – súgta oda Paulnak magyarázón Ruth, és belesimult a férfi 
meleg, védelmező ölelésébe. 

– Folytassa! – biztatta Helent Paul. – Mi volt aztán? Mi történt Jean-Claude-dal? 
Az idős asszony ránézett, aztán lassan megrázta a fejét. 



31 

– Most nem… Majd máskor. Tudjátok, nagyon fáradt vagyok. Kimerített ez a 
beszélgetés. 

– Persze, pihenjen csak! Mi addig leszedjük az asztalt. – A fiatalok összemosolyogtak. 
– Ugyan már, majd én megcsinálom! Biztos van jobb dolgotok is, mint egy 

öregasszony konyhájában sürgölődni. 
– De ha egyszer szívesen sürgölődünk! 
Helen felállt. Csakugyan nagyon elcsigázottnak látszott. 
– Ugye egyszer befejezed a történetet? – tudakolta Ruth. 
– Feltétlenül. Szeretnék mindent elmesélni neked… nektek. 
Míg a nagyanyja visszavonult a szobájába, Ruth Paul segítségével rendet rakott a 

konyhában. A lány bepakolta a megmaradt húst és salátát a hűtőbe, a férfi pedig a 
mosogatógépbe rakta a tányérokat és az evőeszközöket. Az elején csendben dolgoztak, 
mintha nem igazán tudták volna, mihez is kezdhetnének azzal, amit az imént hallottak. 

– Mondd csak, te tényleg nem tudtál erről egészen mostanáig? – törte meg a hosszúra 
nyúlt hallgatást Paul. 

Ruth nekidőlt a munkalapnak. 
– Tényleg. Még csak nem is sejtettem. 
– Apád sosem említette? 
– Sosem, és ez nem lehet véletlen. Szerintem nem tud semmit a nagyi háborús 

kalandjairól. – Ruth összerázkódott. – Annyira furcsán érzem magam! Az egyik 
legközelebbi rokonomról kiderül, hogy semmit sem tudtam róla, és most olyan, mintha… 
mintha idegen lenne számomra. A tulajdon nagyanyám! Hát nem észbontó? – Nagyot 
sóhajtott, és letörölgette a pultot. – Ideje mennünk, ha el akarjuk érni a kompot. 

– Szerintem jó volna, ha előbb megnéznéd, minden rendben van-e a nagyiddal – intett 
a hálószoba felé Paul. 

A lány biccentett, és halkan benyitott a besötétített, hűvös szobába. Az idős asszony 
szemhéja megrebbent, ahogy az ajtó megnyikordult. Ruth elvett egy meleg takarót az 
ágy lábától, és gyöngéden betakargatta a nagyanyját, aztán búcsúzóul egy puszit 
nyomott a sápadt, ráncos, szívének oly kedves arcra. Eddig is nagyon szerette Helent, de 
ehhez most a legmélyebb tisztelet és nagyrabecsülés társult. 

– Nemsokára visszajövök – suttogta. 
– Hozd magaddal Pault is! – rebbent meg Helen szeme. 
– Elhozom. 
Az asszony motyogott valamit, amit Ruth nem értett. Mintha más nyelven lett volna… 

Közelebb hajolt, de a nagyanyja lélegzetén észrevette, hogy mindjárt elalszik. Így aztán 
várt még néhány percet, amíg biztos lehetett benne, hogy nem ébreszti fel, és csak 
azután osont ki a szobából. 

– Alszik? – Paul letette a képes magazint, amelyet a lány távollétében lapozgatni 
kezdett, majd felállt. 

Ruth bólintott. 
– Mielőtt elaludt volna, mondott valamit franciául – újságolta sajnálkozva. – Ó, 

bárcsak értettem volna, mit akart! 
Néhány perccel később elhagyták a házat. Ruth a gondolataiba merülve sétált Paul 

mellett, egyikük sem szólt, amíg fel nem szálltak a bremertoni kompra. Amikor már a 
fedélzeten álltak, a férfi elment kávéért, a lány pedig úgy határozott, felhívja a szüleit. 
Azonnal tudni akarta, az apja ismeri-e Helen élettörténetét. 

Elővette a táskájából a mobiltelefonját. Paul éppen ebben a pillanatban tért vissza a 
két pohár kávéval. Ruth felnézett, és hálásan rámosolygott. 

– Köszönöm! Ugye nem haragszol, ha telefonálok egyet? Beszélnem kell apámmal. 
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– Persze, hívd csak fel! – Paul tapintatosan a hajókorláthoz húzódott kávézni, és hátat 
fordított, hogy ne zavarjon. 

A lány apja a harmadik csöngetésre vette fel. 
– Szia, apa! 
– Ruthie! Micsoda kellemes meglepetés! Adom anyádat… 
Ez volt a szokásos menetrend, az édesapja ugyanis nem szeretett telefonon 

bájcsevegni. 
– Ne, várj! Veled akarok beszélni! 
– Mi történt? 
Ez a kérdés megint csak jellemző volt az apjára, aki nem szerette a mellébeszélést. 
– Meglátogattam ma a nagyit. 
– És hogy van? Ó, milyen régen tervezzük, hogy beugrunk hozzá! Őrület, hogy telik az 

idő, utoljára húsvétkor találkoztunk. 
Hogy van? Ruthnak fogalma sem volt, mit válaszoljon erre a kérdésre. A nagyanyja 

olyan öregnek és törékenynek tűnt ma, mint még soha, de ez talán természetes, hiszen 
múlnak a hetek és a hónapok, az ember nem lesz fiatalabb… 

– Hát, nem is tudom. Talán fogyott egy kicsit, de különben semmi különöset nem 
vettem észre rajta. Egyébként nem egyedül mentem. – Ruth Paulra nézett, és az ajkába 
harapott. – Egy barátommal. 

– A lakótársaddal? Ej, hogy is hívják, hát nem elfelejtettem a nevét… 
– Lynn Blumenthal. De nem ő volt velem, hanem egy férfi ismerősöm. 
– Valaki az egyetemről? – Ruth apjának hangjában érdeklődés csengett. 
– Nem, egészen máshonnan ismerem… Mondhatni a véletlen hozott össze minket. 

Paul Gordonnak hívják, és őrmester a tengerészgyalogságnál. Néhány hónapig 
leveleztünk… De nem ez az, amiről beszélni szerettem volna veled. 

– Hanem? 
Ruth vett egy mély lélegzetet. 
– Mint már említettem, ma meglátogattam a nagyit. 
– Igen, azzal a katonával, akivel mostanában találkozgatsz. 
– Pontosan. – Ruth pillantásával még egyszer végigsimogatta Paul szálas alakját, majd 

a füle mögé tűrt egy rakoncátlan hajtincset. Előrehajolt, a hangját egészen lehalkította. – 
Tudtál te arról, hogy a nagyi Franciaországban volt a második világháború idején? 

Az apja nem felelt rögtön. Kicsit kivárt, de aztán beismerte: 
– Igen. 
– Azt is tudtad, hogy tagja volt az ellenállási mozgalomnak? 
Újra csönd támadt. 
– Apám említett valami ilyesmit a halálos ágyán, de semmi közelebbit nem tudok. 
– A nagyit nem kérdezted meg? 
– De, próbáltam, csak nem volt hajlandó válaszolni a kérdéseimre. Azt mondta, 

bizonyos eseményekről jobb nem beszélni, és ő szeretné eltemetni a múltat. Csak nem 
azt akarod mondani, hogy neked elmesélte? 

– De igen, apa, és egészen elképesztő dolgokat mondott. Tudtad például, hogy a nagyi 
egyszer már férjnél volt az előtt, hogy a nagyapához hozzáment volna? 

A bejelentést döbbent csend követte, mely azonban beszédesebb volt minden 
válasznál. 

– Jean-Claude-nak hívták a férjét – tette hozzá Ruth, de a férfi vezetéknevét hiába 
próbálta felidézni. Pedig a plakáton szerepelt az is… 

– Francia volt? 
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– Igen. És ő is részt vett az ellenállási mozgalomban. Egyszer elfogták, és a nagymama, 
a te édesanyád, odament a Gestapo főhadiszállására, és kiszabadította. 

– Az én anyám? – A kérdés elég hangos volt ahhoz, hogy Paul, aki legalább két-három 
méternyire volt a lánytól, szintén meghallja. Felvonta a szemöldökét, és Ruthra nézett. A 
pillantásuk találkozott. 

– Igen, apa. Persze én is nagyon izgatott lettem, és szerettem volna többet megtudni 
erről az egészről, de a nagyi láthatóan nagyon kifáradt, és sem én, sem Paul nem akartuk 
erőltetni, hogy tovább meséljen. Mindenesetre megígérte, hogy hamarosan befejezi a 
történetet. Lefeküdt aludni, mi pedig Paullal eljöttünk, és most éppen a kompon utazunk. 

Ruth hallotta, hogy az apja motyog valamit, ami leginkább a „Szent isten!”-re 
emlékeztetett, aztán nagyot sóhajt. 

– Hogy volt képes ennyi éven át titokban tartani? Mint már említettem, apa beszélt 
egy keveset erről. Mondta, hogy a háború idején Franciaországban szolgált, és ott 
ismerkedett meg anyával, de nem részletezte a dolgot, és én soha nem gondoltam volna, 
hogy… Hát ez elképesztő! 

– Visszatértek valaha Franciaországba? – kérdezte Ruth. 
– Nem. Szerettek utazni, de nem hagyták el Amerikát. Bejárták az országot, voltak 

Mexikóban, Kanadában… 
– Akkor tényleg azon igyekeztek, hogy elfelejtsék a múltat. 
– De anya most, élete alkonyán mégis úgy döntött, hogy megosztja velünk a titkát – 

mondta elgondolkozva a férfi. – Valamiért azt szeretné, ha tudnánk… És noha nem 
könnyű egy ilyen hírt megemészteni, nagyon örülök neki, hogy a bizalmába avatott 
téged. Még hogy anyám tagja volt az ellenállási mozgalomnak! Eddig úgy tudtam, 
egyetemre járt Párizsban. 

– Így is volt. 
– Akkor hogy a csudába került kapcsolatba a szervezett ellenállással? És egyáltalán, 

miért nem jött el Európából, miután kitört a háború? 
– Ez egy hosszú történet, apa. Nem lehet csak úgy, kutyafuttában felvázolni. 
– No és… vajon miért pont most mondta el? – kérdezte a férfi. – Mi késztette rá, hogy 

éppen ma avasson be minket? 
– Nyilván érzékeli, hogy öregszik – bölcselkedett Ruth –, és nem szeretné a titkát 

magával vinni a sírba. Meg aztán, talán Paul miatt is… Valami olyasmit mondott, hogy 
Paul erősen emlékezteti Jean-Claude-ra, az első férjére. 

– Aha… Tudom, hogy most nem beszélhetsz róla, hiszen ez a bizonyos Paul ott van 
veled, de szépen kérlek, hívj vissza minket később! Anyád máris majd meghal a 
kíváncsiságtól, ki az a Paul, akiről beszélgetünk. 

– Jól van, apa – mondta Ruth, és elmosolyodott, milyen jókislányosan hangzott ez a 
mondat. 

– Én pedig ígérem, hamarosan felhívom a nagyit, és egyeztetünk egy időpontot, 
amikor meglátogatunk benneteket. Jó lesz? 

Röviden elbúcsúztak, aztán Ruth visszadugta a telefont a táskájába. Paul, aki még 
mindig a kávéját szürcsölte, visszahúzódott mellé. A lány is felvette a papírpoharat, 
melyet a telefonbeszélgetés idejére letett maga mellé a padra. 

– Évek óta nem éreztem ilyen jól magam, mint ma délután – mondta Paul. – Hosszú 
évek óta. 

Ruth mosolyogva kortyolt bele kihűlőfélben lévő kávéjába. 
– Szeretném azt hinni, hogy az én társaságom volt ilyen hatással rád, de attól tartok, 

inkább a nagyi személyes varázsa ejtett rabul. 
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– A nagymamáé és az unokájáé egyaránt – vallotta be vonakodva a férfi. Mintha félne 
beismerni, hogy vonzónak találja Rutht… 

A lány megfogta a kezét. 
– Mintha elbizonytalanodtál volna egy kicsit – jegyezte meg félénken. 
– Még nem válaszoltál arra a kérdésre, el tudsz-e fogadni engem olyannak, amilyen 

vagyok – emlékeztette Paul. 
– Muszáj ezt most eldöntenem? 
A fiatalember hallgatott. 
– Szeretnék újra találkozni veled – súgta a lány, és odabújt hozzá. 
– A baj az, hogy én is. Nagyon. 
– Ennek szívből örülök! – Ruth csöppet sem titkolta az elégedettségét. 
Nyilvánvaló megkönnyebbülése mosolyt csalt Paul arcára is. 
– Hát jó, legyen, ahogy te akarod. Nem kell azonnal döntened, de ne felejtsd el, hogy 

nincs olyan sok időd. Csak két hétig vagyok itthon. 
– Alighanem ez lesz életem legrövidebb két hete – hajtotta le a fejét Ruth. 
– Nekem is, ha ez vigasztal. De amikor kihajózom Seattle-ből, tudnom kell, hogyan 

érzel, tudnom kell, van-e jövője a kapcsolatunknak. 
– Tudni fogod. 
– Akkor jó. Van görkorcsolyád? – kérdezte meg váratlanul Paul. 
– Van, de otthon, a szüleimnél. Azonban bérelhetek egy párat, ha gondolod. 
– Volna kedved görkorizni velem? 
– Mikor? 
– Most. 
Ruth felnevetett. 
– Egy feltétellel. 
– És mi lenne az? 
– Hogy ha elesek, felsegítesz. 
– Természetesen. Ez férfiúi kötelességem. 
– Ha pedig megütöm magam… 
– Ha megütöd magad – vette át a szót nagy komolyan a fiatalember –, ígérem, 

megpuszilgatlak, hogy ne fájjon. 
Ruth boldogan hunyta le a szemét. Nem is lesz olyan rossz, ha elesek néhányszor, 

gondolta elégedetten. 
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6. 

Feladó: Helen Shelton 
Fenyves sétány 7/B 
Cédrusliget, Washington 
November 23. 
 
Drága Clara! 
Nem kell mentegetőznöd, természetesen tökéletesen megértem, miért nem 

akarsz elkísérni minket Victoriába. Kár is erre több szót vesztegetni. Nagyon 
fogsz hiányozni, de hidd el, sem én, sem Winifrednem neheztelünk rád a 
döntésed miatt. Lélekben velünk leszel, és ez a legfontosabb. Semmi értelme, 
hogy mások iránti tapintatból olyan dolgokat tégy, amelyekhez nem érzed elég 
erősnek magad. Óriási veszteséget kell feldolgoznod, hiszen több mint hatvan 
évet éltetek le együtt Charlesszal. Amikor Sam elment, hosszú ideig olyan volt, 
mintha az egyik karomat veszítettem volna el. Egyszerűen életképtelennek 
éreztem magam nélküle. De egyvalami vigasztalót azért mondanék: az idő 
orvosolni fogja a most még elviselhetetlennek tűnő fájdalmakat. 

Az első év a legnehezebb. Az első nyár, az első születésnap, az első 
karácsony… 

De hogy vidámabb témára váltsunk: kitűzte már Elizabeth unokád az 
esküvője időpontját? Képzeld, nálunk is örvendetes dolgok vannak készülőben: 
Ruth a múlt héten egy fiatalember kíséretében jött el hozzám, akivel láthatóan 
nagyon ragaszkodnak egymáshoz. Írom ezt annak ellenére, hogy nemrég 
találkoztak először, viszont már fél éve leveleznek. Paul ugyanis katona, 
Afganisztánban szolgál. Alighanem zavarba hoztam szegényeket, mert amikor 
Ruth bemutatta a fiút, ugyancsak rajta felejtettem a szememet. Akár Jean-
Claude unokája is lehetne, annyira emlékeztet rá. 

Jean-Claude-ról jut eszembe… Mostanában gyakran gondolok a háborúra és 
Franciaországra. Emlékszem, te folyton bátorítottál, hogy írjam le az 
emlékeimet, és bennem meg is volt a szándék, de valahogy sosem tudtam 
rászánni magam. Múlt vasárnap azonban, amikor az unokámék itt voltak, 
valahogy rám tört a mesélhetnék, és belefogtam a történetembe. Egyelőre nem 
tudom, jól tettem-e, a fiatalokat mindenesetre valósággal sokkolta a 
vallomásom. Főleg Rutht. 

Másnap felhívott az idősebb fiam, John, és felelősségre vont, hogy miért 
Ruthnak mondtam el, miért nem neki, és miért most, miért nem korábban… 
Megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy érzéseim szerint ennek most jött el az 
ideje, korábban képtelen lettem volna rá, de nem tudom, megértette-e. Lehet, 
hogy élete végéig neheztelni fog rám ezért. 

Pandora szelencéjét azonban kinyitottam, úgyhogy többé nem 
visszakozhatok. Be kell számolnom mindenről, mert a család alig várja a 
folytatást. Beleegyeztem, hogy Ruth magnóra vegye a beszélgetésünket, mert 
így csak egyszer kell elmondanom… 
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Azt hiszem, igazad volt, drága Clara, tényleg fontos, hogy megosszam a 
titkomat a gyerekeimmel. Még közelebb kerülünk egymáshoz, és talán meg is 
könnyebbülök. Mindenesetre vigyázz magadra, drága barátnőm, és írj 
mihamarabb! Amint visszatértünk Winifreddel Victoriából, összehozunk egy 
hármas találkozót, rendben? 

Minden jót! Sokszor csókol: 
Helen 

 
– Nincs kedved eljönni hozzánk? – tette fel a kérdést Paul kilenc nappal az első 

találkozásuk után. – Szeretnélek bemutatni a családomnak. 
Azóta minden szabad percüket együtt töltötték. Vacsorázni és moziba mentek, 

csónakáztak a Washington-tavon, vagy csak barangoltak Seattle utcáin – tulajdonképpen 
mindegy, bárhol voltak is, remekül érezték magukat egymás társaságában. Paul, mint 
rendszerint mindig, most is az egyetem parkjában, a füvön ülve várta Rutht, és csókkal 
üdvözölte, amikor a lány az utolsó órája végeztével felbukkant. 

– Mégis mikor? 
– Akár most is. A szüleim otthon vannak. 
– Ezt most komolyan gondolod? – A látogatók részére fenntartott parkoló felé 

tartottak, de a lány most megtorpant. Ha tudta volna, hogy Paul ilyesmit forgat a fejében, 
több gondot fordít reggel az öltözékére és a frizurájára. 

– Aha. – A válasz nem tűnt túl meggyőzőnek. 
Ruth szívét mintha jeges kéz szorította volna marokra. Védekezőn magához szorította 

a füzeteit. 
– Az a furcsa érzésem támadt, hogy te nem is akarod ezt az egészet – jegyezte meg 

szorongva. – De akkor egyáltalán miért hívtál meg? 
Paul mindenhová nézett, csak Ruthra nem. 
– A szüleim feltétlenül meg akarnak ismerni – mondta színtelenül. – Kíváncsiak rád, 

hisz a napjaim nagy részét veled töltöm. Azt hiszik, valami komoly van kialakulóban. 
– És nincs igazuk? – kérdezte kihívón a lány. 
– Nem tudom. 
– Komolyan? – Ruth kezdett megsértődni. 
– Nézd… – magyarázkodott Paul. – Nem akarom beleélni magam a dologba, mert még 

nem adtál határozott választ, és nem szeretném, ha összetörnéd a szívemet. Katona 
vagyok, és te nem tudod elképzelni az életedet egy katona oldalán. Ha nem változik a 
hozzáállásod, bármilyen szép is volt ez az együtt töltött időszak, a kapcsolatunk az 
elutazásom napján véget ér. 

Olyan határozottan, olyan katonásan mondta mindezt! Mintha ennyire egyszerű 
volna… Mintha az életet le lehetne írni feketével és fehérrel, holott semmi sem ilyen 
egyszerű. A szürke különböző árnyalatai uralják a világot, nem is beszélve a színekről. 

A szíve legmélyén Ruth mostanáig reménykedett, hogy a férfi végül mégiscsak 
megváltoztatja a véleményét, és hajlandó lesz fontolóra venni a leszerelést. Nem volt az a 
típusú nő, aki nyugodtan elüldögélt volna otthon a gyerekekkel, abban a tudatban, hogy 
a férfi, akit szeret, éppen egy idegen országban kockáztatja a testi épségét. 
Megsebesülhet, fogságba eshet, ahol megkínozhatják, sőt akár meg is ölhetik… 

– Szóval ezt a látogatást inkább a szüleid erőltetik, te szívesen eltekintenél tőle. 
– Így van. 
– Értem. – Ez nagyon rosszulesett Ruthnak. 
Fájdalma olyan nyilvánvaló volt, hogy Paul észrevette. Odalépett hozzá, és hosszan, 

némán néztek egymás szemébe. 
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– Ha a családom együtt lát minket, rá fognak jönni, milyen fontos vagy nekem – 
mondta csendesen. 

– Te is fontos vagy nekem – felelte a lány. – Nagyon-nagyon fontos. 
– De ez nem könnyíti meg a döntést, ugye? 
– Nem. Sőt inkább megnehezíti. 
Ruth előrehajolt, és az ajkuk összeért. Attól tartott, Paul elutasítja majd, de 

szerencsére semmi ilyesmi nem történt. A férfi mohón, szenvedélyesen viszonozta a 
csókot, olyan erővel szorította magához, hogy a melléhez lapuló füzetek fájdalmasan 
nyomták a bőrét, Ruth mégis boldog volt. 

– Mindent összezavarsz – állapította meg Paul tréfásan, miután szétváltak. 
– Igen, tudom. Erről vagyok híres – kuncogott a lány. 
Paul kézen fogta, és elindultak megint. A kocsihoz érve a férfi megjegyezte: 
– Említettem a szüleimnek, hogy jártunk a nagymamádnál. 
– Aha. Akkor már érthető. 
– Micsoda? 
– Hát hogy miért akar a családod megismerkedni velem. Azért, mert én már 

bemutattalak otthon, és most mellőzöttnek érzik magukat. – Ruth becsusszant az 
anyósülésre. 

– Nem hinném – rázta meg a fejét Paul, és ő is beült. – De ha már szóba került a 
nagymamád… Nem látogatjuk meg valamikor újra? 

– A nagyi a holnap délutánt javasolta, amikor ma reggel, az óráim előtt beszéltem vele. 
Jó az neked? 

– Jó. Legyen holnap délután. Már alig várom, hogy hallhassam a történet végét! 
– Én is – ismerte el Ruth. 
Legutóbbi cédrusligeti látogatásuk óta a lány nemcsak hogy sokat töprengett a 

hallottakon, hanem valóságos kutatómunkába fogott. Elment a könyvtárba, és könyveket 
keresett a második világháborúról, azonkívül a világhálón is tájékozódott, hogy minél 
többet megtudhasson erről az időszakról. Annyira beleásta magát a témába, hogy 
rendkívül nehezére esett a pszichológiaesszére összpontosítania, amelyet pedig 
hamarosan le kellett adnia az egyetemen. 

Bőven volt ideje átgondolni mindazt, amit a nagyanyjától hallott, de még mindig nem 
tudott egészen megbarátkozni a gondolattal, ki volt, és mit csinált Helen ifjúkorában. 

– Nagyon szerethette azt a Jean-Claude-ot – jegyezte meg Paul, miközben elfordította 
az indítókulcsot. 

A lány biccentett. Hát igen… Annyira szerette, hogy képes volt kioltani az életét. Ez 
mai ésszel ellentmondásnak tetszhet, de akkor, a háború idején egyáltalán nem volt az. 
Abban a zűrzavaros időszakban senki sem értetlenkedett volna egy ilyen történet 
hallatán. 

És aztán, valamikor később, Helen találkozott Sam Sheltonnal. De vajon hol és milyen 
körülmények között ismerkedtek meg? – tépelődött Ruth. Mikor szerettek egymásba? 

A család úgy tudta, a nagypapa 1944-ben, az amerikai csapatok partraszállásakor 
került Európába, és Franciaországban maradt egészen a háború végéig. Vajon ő mennyit 
tudott Helen múltjáról? 

Ruth nagyon remélte, hogy másnap délután minden kérdésére választ kaphat majd. 
 
A délután Pauléknál igen kellemesen telt. Ruth rokonszenvesnek találta a szülőket, 

különösen a víg kedélyű, mosolygós Barbara Gordont, Paul édesanyját, aki nagyon 
szívélyesen fogadta. Azonnal leültette a lányt maga mellé konyhában, és amíg ő a 
salátakészítéssel bíbelődött, jól elbeszélgettek. 
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Paul közben az apjának segített a hátsó kertben, a faszenes sütőt próbálták 
begyújtani. 

– Szívesen segítek! – ajánlkozott Ruth is. – Nem szeretek tétlenül ülni. 
– Isten ments! – szörnyedt el az asszony. – Csak nem gondolod, hogy dolgozni hívtalak 

ide? El sem tudod képzelni, mennyire örülök, hogy Paul végre elhozott! Eddig olyan volt, 
mintha egyenesen rejtegetne téged előlünk. 

Ruth belekortyolt a jeges teájába. Kicsit zavarban volt, nem igazán tudta, mit 
mondhatna erre. 

– Apám hivatásos katona volt – mesélte Barbara a paradicsom feldarabolása közben. – 
Nem tudom, mennyiben befolyásolta ez Pault a pályaválasztásban, de szerintem 
biztosan hatással volt rá. 

– És ön… mit szól hozzá, hogy ilyen ritkán látja, és hogy ilyen messze állomásozik? 
Ruth el sem tudta képzelni, hogyan viseli azt el egy anya, hogy a gyermeke nap mint 

nap halálos veszedelemben forog. 
Barbara felsóhajtott. 
– Hát, nem örülök neki, ha erre vagy kíváncsi. Minden normális ember gyűlöli a 

háborút. Apám sem szívesen ment el a második világháborúba, én pedig kisírtam a 
szememet bánatomban, amikor Greget elvitték Vietnamba. Képzelheted, hogy éreztem 
magam, amikor Paul elment Afganisztánba. 

– Úgy látszik, egyik generáció sem úszhatja meg a haza szolgálatát – mormolta 
elgondolkodva Ruth. 

Barbara biccentett. 
– A szabadságot nem adják ingyen. Nekünk sem, és azoknak az országoknak sem, 

ahová bevonulunk. És bár némelyik beavatkozásunk feleslegesnek vagy visszatetszőnek 
tűnik, tudomásul kell vennünk, hogy háborúk voltak, vannak és lesznek, a harciasság, az 
erőszak elválaszthatatlanul hozzátartozik az ember természetéhez. 

– Ez igaz lehet. De nem értem, miért van ez így. 
– Azt hiszem, nem te vagy az egyetlen. – Barbara félretette a salátástálat, és elkezdte 

kikeverni az öntetet. Olajat és balzsamecetet töltött egy kisebb tálkába. – Paul mesélt 
nekem arról, hogy nem igazán békéltél meg a foglalkozásával, és azt szeretnéd, ha 
leszerelne a haditengerészettől. 

– Így van. – Rutht kissé zavarba hozta a kérdés. 
– Hidd el, ha valaki, én aztán nagyon szeretném, ha a fiam felhagyna a 

katonáskodással. De ez olyan döntés, amelyet neki magának kell meghoznia. Sem te, sem 
én nem dönthetünk helyette. Tudod, ő már kicsi korától nagyon önálló volt, mindig 
tudta, mit akar. Ilyennek neveltük őt az édesapjával. 

Ruth az ablakon keresztül kipillantott a kertbe, ahol Paul még mindig a grillnél állt, 
éppen a hússzeleteket rakta rá a rácsra. Aztán felnézett, egyenesen a lányra, mintha csak 
megérezte volna, hogy éppen róla beszélnek. Ruth önkéntelenül elmosolyodott, és 
odaintett neki. 

– Szereted őt, ugye? – kérdezte meg halkan, szelíden Barbara. 
A lányt láthatóan meglepte a kérdés. 
– Attól tartok, igen – vallotta be rövid habozás után. 
Ő is csak most döbbent rá erre a tényre. Mostanáig rémülten küzdött az érzései ellen, 

s nem vette észre, hogy már régesrég elveszítette a csatát. Paulhoz hasonlóan ő sem 
akart kockáztatni, és tessék… Akarja, nem akarja, mégiscsak össze fogják törni a szívét. 

Szerencsére az étkezés alatt mind a négyen kerülték ezt a témát. Körülülték a nagy, 
kerek asztalt a fedett teraszon, úgy ettek. A kukoricakenyér és a saláta, melyet Barbara 
készített, éppoly ízletes volt, mint a hús, melyet a férfiak sütöttek. A kései ebédet 
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követően aztán Ruth segített rendet rakni, majd Paul közölte, hogy este programjuk van, 
így aztán elbúcsúztak a szülőktől. 

– Moziba megyünk? – érdeklődött halkan Ruth, miután elhagyták a házat. – Talán már 
a jegyet is megvetted? 

– Á, dehogy! – nevetett a fiatalember. – Csak ki akartalak menekíteni a családom 
karmaiból, mielőtt anyám végigmutogatja neked a fényképalbumokat. 

– Pedig lefogadom, nagyon édes kisbaba voltál – évődött Ruth. 
– Arra mérget vehetsz! De nem biztos, hogy örülnél neki, ha a húgom és a bátyám 

összes csecsemőkori fotóját végig kellene nézned, különös tekintettel a meztelen 
képekre. 

A lány kuncogott. 
Mozi helyett végül a Washington-tóhoz mentek sétálni, fagyizni és beszélgetni. 

Rengeteget nevettek aznap este. Ruth nem is emlékezett rá, nevetett-e ennyit bárkivel, 
mint Paullal az elmúlt bő egy hétben. 

A férfi tíz után vitte haza, és egészen a ház bejáratáig kísérte, ahol forró csókkal 
búcsúzott tőle. 

– Holnap délben érted megyek az egyetemre – ígérte. 
– Jó. – Ruth a nyaka köré fonta a karját, és azt számolgatta, hány óra is fog eltelni 

addig, míg viszontláthatja Pault. Rémítően hosszúnak tűnt ez az alig több mint fél nap. 
Kétségkívül azért, mert minden félelme, minden fenntartása ellenére bizony 
beleszeretett a fiatalemberbe. 

– Biztos vagy benne, hogy a nagyanyádnak nem lesz terhére a látogatásunk? 
– Nem hinném. Hiszen ő hívott minket. – Ruth Paul vállához simult. – Szerintem 

inkább az a kérdés, mi készen állunk-e arra, hogy meghallgassuk a folytatást. Én például 
nem tudom, képes leszek-e végighallgatni Jean-Claude történetét. 

– Végig kell hallgatnunk. Nagyanyádnak meg kell szabadulnia ennek a titoknak a 
terhétől. 

– Tudom – sóhajtotta a lány. – Így is elég sokáig rejtegette. 
Gyengéden megcsókolták egymást. 
Rutht kimondhatatlan béke és nyugalom töltötte el a férfi karjában. Csak ha a jövőre 

gondolt, az esetleges közös jövőre, akkor bizonytalanodott el, és zavarodott össze. 
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7. 

Ruth és Paul Helen Shelton társaságában ült az idős hölgy cédrusligeti házának 
konyhájában, és az ablaküvegen kopogó esőt hallgatták. Elég búbánatos volt az időjárás, 
de ez egyiküket sem lepte meg. Az eső gyakori vendég volt így november tájékán az 
óceán partján. 

Helen az asztal közepén álló kannáért nyúlt, és teletöltötte teával mindhármuk 
csészéjét, majd egy kis süteményestányéron frissen sütött mogyoróvajas kekszet kínált 
körbe. 

Ruthnak ismerős volt a tányér még kislány korából. Akkoriban gyakran teáztak együtt 
a nagyanyjával. Abból az időből származott különösen szoros, bensőséges kapcsolatuk: 
az akkori hosszú beszélgetések vezettek oda, hogy a lány minden családtagja közül 
legszívesebben az idős asszonnyal osztotta meg a titkait, neki mesélte el apró örömeit, 
bosszúságait. 

De ma nagy türelem kellett hozzá, hogy szó nélkül kibírja a teakészítés és a 
sütirágcsálás ráérős, hosszúra nyúló szertartását. Ruth fejében ezernyi kérdés kavargott, 
és alig tudta megállni, hogy el ne árassza velük a nagyanyját. Csupán az tartotta vissza, 
hogy tudta, Helen úgyis el fog mondani mindent, hiszen azért hívta ide őket, csak még 
egy kis időre van szüksége, hogy belefogjon a történet folytatásába. 

– Sokat gondolkodtam azokon a dolgokon, amelyeket a legutóbbi látogatásotokkor 
meséltem – törte meg a csendet végül az asszony, majd belekortyolt a teájába. – Azt 
hiszem, nektek is volt min töprengenetek mostanáig. Sikerült megemészteni, amit 
megtudtatok? 

Ruth bólintott. 
– Ami azt illeti, nem ment könnyen, nagyi. Hiszen mostanáig sejtelmem sem volt arról, 

min mentél keresztül. 
– A tulajdon gyerekeim sem tudták, bizony. – Helen elgondolkodva biccentett, majd 

visszatette vékony porceláncsészéjét a csészealjra. – De úgy vélem, legtöbb ideje volt, 
hogy megtudjátok. Apád rögtön a látogatásotok másnapján felhívott. Eléggé feldúltnak 
tűnt, mintha zavarta volna, hogy nem neki, hanem neked mondtam el először. De 
remélem, idővel megbocsát. 

– Ebben egészen biztos vagyok – nyugtatta meg Ruth. 
– Erősködött, hogy meséljem el neki az egész históriát – folytatta színtelenül Helen –, 

de én egyszerűen képtelen voltam… Még nem készültem fel a folytatásra. 
– Apa bizonyára megértette ezt is. 
– Remélem. Tudod, időre volt szükségem, hogy felidézzem a történet végét. Időre, és 

legfőképpen lelkierőre. Mert bár régen történt, még ma is megvisel az emlékezés. 
Ruth megfogta a nagyanyja kezét, és Paulra pillantott, aki mindeddig tapintatosan 

csendben maradt. Helen élettörténete fontos része volt a család históriájának, ezért a 
lány – persze az idős asszony tudtával és beleegyezésével – egy diktafont hozott 
magával, hogy felvehesse a beszélgetésüket. Semmi esetre sem akarta, hogy feledésbe 
merüljön ennek a délutánnak az emléke. 

– Jean-Claude egészen kivételes ember volt – vágott bele a mesélésbe minden 
bevezető nélkül Helen. – Okos és megfontolt, ugyanakkor őszinte, igaz barát. Vezetőnek 
született, kis csoportunk minden tagja gondolkodás nélkül tette a kezébe az életét. 
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Paul bólintott. Részben bátorításul, részben, hogy jelezze, ismeri ezt a ritka 
embertípust. 

– Elég volt néhány percig beszélgetnie valakivel, hogy eldöntse, megbízhatunk-e az 
illetőben – folytatta Helen –, és sohasem tévedett. Közülünk nem került ki egyetlen áruló 
sem. A csoportunk egyre nagyobbra duzzadt. Rengetegen csatlakoztak hozzánk, a 
kicsiny egyetemista csoportosulásból igazi, ütőképes szabadcsapat lett, mely képes volt 
jelentékeny csapást mérni a megszálló nácikra. Persze felvettük a kapcsolatot az ország 
más részein tevékenykedő ellenállókkal is, így tartottuk életben a reményt. 

– Mesélj arról a körözési plakátról, amelyen ketten vagytok Jean-Claude-dal! – kérte 
Ruth. – Mikor készült? És miért kerestek benneteket? 

Helen elmosolyodott, méghozzá kissé szégyenlősen, mintha zavarba hozta volna a 
kérdés. 

– Az a helyzet, hogy okkal-e vagy ok nélkül, de a férjem és én igen nagy hírnévnek 
örvendtünk a németek körében. Afféle mumusok lettünk. Bármi történt is Párizsban 
vagy Párizs környékén, azért minket és a mi csoportunkat tették felelőssé, akkor is, ha 
semmi közünk nem volt az egészhez. 

– Ezt úgy értsem, hogy mások hajtották végre azt a támadást, amiért benneteket 
okoltak? 

– Pontosan. A körözés kiváltó oka egy katonai élelmiszerraktár felgyújtása volt, amit 
szívesen magunkra vállaltunk volna, de sajnos nem nekünk jutott eszünkbe. Erre 
mintegy válaszul vérdíjat tűztek ki a fejünkre. – Helen arcát megint halovány mosoly 
derítette fel. – Jean-Claude panaszkodott is, hogy ilyen rossz képet tettek közzé róla. Én 
meg élénken tiltakoztam, mert szerintem egészen jól nézett ki rajta… 

– Említenél néhány olyan akciót, amelyet ti hajtottatok végre? – tudakolta óvatosan 
Ruth, aki tisztában volt vele, hogy az édesapja a történetnek erre a részére lesz 
elsősorban kíváncsi. – Esetleg olyat, amelyben magad is részt vettél? 

– Hát persze. – Helen eltöprengett. – A legveszélyesebb bevetésünk talán az volt, 
amikor Jean-Claude leszámolt egy SS-tiszttel, aki elfogta és megkínozta néhány 
társunkat, s így olyan információk jutottak a birtokába, melyek segítségével 
felszámolhatta volna a csoportunkat. Nem volt választásunk. A fickó túl sokat tudott, 
meg kellett tehát ölnünk, mielőtt kezd hajtóvadászatot ellenünk. Jean-Claude magára 
vállalta a feladatot, én csak segítettem neki. 

Paul lopva Ruthra nézett, s a lány azt olvasta ki a pillantásából, hogy egy SS-tiszt 
meggyilkolása korántsem lehetett könnyű feladat. 

Helen megint kortyolt egyet a teájából. 
– Nagyon féltettem a férjemet – jegyezte meg. 
– Ez volt az az eset, amelyik… szóval amelyik után elveszítetted őt? – kérdezte halkan, 

részvéttel Ruth. 
– Nem közvetlenül ezután – rázta a fejét Helen –, és az elfogása csak áttételesen volt 

kapcsolatban ezzel az esettel. De már nem volt sok ideje hátra… Igaz, ezt akkor még 
egyikünk sem tudta, ám most, utólag átgondolva az egészet, ő talán mégis megsejtett 
valamit abból, milyen sors vár rá hamarosan. Mintha megérezte volna, hogy meg kell 
halnia, és ez rettenthetetlenné tette. Egyre vakmerőbb lett, egyre többet vállalt… 

Helen szeme megtelt könnyel. Kibámult az esőcseppektől homályos ablakon, és 
hosszú ideig némaságba burkolódzott. 

– Tudja folytatni? – kérdezte gyengéden Paul, mire az idős asszony ránézett, és 
biccentett. 

– Nekem annyi volt a szerepem, hogy egy másik lánnyal együtt meg kellett ásnom a 
gödröt, amelyet a náci disznó sírjául szántunk – fogott bele a történetbe. – Egy 
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ismerősünk kertje végében dolgoztunk, a külvárosban. Az illető középiskolai tanár volt, 
és rokonszenvezett az ellenállással. Miután a gödör elkészült, Jean-Claude utasításának 
megfelelően félig megtöltöttük oltatlan mésszel. Aztán vártunk. Vártunk rá, hogy a fiúk a 
holttesttel visszatérjenek. A férjem két társunkkal ment el, és én attól rettegtem, hogy 
sose látom többé. 

– De még visszatért, ugye? 
Kurta bólintás volt a válasz. 
– Az SS-tiszt egy elővárosi luxusszálloda legfelső emeletére költözött be. Az volt a 

szokása, hogy lefekvés előtt mindig elszürcsölt egy pohárka konyakot. Erre épült a 
tervünk. Miután kérte az italt, a pincérnek öltözött Jean-Claude volt az, aki bekopogtatott 
a lakosztálya ajtaján. Hogy ne csapjon zajt, és ne hagyjon vérnyomokat, egy darab dróttal 
fojtotta meg a fickót, de a neheze csak azután jött, hiszen a holttestet el kellett tüntetni a 
szállodából. 

– Miért? 
– Hogy miért? – ismételte meg a kérdést Helen. – Mert ha ott találják meg, a hotel 

teljes személyzetét kínvallatásnak vetették volna alá, és ezt el akartuk kerülni. Részint 
mert nem akartuk, hogy az ott dolgozó segítőinknek baja essék, részint mert nem 
tudhattuk, kibírnák-e a kínzásokat, vagy vallanának, veszélybe sodorva ezzel a 
csoportunkat. Tehát biztos, ami biztos, Jean-Claude-nak el kellett tüntetnie a testet. 

– Hogyan csinálta? 
– Hát, nem volt könnyű, tekintve, hogy a folyosó végén fegyveres őr állt. De Jean-

Claude megtalálta a megoldást. A tetőre küldte a társait, akik aztán a kandalló kürtőjén 
keresztül egy kötélen felhúzták először a halottat, aztán magát Jean-Claude-ot. 

– És aztán? Ott fenn a tetőn mihez kezdtek vele? – tudakolta Paul. 
– Átvitték egy másik tetőre, onnan egy harmadikra. Ez utóbbi épület egy irodaház 

volt, melynek liftjén leszállították a bedobozolt hullát a földszintre. A kapu előtt már 
várta őket egy furgon, amely egyenesen a meszesgödörhöz fuvarozta az SS-ünket. 
Pillanatok alatt elföldeltük, nyoma sem maradt. 

– Egy SS-tiszt eltűnése minden bizonnyal fokozott ellenőrzéseket és bosszúhadjáratot 
vont maga után – jegyezte meg elgondolkodva Paul. 

– Igen, pontosan így történt. 
– És… ekkortájt fogta el Jean-Claude-ot másodszor is a Gestapo? – kockáztatta meg a 

kérdést félénken Ruth. 
A nagyanyja reszkető kézzel emelte ajkához a teáscsészét. Miután kiitta a maradék 

teát, visszatette a porcelán kistányérra, mely a feszült csendben élesen megcsörrent. 
Aztán az ölébe ejtette a kezét, mintha nem tudna mit kezdeni vele. 

– Metróval indultunk volna a következő bevetésre – kezdte Helen. – Persze a körözés 
miatt igyekeztünk megváltoztatni a külsőnket. Én kiszőkíttettem és rövidre vágattam a 
hajamat, Jean-Claude szakállt növesztett, egyszóval mindent megtettünk, hogy ne 
azonosíthassanak minket. Azt hiszem, a saját anyánk sem ismert volna ránk, és mégis… 

A hangja suttogásba fúlt. Paul megfogta Ruth kezét, mintha érezné, hogy a lánynak 
nagy szüksége van most a támogatására. 

A következő pillanatban meglepetten hallották, hogy az idős asszony váratlanul 
franciára váltott. Bámulatra méltóan könnyedén és természetesen váltogatta a 
nyelveket, valószínűleg észre sem vette, hogy nem angolul beszél, öntudatlanul jöttek 
ajkára az idegen szavak. Csak mondta mondta, aztán hirtelen leborult az asztalra, és 
zokogásban töri ki. 
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Rutht – bár egy szót sem értett az egész elbeszélésből – annyira elragadták az érzések, 
hogy átölelte az idős asszony sovány, csontos vállát, és maga is sírva fakadt. Ez volt az 
egyetlen mód, ahogy kifejezhette együttérzését, ahogy vigaszt nyújthatott. 

– Jól van… – dünnyögte vigasztalón. – Jól van… nyugodj meg, drága nagyi! Ennyi elég 
volt mára, nem faggatunk tovább. 

– Igazad van – helyeselt Paul. – Már így is épp eléggé megviselte az emlékezés. Őt is és 
téged is… 

A fiatalok még legalább egy óráig ott maradtak, s ez idő alatt nyilvánvalóvá vált 
számukra, hogy Ruth nagymamáját még a múltkorinál is jobban kimerítette a 
beszélgetés. Olyan törékenynek és gyöngének tűnt, amilyennek a lány még sohasem 
látta. 

Mialatt Helen a szobájában pihent, Ruth leszedte az asztalt, és bepakolt a 
mosogatógépbe. Közben időről időre megtelt a szeme könnyel, ha eszébe jutott, micsoda 
szörnyűségeken kellett keresztülmennie a nagyanyjának. 

– Amikor átváltott franciára… ugye akkor Jean-Claude haláláról beszélt? – kérdezte 
meg hirtelen, Paul felé fordulva. 

– Igen – bólintott komolyan a férfi. 
Ruth a pulttól visszasétált a konyhaasztalhoz, ahol Paul ült, és helyet foglalt vele 

szemben. 
– Mennyit értettél abból, amit a nagyi franciául mesélt? 
– Elég sokat. 
– Elmondod? 
– Persze. Azon a bizonyos napon a metróállomáson tartott razziát a francia rendőrség. 

A papírokat ellenőrizték, s mivel Jean-Claude-ot gyanúsnak tartották, bevitték. A 
nagyanyádnak nagy szerencséje volt, be tudott szállni a szerelvénybe anélkül, hogy 
megállították volna, s aztán az ablakon keresztül nézte, ahogy a férjét megbilincselik. 
Emlékszel még, mit mondott a múltkor a francia rendőrökről? Hogy szolgalelkűen 
igyekeztek bizonyítani, mennyire megbízhatóak. Gyorsan kiderítették Jean-Claude 
személyazonosságát, és mivel egyike volt a legkeresettebb ellenállóknak, azonnal 
átadták a Gestapónak. 

– Ők pedig megkínozták, ugye? 
– Könyörtelenül. 
Paul és Ruth pillantása összekapcsolódott. 
– Nagyanyád nem hagyta magára – folytatta a férfi. – Utána ment, pedig tisztában volt 

vele, hogy az életét kockáztatja. És ezúttal nem volt sem álruha, sem készséges papi 
közreműködés. Helent egyenesen arra a helyre hurcolták, ahol Jean-Claude-ot kínozták 
éppen. A kezénél fogva kötötték ki a szerencsétlent, csupa vér volt, az arca pedig 
egyenesen felismerhetetlen. 

– Jaj, ne! – Ruth önkéntelenül a tenyerébe temette az arcát, mintha így elűzhetné a 
rettenetes képeket. 

– A németeknek feltehetőleg addig nem sikerült megtörniük, mert miután a 
nagyanyádat bevitték hozzá, azzal fenyegették meg, hogy vagy beszél, vagy megölik a 
feleségét. 

– Jóságos ég! Meg akarták ölni a… a nagyit? 
– Méghozzá nem is akárhogyan. Lassan akarták halálra kínozni, hogy Jean-Claude-ból 

kiszedjék a részletes vallomást. A nagyanyád tisztában volt vele, hogy a férje ezt nem 
fogja sokáig bírni, hogy vallani fog, és az sok-sok barátjuk és harcostársuk halálát, sőt 
talán az egész párizsi ellenállás felszámolását jelentette volna, hisz Jean-Claude fontos 
vezető volt, többet tudott, mint azt sokan gondolták. Nemcsak a fegyveres harcot 
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irányította, hanem ő volt felelős például a brit légierő pilótáinak elrejtéséért is… Sok száz 
ember élete volt a kezében. 

– De a nagyi a múltkor azt mondta, hogy ő maga ölte meg a férjét. Ezt csak képletesen 
értette, ugye? 

– Nem. Valóban megtette. 
– De hát… hogyan? – Ruth most már végképp nem értett semmit. 
Paul előrehajolt, és az asztalra könyökölt, úgy folytatta: 
– Ez a rész nekem is meglehetősen zavaros, ebből viszonylag keveset értettem. A 

nagymamád elég szaggatottan beszélt a felindultságtól, meg aztán az én franciatudásom 
is hagy némi kívánnivalót maga után… Valami cianidkapszuláról volt szó, meg egy 
búcsúcsókról, merthogy megcsókolta Jean-Claude-ot. 

– A nagyi átadta neki a tablettát? 
– Amit valószínűleg saját magának szánt, nehogy meg tudják kínozni – bólintott 

komoran Paul. – Jean-Claude esdekelni kezdett, hogy könyörüljön rajta, mentse meg a 
további szenvedésektől. Képzelheted… Könyörgött az az ember, aki addig a 
legszörnyűbb kínzások hatására sem tört meg. Úgy érezte, a szerelme gyötrését és 
halálát már nem volna képes végignézni… 

– Nagyon szerethette a nagyit – sóhajtotta Ruth. 
– És nagyanyád is nagyon szerette őt. Annyira, hogy kész volt miatta leküzdeni a 

legszörnyűbb félelmet, a kínzásoktól való rettegést. Annyira, hogy kész volt véget vetni 
Jean-Claude életének. Ha jól értettem, az őrök figyelmének lanyhulását kihasználva a 
férjére borult, megcsókolta, és ezzel az utolsó, kétségbeesett csókkal átadta a halált 
hordozó kapszulát. 

Ruth önkéntelenül is elképzelte a szörnyű jelenetet, és megborzongott. 
– Feltehetőleg angolul beszéltek, hiszen azt a német katonák nem értették – 

találgatott. – Még így is csoda, hogy sikerült. 
– Elképesztően bátor nő a nagyanyád. – Paul még mindig hitetlenkedve ingatta a fejét. 

– Akár meg is ölhették volna a katonák, méghozzá válogatott kínzások között. Mert 
hiszen nyilvánvalóan rá kellett jönniük, hogy ő felelős az értékes fogoly haláláért. De 
arról, mi történt Jean-Claude halála után, nem mondott semmit… Vagy csak nem 
értettem. 

Ruth felállt az asztaltól. 
– Megyek, megnézem, elaludt-e. Ha nem, elköszönök tőle. 
– Persze, menj csak! 
Helen nagyon felszínesen alhatott, ha aludt egyáltalán, mert amint az unokája 

belépett az ajtón, felpattant a szemhéja. 
– Nagyon feldúltalak? – kérdezte kedvesen, és kinyújtotta a karját Ruth felé. 
– Nem – füllentette a lány, és odaült mellé az ágy szélére. Nem tudta, hogyan mondja 

el a nagyanyjának, hogy soha életében nem találkozott ilyen bátor nővel, mint amilyen ő. 
Helen mosolyogva megérintette az arcát. 
– De hiszen sírtál! 
– Csak mert olyan nagyon hálás vagyok neked. Azért is, amit akkor véghezvittél, és 

azért is, hogy a történetedet megosztottad velem és Paullal. Szívből köszönöm, nagyi! 
Két kezébe vette a nagyanyja kicsi, könnyű kezét, és megcsókolta. Gombócot érzett a 

torkában, sokáig képtelen volt megszólalni. 
– Mikor ismerkedtél meg a nagyapával? – kérdezte meg nagy sokára. 
– Majd két évvel később. – Helen arcát még mindig beragyogta az iménti derűs 

mosoly. – Patton tábornok seregében szolgált, egyike volt azoknak, akik felszabadították 
koncentrációs tábort, amelyben raboskodtam. 
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– Micsoda…? Te koncentrációs táborban voltál? Kis híján két évig? – dadogta Ruth, 
akinek már az eddigieket sem volt könnyű tudomásul vennie. 

Az új hír sokkolóan hatott rá. Hogyan lehetett ezt mind ennyi éven át titokban tartani? 
Az éhezést, a megaláztatásokat, a betegségeket, a halált… és a tudatot, hogy ha feladod, 
te leszel a következő? 

– Igen. És a társaimhoz képest nekem óriási szerencsém volt, mert amerikai 
állampolgár lévén az amerikai tisztek azonnal kihallgattak, és amint szállítható állapotba 
kerültem, az első hajóval hazaküldtek az Államokba. 

– De nagyi, ezt egyszerűen nem hiszem el… Mindazok után, amit átéltél, még két év 
koncentrációs tábor…? 

– Bizony. Méghozzá nem is akárhol, hanem Buchenwaldban… Míg élek, nem felejtem 
el. De most ne kérdezz többet erről! Talán majd később… 

Helen elsimított egy hajtincset Ruth homlokából. 
– Szeretném, ha tudnád, hogy kedvelem ezt a fiút – intett a fejével az ajtó felé. 
– Tudom – mosolygott Ruth. – Jean-Claude-ra emlékeztet, ugye? 
– Igen. Különösen akkor, amikor mosolyog. Többet kellene mosolyognia. – Az idős nő 

elkomorodott, és hosszú ideig nem szólalt meg újra. – Tudod – mondta, amikor mégis 
megtörte a csendet –, amikor Jean-CIaude meghalt, hosszú ideig úgy éreztem, nincs 
értelme az életemnek. Meg akartam halni, de a nácik nem tették meg nekem azt a 
szívességet, hogy átsegítsenek a másvilágra. Elvittek a lágerbe, az élőhalottak közé, 
ahonnét csak még kívánatosabbnak láttam a halált. Mert a koncentrációs tábor minden 
szörnyűsége közt is az volt a legborzasztóbb, hogy mindennap azzal a tudattal keltem: 
megöltem az én imádott férjemet. – Kövér könnycsepp gördült végig az arcán. – Ne 
haragudj, most nem tudok erről tovább beszélni! 

– Dehogyis haragszom! Pihenned kell… Próbálj aludni, mi most elmegyünk. 
Helen nagyot sóhajtott. 
– De ugye hamarosan visszajöttök? 
– Ebben biztos lehetsz! – Ruth arcon csókolta és felállt. 
Paul a nappaliban várta a lányt. A Liget Krónika legfrissebb számát lapozgatta, de 

azonnal felegyenesedett, amikor Rutht megpillantotta. 
– Minden rendben? 
– Hát, remélem… 
A lány látszólag könnyedén vont vállat, de a szeme máris tele volt könnyel. Hiába 

igyekezett elrejteni a zaklatottságát, egyszerűen képtelen volt másra gondolni, mint a 
nagyanyja mai ésszel felfoghatatlan szenvedéseire. 

Paul szó nélkül kitárta a karját, és Ruth odafutott hozzá. Olyan otthonosan simult bele 
a férfi ölelésébe, mint ahogyan a kedvenc kabátjába bújik bele az ember – s aztán 
hangosan, majdhogynem fuldokolva felzokogott. 
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8. 

A kompon, útban Seattle felé megint nem beszélgettek túl sokat. 
Ruth a gondolataiba merült. Rá kellett döbbennie, hogy egyáltalán nem ismerte 

Helent mostanáig. Azt hitte erről a törékeny, idős hölgyről, hogy… hogy egyszerű, 
hétköznapi nagymama. Ő mindig öregnek ismerte, soha nem gondolt bele, hogy bizony 
fiatal is volt valamikor, azt pedig végképp nem hitte volna, miféle szörnyűségekbe 
keveredett. Még belegondolni is rettenetes… Egy jó családból való, rendezett 
körülmények között élő fiatal lány, akinek megadatott, hogy külföldi egyetemen 
tanuljon, egyszerre a háború poklában találja magát, és a túlélés érdekében kénytelen 
alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Olyasmit is meg kell tennie, amit azelőtt 
elképzelhetetlennek tartott: elvenni mások életét, hogy mentse a magáét. 

Rutht különösen érdekelte, hogyan tért vissza ellenállói tevékenységéért 
koncentrációs táborba zárt nagyanyja a béke világába. Hogyan tudott beilleszkedni az 
amerikai mindennapokba, hogyan lett újra szerelmes, hogyan alapított családot. Miként 
lehetséges, hogy normális életet tudott élni a háború borzalmai után? 

A nagy fordulópont Helen életében minden bizonnyal a Sam Sheltonnal való 
találkozás volt. A nagyapja személyisége a gyökeres változás kulcsa, ebben Ruth egészen 
biztos volt, és most sajnálta csak igazán, hogy nem ismerhette ezt a nem mindennapi 
embert. 

Paul Ruth mellett állt a korlátnál, ahogy a komp végigsiklott a Puget-öböl szokatlanul 
csendes vizén. Az eső elállt, és noha az ég szürke volt még, a friss, sós illatú levegő a 
derült idő ígéretét hordozta. 

– Minél többet tudok meg az ifjúságáról, annál inkább megdöbbenek, hogy ez a bátor, 
csodálatos asszony a nagyanyám – törte meg a csendet a lány. 

– Megértelek. Én is elképedtem, pedig én csak most ismertem meg őt. 
Összemosolyogtak, aztán, szinte egyszerre, sóhajtottak egy nagyot. Arra gondoltak, 

ami akkor régen történt, és arra a fiatal lányra, akivel mindez megesett. 
– Jó lett volna ismerni a nagyapámat – mondta Ruth. – Ő volt az, aki visszaadta a 

nagyinak az életbe vetett hitét. Ő volt az, aki miatt érdemes volt tovább élnie, a 
borzalmak után is. 

– Mit mondtál, hány éves is voltál, amikor meghalt? 
– Körülbelül kettő. Semmi emlékem nincs róla. – A lány Paul felé fordult, hogy a 

szemébe nézhessen. – Amikor bementem a nagyihoz a hálószobájába, elmesélte, hogy a 
buchenwaldi koncentrációs táborban ismerkedtek meg. Nagypapa egyike volt a 
felszabadítóknak. 

– A nagyanyád koncentrációs táborba került? 
– Majdnem két évre. 
– Szentséges ég! – Paul megborzongott. 
– Bele sem merek gondolni, mik történhettek ott vele – folytatta Ruth. 
– Ha belegondolnál, sem tudnád elképzelni. Mai ésszel felfoghatatlan, hogyan jöhettek 

létre és működhettek ezek a halálgyárak. 
Ruth egy pillanatra lehunyta a szemét, aztán férfira nézett. 
– Úgy örülök, hogy velem voltál, amikor a nagymama elmesélte nekem az élményeit! 

A jelenléted olyan… olyan megnyugtató volt számomra. Furcsa, de így, hogy nem voltam 
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egyedül, könnyebb volt elfogadnom a hallottakat. Arról nem is beszélve, hogy ha nem 
jössz el, a nagyi talán sohasem fedte volna fel a titkát. 

Miután a komp kikötött, Paul és Ruth sétára indult a seattle-i parti sétányon, majd 
miután elfáradtak, beültek egy hangulatos kisvendéglőbe, és megvacsoráztak: 
kagylólevest ettek, meg halat sült krumplival. Nem volt valami jó kedvük, de az este 
végére Ruth furcsamód mégis megnyugvást talált: soha nem tapasztalt békesség töltötte 
el. 

Másnap délután, az órái végeztével a lány egyenesen az albérletébe rohant, és a 
bejáratnál kis híján összeütközött Lynnnel. Az utóbbi időben nemigen találkoztak. Ruth 
nagyon keveset volt otthon, hisz minden szabad percét Paullal töltötte, szinte csak 
aludni járt haza, azt is későn. Ami azt illeti, egyáltalán nem is vágyott arra, hogy a 
lakótársával találkozzék. A Clayről folytatott vita megmérgezte a kapcsolatukat, de az 
egészre Lynn hazugsága tette fel a koronát, amikor azzal a szándékkal, hogy elkerüljék 
egymást Paullal, hamis üzenetet adott át neki. 

Ruth befelé ment volna, Lynn kifelé, és mindketten megtorpantak. Lynn habozott. 
Ruth nemkülönben. Nem tette szóvá a lakótársának, milyen kellemetlen helyzetbe került 
azon a bizonyos első estén, erre mostanáig nem is volt lehetősége. Most meg már minek 
szóba hozni? A félév december közepén úgyis befejeződik, akkor kiköltözik innen, és 
kész. 

– Szia! – üdvözölte bizonytalanul Lynn. 
– Szia! – Ruth kivárt. Szinte biztos volt benne, hogy a lány valami becsmérlő 

megjegyzést fog tenni Paulra. De ehelyett egy ártatlan kérdés következett: 
– Megint Paullal találkozol? 
Lynn hangjában nyoma sem volt rosszindulatnak vagy kötekedésnek, őszinte 

kíváncsiság csendült ki belőle. 
– Igen. Este együtt vacsorázunk a barátaival. Miért? 
Ruth száján önkéntelenül csúszott ki ez a „miért”. Élt a gyanúperrel, hogy a férfi 

esetleg telefonált, és üzenetet hagyott számára, de persze, érthető módon, egyáltalán 
nem bízott Lynnben. Miért is mondana most igazat, ha a múltkor gátlástalanul hazudott? 

– Á, semmi, csak úgy kérdeztem. 
– Biztos, hogy nincs semmi mondanivalód? 
Lynnbe szorult annyi tisztesség, hogy a kérdés hallatán elvörösödött. 
– Paul nem telefonált, ha erre vagy kíváncsi. 
– Bárcsak hihetnék neked! 
– Nyugodtan hihetsz… Na jó, amit akkor este csináltam, az nem volt szép tőlem. 
– Még hogy nem volt szép! 
– Jó, igazad van. Aljas dolog volt. – Lynn kerülte Ruth tekintetét. – Tudod, nagyon 

kiborultam Clay miatt. Sajnáltam szegényt, hogy úgy odavan érted, te meg dobtad a miatt 
a katona miatt. 

– Akár hiszed, akár nem, nagylány vagyok már, nincs szükségem senkire, aki eldönti 
helyettem, kivel járjak! – tört ki haragosan Ruth. – Vedd tudomásul, hogy a mocskos kis 
hazugságod miatt kis híján elkerültük egymást Paullal! Csak a véletlennek köszönhető, 
hogy mégis összefutottunk. 

Lynn lehajtotta a fejét. 
– Hidd el, őszintén sajnálom – sóhajtotta. – Mármint azt, amit tettem, és örülök, hogy 

mégis találkoztatok. És sajnos, azt kell mondanom, hogy igazad volt. 
– Hát ezt meg hogy érted? 
– Úgy, hogy Clay… szóval őrült nagyképű. Saját magán kívül senki sem érdekli. 
Ez alighanem annyit jelentett, hogy a fiú nem érdeklődik Lynn iránt. 



48 

– Paul pedig igazán rokonszenves. Nem csoda, hogy annyira ragaszkodsz hozzá. 
Ruth nagyot nézett. Nem is tudta, hogy a lakótársa ismeri a férfit. A csodálkozása 

minden bizonnyal az arcára volt írva, mert Lynn magyarázkodni kezdett: 
– Egyik délután beugrott, mert azt hitte, már hazajöttél az egyetemről, de csak én 

voltam itthon. Kicsit beszélgettünk… Aztán Paul elment, hogy megkeressen téged a 
könyvtárban. 

– Szóval rokonszenvesnek találtad – állapította meg némi elégedettséggel Ruth. – Ez 
igazán érdekes. Sokáig nagyon elutasító voltál vele kapcsolatban. 

– Én nem őt utasítottam el, hanem az iraki háborút – tiltakozott Lynn. – De azt egy 
időben te is helytelenítetted, ha jól emlékszem. 

– Most is helytelenítem, hiszen gyűlölök mindenféle háborút – mondta Ruth. – De 
mivelhogy Amerika beavatkozott a Közel-Keleten, a mi honfitársaink azok, akik ott az 
életüket kockáztatják, és nekünk, a politikai nézeteinket félretéve, mindent meg kell 
tennünk, hogy legalább lelki, erkölcsi támaszt nyújtsunk nekik ebben a harcban. 

– Igen, értem. – A fiatal lány lesütötte a szemét, úgy tett, mintha a cipőjét 
tanulmányozná. 

– Akkor jó. – Ruth oldalt fordult, hogy elférjen Lynn mellett, és benyomakodott a 
házba. – Ha nem haragszol, most megyek és átöltözöm. 

– Várj egy percet, Ruth! 
A lány megfordult és Lynnre nézett. 
– Tessék! 
– Hidd el, tényleg sajnálom, amit akkor este mondtam! Nagyon rosszul tettem, hogy 

félrevezettelek. Tudod, eléggé ki voltam borulva, és valamiért rajtad álltam bosszút… 
Ruth jóindulatúan elmosolyodott. 
– Igen, gondoltam, hogy valami ilyesmiről lehet szó. De ne gyötörd magad, semmi 

jóvátehetetlen nem történt. Paul és én végül mégiscsak találkoztunk. 
– Ennek szívből örülök, mert Paul nagyszerű ember! Tudom, hogy katona, de… igazán 

helyes, kedves fiú. Csak egyetlenegyszer találkoztunk, de így is biztos vagyok benne, 
hogy százszor különb Claynél. Remélem, nekem is sikerül találnom egy hozzá hasonló 
fiatalembert! 

– Szívből kívánom neked, hogy sikerüljön! – nevetett Lynnre Ruth. – Fel a fejjel, 
minden jó, ha a vége jó! 

– Ez Shakespeare, igaz? – Lynn zavartan pislogott. – Vagyis… azt akarod mondani, 
hogy megbocsátasz? 

– Hát persze. De most, ne haragudj, tényleg mennem kell. – Azzal Ruth szélsebesen a 
szobájába szaladt. 

Paul fél hatra jött érte, és egy mexikói étterembe vitte, Kent belvárosába. Itt 
találkoztak a férfi barátaival. 

Paul a kölyökkora óta ismerte a Hart házaspárt. Gimnáziumi osztálytársak voltak 
Carleyval és Briannel, akik még tizenéves korukban szerettek egymásba, és nem sokkal 
az érettségi után össze is házasodtak. Carley kedves arcú, kék szemű, szőke nő volt, 
Brian pedig magas és nagyon izmos, látszott rajta, hogy fontos számára a megjelenése. 
Ahogy Rulhék megérkeztek az étterembe, mindketten felálltak, hogy kezet foghassanak 
vele. Paul bemutatta a lányt, s közben védelmezőn a vállára tette a kezét. 

– Nagyon örülök, hogy megismerhetlek benneteket! – mondta udvariasan Ruth. 
– Hát még mi hogy örülünk! – kontrázott Carley. – Már nagyon kíváncsiak voltunk rád. 

Valahányszor találkozót javasoltunk Paulnak, mindig azzal tért ki, hogy veled randizik, 
úgyhogy már nagyon szerettünk volna látni. 
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Ruth leült a boksz belső részében, a másik fiatal nővel szemközt, Paul pedig mellette 
foglalt helyet. Az asztalon máris ott volt a kukoricachips és a többféle ízesítésű szósz. 
Előétel gyanánt ezeket kóstolgatták. 

– Oda akarsz kilyukadni, hogy kisajátítom Pault? – tréfálkozott Ruth. – Nos, ha tényleg 
így érzitek, elnézéseteket kérem! 

– Csak ez a két hetünk volt – magyarázta Paul. 
– Ha vége a kaliforniai kiképzésnek, csak visszajössz még egy kicsit Seattle-be! Vagy 

nem? – csodálkozott Brian. 
– Talán. – Paul habozva pillantott Ruthra. 
– Remélem… – lehelte a lány, és nem tudta, miként mondja el, hogy ez a két hét afféle 

próbaidő számukra, melynek végén komoly döntést kell hoznia. Hiszen a további 
randevúknak csak akkor van értelmük, ha ő el tudja fogadni, hogy egy hivatásos 
katonához kösse az életét. 

– Két hetet adtam Ruthnak, hogy fülig belém szeressen – mondta a férfi könnyedén, 
de a lány érezte a hangján, hogy egyáltalán nem tréfál. 

– Magára vessen, ha nem igyekszik! – kacagott fel Carley. 
Ruth is mosolygott, pedig egyáltalán nem volt jókedve. Még nem határozott ugyanis. 

Húzta az időt, szerette volna elodázni a döntést egészen az utolsó pillanatig. Tudta, hogy 
vészesen közeleg az a perc, amikor választ kell adnia Paulnak, de továbbra is habozott. 
Nehezen tudta elképzelni, hogy soha többé ne lássa a férfit, de azt is, hogy 
katonafeleségként kelljen leélnie az életét. 

Carleynak és Briannek kilencre haza kellett érnie, mert csak addig vigyáztak a 
gyerekekre, így ők voltak azok, aki először elhagyták az éttermet. Ruth sajnálta, hogy 
vége a vacsorának. Nagyon élvezte a finom ételeket, az ízletes koktélokat, és legfőképpen 
azt, ahogy Brian és Paul folyamatosan ugratták egymást. Carley pedig rengeteg vidám 
történetet mesélt a gimnazista időkről, így aztán sokat nevettek. 

Miután kettesben maradtak az asztalnál, Paul átült a lánnyal szemközt, és még 
rendeltek egy kávét. Sokáig némán nézték egymást, de a csend egyáltalán nem volt 
kellemetlen. Ruth arra gondolt, hogy ha más körülmények között ismerkednek meg, egy 
pillanatig sem lenne kétséges a kapcsolatuk kimenetele. Ó, milyen könnyű lenne 
beleszeretni Paulba! Pontosabban, milyen könnyű volt beleszeretni. Igen, máris 
beleszeretett, hiába is tagadná. Még a férfi édesanyja is észrevette… Alig ismeri, és mégis. 
Tulajdonképpen találkozniuk sem kellett, Paul már a levelei és az e-mailjei révén része 
lett az életének. 

– Tudom, mire gondolsz – szólalt meg váratlanul a férfi. 
– Na mire? – kérdezte évődve Ruth. 
– Azon töprengsz, vajon mi olyan vonzó számomra a hadseregben. 
– Majdnem. 
– Akarod hallani a választ? 
– Hát persze! – Ruth nagyjából tisztában volt vele, mit felel majd Paul, de nem akart 

udvariatlan lenni. 
– Szeretem, hogy olyan jól átlátható a rendszere, szeretem az ottani rendet, fegyelmet, 

és végül nagyon jó érzés tudni, hogy segítek más népeknek kivívni a szabadságot, a 
demokráciát. 

Nos, ez az utolsó pont volt az, amellyel kapcsolatban Rudinak lett volna néhány 
ellenvetése. Paul azonban még azelőtt belefojtotta a szót, hogy kinyitotta volna a száját. 

– Jogod van ahhoz, hogy ne érts egyet velem – mondta. – De kérlek, fogadd el, hogy 
nem vagyunk egyformák! Én másként látom a világot. 

– Van más választásom, mint hogy elfogadjam? – A lány szomorúan elmosolyodott. 
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– Nincs. – Paul megmarkolta a kávésbögréjét. – De szerintem még mindig nem 
törődtél bele egészen. Amióta elkezdtem beszélni, egyfolytában azt érzem, hogy ebben a 
kérdésben nagyon szeretnél a magad képére formálni. 

Ruth nem felelt. Nem hitte volna, hogy ilyen könnyű belelátni a gondolataiba. 
– Így talán érthető, ha tudni szeretném, hányadán is állunk – folytatta a férfi. 
– Ezt meg hogy érted? – Ruth összezavarodott, és valami kellemetlen előérzet lett 

úrrá rajta. Eddig is tudta, hogy nincs sok ideje, hogy Paulnak hamarosan el kell mennie 
Kaliforniába kiképzésre, de ez a kérdés nagyon váratlanul érte. 

– Tudod te azt, hogyan értem. 
Ez igaz volt. Ruth nem is szándékozott úgy tenni, mintha nem tudná. Felemelte a fejét, 

és Paul szemébe nézett. 
– Szeretlek – mondta egyszerűen. 
– Én is szeretlek – hangzott a válasz, majd a férfi elengedte a bögrét, és lágyan 

megfogta a kezét. 
Ruth szíve nagyot dobbant. Ujjongó öröm töltötte el, a szeme azonban könnyel telt 

meg. Legnagyobb megdöbbenésére Paul felnevetett. 
– Ez életünk legboldogabb pillanata, és te sírsz? 
– Hidd el, nagyon boldog vagyok – bizonygatta a lány. – De ugyanakkor félek is. 
– Mitől? 
– Attól, hogy elmész. Hogy továbbra is a hadseregben maradsz. Hogy véres 

összecsapásokba keveredsz. 
– Pedig ezt fogom tenni. 
– Tudom. 
– És ettől pocsékul érzed magad, ugye? 
– Igen. 
Paul nagyot sóhajtott. 
– Akkor most mi legyen? Hogyan tovább? 
– Bár tudnám, mit mondjak neked! 
– Tudnod kell, Ruth! A dolog rajtad áll, nem akarok dönteni helyetted. 
– De értsd meg, én még nem szeretnék… egyszerűen képtelen vagyok dönteni. Időre 

van szükségem. 
Paul nem felelt azonnal. 
– És mégis mit gondolsz, mennyi időre? – kérdezte meg keményen. 
– Csak a kiképzés végéig légy türelemmel! – esdekelt Ruth, miközben a férfi kezét 

szorongatta. Érezte, hogy pillanatról pillanatra egyre távolabb kerülnek egymástól. – 
Utána úgyis visszajössz Seattle-be, és megbeszéljük… 

– Az nagyon sokára lesz, addig nem tudok várni – rázta meg a fejét a férfi. – És lehet, 
hogy Kalifornia után egyáltalán nem is térek vissza a városba. Tudnom kell, hogyan 
döntöttél, most azonnal. – Kicsit hallgatott, majd engesztelőn hozzátette: – Tisztában 
vagyok vele, hogy egy kicsit erőszakos vagyok, de katonaként mindig azt hallottam, hogy 
a legegyenesebb út a legcélravezetőbb. Nem akarlak sarokba szorítani, hidd el, csak nem 
bírom tovább ezt a bizonytalanságot. És ne mondd, hogy még időre van szükséged, hisz 
hosszú hónapokig leveleztünk. 

– Ez igaz, de… 
– És mióta hazajöttem eltávozásra, jóformán minden szabad percünket együtt 

töltöttük. 
– Így van. 
– Szeretlek, Ruth, és éppen ezért nem fogok hazudni neked: egyelőre nem akarok 

leszerelni. A katonai pályát választottam, és ez azt jelenti, hogy mint amerikai 
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tengerészgyalogos, a világ bármelyik pontján bevethető vagyok. Tudnom kell, elfogadsz-
e így is. 

– Én… 
– Ha nem, akkor sincs semmi baj, mondd meg nyugodtan! Nem tartozunk egymásnak 

semmivel. Most még nem. Egyszerűen nem találkozunk többet, és kész. 
A hangja hidegen csengett, és a közönye sértette a lányt. 
– Nekem igazi férjre van szükségem, olyasvalakire, akivel nem csak félévente 

találkozom! – tört ki szenvedélyesen. – Nem akarom, hogy a gyerekeim apa nélkül 
nőjenek fel! Békében akarok élni, nem háborúban, hát olyan nehéz ezt megérteni? 

– Nem – rázta meg a fejét Paul pillanatnyi hallgatás után. – Egyáltalán nem nehéz. 
Megértettem. És megkaptam a választ a kérdésemre. 

Felállt, kilépett a bokszból, és megvárta Rutht. Mivel korábban már kifizették a 
számlájukat, nem volt más teendőjük, mint hogy kimenjenek a parkolóban álló kocsihoz. 
A lány azonban még nem akarta berekeszteni a vitát, akkor sem, ha érezte, hogy Paul 
lezártnak tekinti a témát. 

– Még nem akarok dönteni. Időre van szükségem – ismételte makacsul. 
– Ugyan mi végre? Hiszen döntöttél. 
– Nem igaz! Kényszerítettél, hogy mondjak valamit. Azt hittem, még van két napom, 

teljesen váratlanul ért, hogy nekem szegezted a kérdést! 
– Késő, Ruth. Az előbb határozott választ adtál, emlékszel? 
– De ez így… ez így egyszerűen nem tisztességes! – fakadt ki a lány. 
– Egy szóval sem mondtam, hogy az. – Paul kinyitotta neki az anyósülés felőli ajtót, 

aztán ő is beszállt a kocsiba. – Már magam is bánom, hogy szóba hoztam ezt az egészet, 
mert akkor együtt tölthetnénk még két gyönyörű napot. Így azonban… 

Elfordította az indítókulcsot, és a kocsi lassan kigördült a parkolóból. Ruth észrevette, 
hogy a férfi görcsösen szorítja a kormánykereket. 

Az ajkába harapott. 
– Miért ne tölthetnénk így is együtt azt a kis időt, ami hátravan az eltávozásodból? 

Miért ne tehetnénk úgy, mintha sosem hangzott volna el ez a mostani beszélgetésünk? 
Miért ne…? 

A hangja elcsuklott, könyörgőn nézett Paulra, aki azonban a fejét csóválta. 
– Éppenséggel megtehetnénk, de én sajnos képtelen vagyok rá. – A férfi vett egy nagy 

levegőt. – Tudomásul vettem, hogy döntöttél, Ruth. 
Az út hátralévő részét csendben tették meg, egyikük sem szólt. Amikor Paul megállt a 

kis bérelt ház előtt, ahol a lány lakott, Ruth látta, hogy ég a lámpa odabenn, vagyis Lynn 
otthon van. Aztán csak ültek egymás mellett sokáig, és újra csak hallgattak. Paul 
kisvártatva kiszállt, és kinyitotta az ajtót Ruthnak is, hogy aztán lassan a házhoz kísérje. 

A lány abban reménykedett, hogy búcsúzóul megcsókolja, ám csalódnia kellett. Paul 
biccentett, majd sarkon fordult és elindult vissza a kocsihoz. 

– Találkozunk még? – szólt utána Ruth. 
– Nem hinném – fordult vissza a férfi. 
– Vagyis ennyi volt? Annyit sem mondasz, hogy „Isten veled!”, csak kisétálsz a kapun? 

Mintha teljesen idegenek lennénk egymásnak? – Rutht felháborította Paul viselkedése, 
kimondhatatlanul dühítette, hogy képes volna így faképnél hagyni őt. 

– Mit mondhatnék ezek után? 
– Hogy mit? – A lány egyre feljebb emelte a hangját, a végén már kiabált. – Komolyan 

azt kérdezed, mit mondhatnál nekem? Hát tényleg nincs semmi mondanivalód? Tényleg 
így akarsz kisétálni az életemből? Egyetlen szó, egyetlen búcsúcsók nélkül? 

Paulnak arcizma sem rezzent. 
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– Igen. 
– És nem is írsz nekem a jövőben? 
– Nem. 
– Nem is telefonálsz? 
– Nem. 
Ruth rábámult a férfira. 
– Vagyis éled tovább az életed, mintha sosem találkoztunk volna? Mintha sosem írtam 

volna meg azt a képeslapot? 
Paul szigorú arcán alig észrevehető, szomorú mosoly suhant át. 
– Legalábbis megpróbálom. 
– Hát akkor… sok szerencsét hozzá! 
Ruth dühösen fordított neki hátat. Ha ő ilyen keveset jelent neki, ha ilyen könnyen el 

tudja felejteni őt, akkor csak tessék! Egy percig sem fog sírni egy olyan alak után, akit 
csöppet sem érdekelnek az ő érzései, aki csak magával törődik! 
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9. 

Paul a csütörtök esti vacsorát követően valóban nem jelentkezett. Sem másnap, sem 
harmadnap. Ruth először csak dühös volt. Aztán reménykedni kezdett, hogy mielőtt 
elutazna a Pendleton katonai támaszpontra, a férfi mégiscsak telefonál. Hát nem 
telefonált. Paul Gordon, a tengerészgyalogság őrmestere egyetlen szó nélkül hagyta el a 
várost. Kilépett Ruth életéből, és a lány szeretett volna úgy tenni, mintha ez egyáltalán 
nem zavarná. 

Csakhogy nagyon is zavarta. 
Még egy héttel később, az oktatáselméleti előadáson ülve is a férfi járt a fejében, pedig 

nagyon igyekezett száműzni a gondolatai közül. Mégis minduntalan felbukkant, és az 
emlékek olyan erővel ragadták magukkal, hogy bármennyire is szeretett volna, 
egyszerűen nem tudott jegyzetelni. 

Leginkább az háborította fel, milyen hidegvérrel, milyen szenvtelenül szakított vele 
Paul. Olyan könnyedén, érzelemmentesen, mintha tényleg semmit sem jelentene neki. És 
ez bizony fájt. Nagyon fájt… 

Ruth hunyorogva próbált az előadásra figyelni, de hiába. Ha elhúzzák ebből a 
tárgyból, abban legalább felerészben Paul Gordon lesz a hibás, úgy ám! 

Miután az óra véget ért, a lány szép lassan hazasétált. Nem sietett, nem várta senki. 
Amikor azonban váratlanul megszólalt a mobilja, olyan gyorsan kapott utána, hogy kis 
híján elejtette a táskáját. Abban reménykedett, hátha Paul az. Hátha meggondolta 
magát… Hátha rájött, hogy képtelen elfelejteni őt, mint ahogy Ruth sem tudta kiverni a 
fejéből a férfit. Izgatottan, kapkodva vette fel a telefont. 

– Tessék! 
– Szia, Ruth! De jó hallani a hangod! Olyan rég nem találkoztunk. 
Lori Dupont volt az, a régi jó barátnő. Ruth majdnem elsírta magát, olyan csalódott 

volt, de persze uralkodott az érzésein, és megőrizte a lélekjelenlétét. Néhány percig 
udvariasan elbeszélgetett Lorival, majd megegyeztek, hogy másnap a könyvtárban 
találkoznak. Aztán bontotta a vonalat, majd gyorsan a táskájába süllyesztette a mobilt. 

Most valahogy nem volt kedve otthon ülni és tanulni. Mióta Paul szakított vele, 
minden délutánja így telt, ezért aztán úgy döntött, kivételesen kimozdul egy kicsit. Ha 
ismerkedik, barátkozik, az csak hasznára válhat, hisz amíg kószál és másokkal beszélget, 
addig legalább nem Paul galádságán mereng. 

Noha jócskán elmúlt már a délután, felült egy buszra, és lement a parti sétányra, ahol 
először találkozott a férfival. Ez nem volt valami jó ötlet, teljesen kedvét szegte az 
emlékezés. Hogy kissé felderüljön, hirtelen elhatározástól vezérelve kompra szállt, azzal 
a céllal, hogy meglátogassa a nagyanyját. Ha valami, akkor a Helennel való beszélgetés 
majd helyre teszi, reménykedett. Emellett nagyon szerette volna hallani a történet végét, 
és különösen kíváncsi volt arra, milyen szerepet játszott a dolgok alakulásában a 
nagyapja. 

Amikor partra szállt Cédrusligeten, Ruth rájött, hogy ide kellett volna szólnia 
telefonon. De fölöttébb valószínűtlennek tűnt, hogy Helent nem találja otthon. Ugyan 
hová is mehetett volna ilyenkor, estefelé? És még ha elment is, legfeljebb sétál egyet a 
kisvárosban, talán az is segít elűzni a komor gondolatokat. 
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A domb megmászása szokatlanul sok idejébe és fáradságába került. Amikor a 
legutóbbi két alkalommal Paullal jött el ide, emlékezete szerint pillanatok alatt, 
mindenféle erőlködés nélkül tették meg ugyanezt az utat. Persze akkor jóízűen 
beszélgettek közben, tréfálkoztak és nagyokat nevettek, most meg egyedül volt, és 
komoran, zsebre dugott kézzel hágott fel az emelkedőn. 

A Fenyves sétány 7/B számú háza elé érve megcsodálta a szivárvány minden 
színében pompázó őszirózsákat, aztán fellépett a verandára. Mivel a külső ajtót nyitva 
találta, s csak a belső, biztonsági rács volt csukva, biztosra vette, hogy a nagyanyja itthon 
lesz. De hiába csengetett, nem kapott választ. Csak nem történt valami Helennel? 

– Nagymama, itthon vagy? Nagymama! 
Jó hangosan bekopogott, és már éppen kezdett kétségbeesni, amikor odabenn egy 

hófehér hajú, Helen korú asszony jelent meg, akit még sohasem látott. 
– Üdvözlöm! Miben segíthetek? – érdeklődött udvariasan. 
– A nagymamámat keresem. 
Az idős hölgy kinyitotta a rácsot, és rámosolygott. 
– Akkor te csak Ruth lehetsz! Helen nem mondta, hogy meglátogatod. Egyébként 

Charlotte Rhodes vagyok. 
– Nahát! Charlotte! – örvendezett Ruth. – A nagyi nagyon sokat mesélt magáról. 

Örülök, hogy végre megismerhetem! 
– Én nemkülönben. – Charlotte melegen megszorította Ruth kezét. – És külön öröm, 

hogy én jelenthetlek be öreg barátnőmnek. 
– Bejelenthet? Igaz is, hogyhogy nem a nagyi jött ki? Csak nem történt valami baja? 
– Ó, dehogy! Odakinn ülünk a fedett teraszon, és kötögetünk. Mivel Helen éppen 

nagyon benne volt a szemek számolásában, engem kért meg, hogy nézzem meg, ki az. 
Mellesleg nem várt senkit, ezért azt gondolta, hogy csak valami porszívóügynök lehet, és 
egyidejűleg megbízott, hogy szabaduljak meg az illetőtől. – Charlotte nagyot nevetett. – 
No nem mintha különösebben ügyes volnék ezen a téren. Egyszer egy kiscserkész 
csengetett be hozzám. Kekszet árult, és miután vettem négy dobozzal, azóta minden 
kisgyerek nálam kopogtat először, mert tudja, hogy én biztosan vásárolok, különösen ha 
jótékony célra gyűjtenek. 

Ruth elmosolyodott. 
– Szerintem a nagyi is hasonlóképp van ezzel. 
– Naná! Mit gondolsz, miért ragaszkodott hozzá, hogy én nyissak ajtót? – tréfálkozott 

az idős asszony. – De kerülj beljebb végre! Az az igazság, hogy Helen élete első norvég 
mintás pulóverét köti, és megkért, hogy segítsek az indulásnál. 

– Jaj, a világért sem szeretnék zavarni! Visszajövök inkább máskor. 
– Dehogyis jössz vissza máskor! Hogy képzeled? A nagyanyád sosem bocsátaná meg 

nekem, ha engednélek elmenni. Egyébként is, a nehezén már túl vagyunk, éppen 
elkezdtem összeszedegetni a holmimat, merthogy indulnom kell haza. A férjem 
bizonyára el sem tudja képzelni, hol maradok ilyen sokáig. 

Charlotte közben bekísérte Rutht a házba, majd ki a hátsó teraszra. 
– Ruth! Kislányom! Micsoda kellemes meglepetés! – A nagyanyja arca felragyogott az 

örömtől. 
Ruth lehajolt, és arcon csókolta. 
Charlotte Jefferson Rhodes közben elpakolta a kötését, és elköszönt a barátnőjétől 

azzal, hogy hétfőn találkoznak a nyugdíjasklubban. 
– Ülj már le! Mit álldogálsz itt? – szólt rá Ruthra Helen, és a legközelebbi szék felé 

intett. – Igyál egy kis jeges teát, ha szomjas vagy! Tudod, hol találsz tiszta poharat, ugye? 
– Persze, de most köszönöm, nem kérek semmit. 
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A lány helyet foglalt, és nézte, ahogy a nagyanyja köt. Egyszerre két fonállal dolgozott: 
pirossal és fehérrel. 

– Pault hol hagytad? – kérdezte meg Helen, mintha csak most vette volna észre, hogy a 
lány egyedül érkezett. 

Rutht már a férfi nevének említésére cserbenhagyta a lelkiereje, arcáról lehervadt a 
mosoly. Hogy nyomorúságos hangulatát leplezze, megvonta a vállát. 

– Kaliforniába kellett utaznia kiképzésre. 
– De kár! Képzelem, hogy hiányzik! 
Ruth nem felelt. Úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a megjegyzést, de a 

nagyanyja nem hagyta annyiban a dolgot. 
– Meg kell mondanom, nagyon megkedveltem azt a fiút – vallotta be. 
Olyan volt ez a lánynak, mintha valaki sót szórt volna a szíve még be nem hegedt 

sebébe. Az idős asszony ugyan a kötésére figyelt, de amikor nem kapott választ, 
felnézett. 

Pillantása Ruth fájdalmas tekintetével találkozott. 
– Szeretnélek megkérni, hogy ne beszéljünk Paulról! – kérte a lány. 
Helen kezében megállt a kötőtű. 
– Miért? 
– Mert úgy egyeztünk meg, hogy többé nem találkozunk – felelte Ruth őszintén. 
– Tényleg? – Helen igencsak megdöbbent. – Pedig nekem határozottan úgy tűnt, 

komoly a dolog. Hogyhogy szakítottatok? 
– Több oka is volt… Az első mindjárt az, hogy mint tudod, Paul hivatásos katona. 
Az idős nő letette a kötését az asztalra, és a jeges teájáért nyúlt. 
– Hiszen ezt már akkor is tudtad, amikor először találkoztatok. 
– Ez igaz, de azt hittem, belátható időn belül leszerel majd, és visszatér a civil életbe. 

Paul azonban közölte, hogy a közeljövőben egyáltalán nem áll szándékában otthagyni a 
haditengerészetet. 

– Értem. – Helen figyelmesen nézte az unokáját. 
Ruth kételkedett benne, hogy valóban érti. Eredetileg nem akarta kiönteni neki a 

szívét, de most, hogy a nagyanyja rákérdezett, képtelen volt magában tartani a 
történteket. 

– Leginkább azon borultam ki, milyen hűvösen, szenvtelenül hagyott faképnél. Csak 
annyit mondtam neki, hogy egyelőre nem tudom katonafeleségként elképzelni az 
életemet, és további gondolkodási időt kértem, mire… – A hangja elcsuklott, annyira 
felkavarták az emlékek. – Mire közölte, hogy ha így áll a helyzet, nincs értelme 
folytatnunk, és… és egyszerűen elment. Érted, nagyi?! Otthagyott! 

Ruth az idős asszonyra nézett, a válaszát várta, és amit az arcán látott, attól elakadt a 
lélegzete: a nagyanyja nem szomorú volt, nem haragos, hanem derűsen mosolygott. 

– Te… kinevetsz? 
– Dehogyis! – mentegetőzött Helen. – Kérlek, bocsáss meg, ha azt a látszatot 

keltettem. Csak arról, amit elmeséltél, eszembe jutott egy régi história. Tudod, nagyapád 
nagyon hasonló dolgot tett annak idején, amikor megkérte a kezemet, és én nemet 
mondtam. 

Ruth rögtön elfeledte a saját sérelmét, a szemében érdeklődés csillant. 
– De jó, hogy szóba hoztad! Úgyis a nagypapáról akartalak kérdezni. 
Helen szemébe békés kifejezés költözött. 
– Csodálatos ember volt. Ő mentette meg az életemet. 
– Úgy érted, ő hozott ki a lágerből? 
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– Nem egészen. Tulajdonképpen Patton tábornoknak köszönhetem, hogy még itt 
vagyok. Patton tudta, mi az a koncentrációs tábor. Tudta, hogy csupán két-három órányi 
késedelem húszezer ember életébe kerülhet, hiszen a német vezérkar parancsot adott a 
tábor felszámolására, ami az elítéltek kivégzését jelentette. Így aztán a legelemibb 
óvatossági rendszabályokat is figyelmen kívül hagyva azonnali támadást indított, 
elvágva az SS-csapatokat Buchenwaldtól. Így maradhattunk életben. S bár Sam szintén 
Patton katonái között menetelt, tehát ő is részt vett a tábor felszabadításában, én az 
előbb mégsem erre gondoltam, hanem arra, hogy miután a lágerből kikerültem, 
vigyázott rám, és megvédett saját magamtól. 

Ruth kihúzta magát. 
– Szeretnék erről többet is megtudni, ha lehet. Elmeséled, pontosan mi történt? 
Helen lehunyta a szemét egy pillanatra. 
– A Buchenwaldban eltöltött időszakról nem szeretnék beszélni – mondta. – Még 

neked sem… Egyszerűen képtelen vagyok rá. 
Ruth az asztal fölött megfogta a keskeny, csontos, finom tapintású kezet, és 

megcirógatta. 
– Nem baj. Beszélj másról! Arról, amiről szeretnél. 
– Meg akartam halni – mondta az idős asszony. – Ez a legerősebb emlékem abból az 

időből. – Meg akartam halni, mert úgy éreztem, Jean-Claude nélkül semmit sem ér az 
életem. Átkoztam a németeket, amiért nem vertek halálra engem is, de valószínűleg 
pontosan azért hagytak életben azok a szörnyetegek, mert tudták, hogy ezzel nagyobb 
büntetést mérnek rám. 

A szemét elfutották a könnyek, de nem kezdett el sírni. 
– Amikor az amerikai hadsereg megérkezett – folytatta halk, de tisztán csengő hangon 

–, kinyitották a kapukat, és mi újra szabadok voltunk. Szédítően gyönyörűséges érzés 
volt… A szabadság a legtöbbünk számára egészen természetes és magától értetődő 
dolog, észre sem vesszük, hogy van, s így értékelni sem tudjuk, egészen addig, míg 
egyszer el nem veszítjük… El sem mondhatom, micsoda boldogság volt, hogy oda 
mehetek, ahová akarok, s hogy a katonák, akik körülvesznek, angolul szólnak hozzám. 
Elmondtam nekik, hogy én is amerikai vagyok, de mivel semmiféle irat nem volt nálam, 
amivel ezt bizonyíthattam volna, egyre a szüleim New York-i címét ismételgettem 
görcsösen. Nagyon szerettem volna tudatni velük, hogy élek, hiszen már évek óta nem 
hallottunk egymásról. 

– Az egyik katona erre odakísért a főhadiszálláshoz. Képzelheted… Alig tudtam járni, 
hisz csont és bőr voltam, ráadásul kopasz és olyan büdös, hogy három méternél nem 
lehetett közelebb jönni hozzám. Szóval ez az amerikai közlegény a hadnagyához vitt, akit 
Sam Sheltonnak hívtak. És attól a perctől fogva Sam mellettem volt, nem hagyott el 
engem. Gondoskodott róla, hogy megfürödhessek, hogy ételhez, italhoz, ruhákhoz jussak, 
egyszóval mindent megkapjak, amire csak szükségem van. 

Helen rövid szünetet tartott, aztán vett egy nagy levegőt, és belefogott a történet 
folytatásába, de nem angolul, hanem egy idegen nyelven, mely Ruth szerint német 
lehetett. Megszorította az idős asszony kezét. 

– Nagymama, nem értem. Maradjunk az angolnál, jó? 
– Jaj, ne haragudj! Észre sem vettem, hogy átváltottam. 
– Németül beszéltél? 
– Gondolom, igen. 
Miután annyi időt töltött a lágerben, logikusnak tűnt, hogy az emlékek felidézésével 

visszatért ahhoz a nyelvhez, amelyet akkoriban használt. 
– Folytasd, nagyi! Kérlek, folytasd! 
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Az idős nő felsóhajtott. 
– Nem emlékszem valami jól a szabadság első napjaira. Olyan állapotban voltam, hogy 

nem érdekelt más, mint az evés, az ivás és az alvás. Három napig egyfolytában aludtam, 
csak enni keltem fel, de valahányszor felpillantottam, úgy rémlik, Sam mindig mellettem 
volt. Tudom, hogy ez nem lehetséges, hiszen nyilván volt más dolga is, mégis így 
emlékszem vissza erre az időszakra. 

Megfogta a poharát, és belekortyolt a jeges teába. 
– Beletelt két hétbe, talán többe is, nem tudom, mert akkoriban az idő semmit sem 

jelentett nekem… szóval legalább két hétre volt szükség, míg annyira megerősödtem, 
hogy útnak tudtak indítani Amerikába. Felraktak egy hajóra, és Sam felírta nekem a 
nevét és a Washington állambeli címét. Nem igazán értettem, mire kellhet ez nekem, de 
azért eltettem a papírt. 

– Meg is tartottad? – kérdezte kíváncsian Ruth. 
– Persze. Ám eszembe sem jutott, hogy elővegyem, és kapcsolatba lépjek vele… De ott 

tartottam, hogy hazatérhettem Amerikába. Még mindig csont és bőr voltam, a szüleim 
alig ismertek meg. Anyám, amikor rájött, hogy én állok előtte, a tenyerébe temette az 
arcát, és sírva fakadt. Huszonnégy éves múltam, de legalább hatvannak éreztem magam. 
Öt hónappal a hazatérésem után váratlan vendég kopogtatott a szüleim házának 
kapuján: Sam Shelton volt az. Addigra többé-kevésbé visszanyertem a korábbi súlyomat, 
a hajam is visszanőtt, és alig emlékeztem a jóképű hadnagyra, aki olyan sokat tett értem 
Buchenwaldban. Két napig maradt nálunk, és azt a két napot végigbeszélgettük. 
Elsősorban arra volt kíváncsi, hogyan sikerült visszailleszkednem az amerikai 
hétköznapokba. 

– Nem lehetett könnyű – ingatta a fejét Rudi. 
– Nem is volt az. Látszólag ugyan minden rendben volt, az egészségem helyreállt, és 

dolgozni kezdtem: a szüleim pékségében segítettem. De igazából nem úgy éltem, mint a 
korombéli fiatalok, nem jártam szórakozni, nem tervezgettem, semmi öröm nem volt az 
életemben. Visszanyertem ugyan a szabadságomat, ám úgy éreztem, nincs miért élnem, 
hiszen saját kezűleg öltem meg azt, akit a világon a legjobban szerettem. Alig ismertem 
Samet, de mindent elmondtam neki. Azt is, hogy jobb szeretnék meghalni, mint élni. 
Semmit sem titkoltam el előle, és ő becsülettel végighallgatott. Nem kérdezett közbe, 
nem szólt semmit, csak hallgatott, és amikor befejeztem, megfogta és megcsókolta a 
kezemet. – Helen ráncos arcán kövér könnycseppek gördültek végig, a szeme ragyogott. 
– Azt mondta, én vagyok a legbátrabb nő, akivel valaha találkozott. 

– Nekem is pontosan ez jutott eszembe a történeted hallatán – jegyezte meg halkan 
Ruth. 

– És aztán – folytatta a nagyanyja – ő is beszámolt nekem mindenről, amit a háború 
hosszú hónapjai alatt átélt. Elmondta, hogy az ő százada egyike volt az első egységeknek, 
amelyek partra szálltak Normandiában. Aznap diadalt ült a halál az élet fölött, szörnyű 
diadalt… Hullottak az emberek, mint a legyek, a géppuskatűzben ezrek estek el néhány 
perc alatt… Beszélt a véres harcokról és arról, milyen bátran küzdöttek az emberei. És 
arról is, hogy miközben a katonáival a német betonbunkerek felé igyekezett, a tulajdon 
öccse véres tetemébe botlott. Nem volt ideje meggyászolni, megsiratni Timet. Át kellett 
lépnie rajta, ha élni akart, és nem morfondírozhatott azon, vajon miért az ő életét, és 
miért nem Timét kímélte meg a sors. Ő is ugyanazokat a kérdéseket tette fel magának, 
amelyeket én. Ő sem értette, miért ő az, aki túlélésre ítéltetett. Miért nem halt meg ő is az 
öccsével, vagy az öccse helyett? Én pedig Jean-Claude halálába nem tudtam beletörődni, 
lelkiismeret-furdalásom volt, hogy én élek, míg ő… 

Helen rövid szünetet tartott. 
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– Aztán azt mondta, hogy ő nagyon sokat töprengett ezen azóta, és még többet 
imádkozott, végül arra a következtetésre jutott, hogy Tim és a többiek azért áldozták az 
életüket, hogy a megmaradók békében és szabadságban élhessenek. Többek között 
értünk, kettőnkért haltak meg, és nekünk nincs jogunk feltenni a kérdést: miért pont ők? 
Jean-Claude is, Tim is és még sok millió ember áldozatul esett ennek a rettenetes 
háborúnak, és ha mi, élők eldobnánk magunktól az életet, az ő emléküket gyaláznánk 
meg ezzel. 

– Milyen igaz! – sóhajtott fel Ruth. 
A nagyanyja bólintott. 
– Aztán Sam hazament. Elbúcsúztunk, de előtte azt mondta, nagyon szeretné, ha 

továbbra is tartanánk a kapcsolatot. Egy hétig vártam, mire megírtam az első levelet. 
Arra ugyan nem volt időnk, hogy Sam teljes egészében beszámoljon nekem a háborús 
tapasztalatairól, de abból, amit elmesélt, kiderült számomra, hogy ugyanazt látta, 
ugyanazzal szembesült, mint én. Ő is ismerte a halál, a szenvedés ezer arcát, s ezért úgy 
éreztem, személyében rokon lélekre leltem. Láthatatlan szálak kötöttek össze 
bennünket, szövetségesek voltunk, akár akartuk, akár nem… 

– Tehát levelezni kezdtetek. 
– Pontosan. Hat hónapig leveleztünk rendszeresen, és minél jobban megismertem őt, 

annál inkább felkeltette az érdeklődésemet, szerettem volna még többet megtudni róla. 
Sam egyfolytában bátorított és vigasztalt, az ő levelei jelentették számomra a reményt a 
normális életre. Ó, Ruth, nem is tudod, milyen nagy veszteség, hogy nem ismerhetted a 
nagyapádat! Nagyszerű ember volt, kedves, bölcs és szeretetteljes. Ő volt az, aki 
visszaadta az életkedvemet, ő volt az, aki bebizonyította, hogy érdemes újra kezdeni, 
neki köszönhetően jöttem rá, hogy képes vagyok szeretni… és aztán egy szép napon, 
levélben megkérte a kezemet. Én meg azonnal és gondolkodás nélkül kikosaraztam. 

– Tényleg? – Ruthnak leesett az álla. – De hát miért? 
– Ó, rengeteg okom volt rá, hogy nemet mondjak, mindegyik tökéletesen érthető és 

elfogadható. Példának okáért úgy éreztem, képtelen lennék még egyszer otthagyni a 
szüleimet. 

– És aztán hogyan beszélt rá mégis? Hiszen végül meggondoltad magad… 
Helen elmosolyodott. 
– Egyáltalán nem próbált rábeszélni. A taktikája az volt, hogy nem válaszolt a 

levelemre. Két teljes hétig nem írt, és tudod, akkoriban nagyon keveseknek volt csak 
telefonjuk. Egyszóval Sam sértett némaságba burkolódzott, és én tudtam, hogy ha nem 
engesztelem ki, soha az életben nem hallok felőle. 

Ruth kezdte már érteni, miért mosolygott a nagyanyja, amikor nemrég beszámolt neki 
Paul viselkedéséről. 

– És én rájöttem, hogy nem akarom őt elveszíteni – folytatta az idős asszony. – 
Ugyanis az eltelt hónapok során nagyon közel kerültünk egymáshoz. Része lett az 
életemnek, Jean-Claude halála óta ő volt az első ember, akihez őszintén, fenntartások 
nélkül ragaszkodtam. Kiszakított a teljes érdektelenségből, miatta tudtam újra sírni és 
nevetni… újra tudtam szeretni. Ő segített megszabadulni az értelmetlen lelkifurdalástól, 
ő vette le a vállamról a múlt terhét. Szeretettel és melegséggel vett körül, és én egy ilyen 
ember kezét löktem el magamtól, egy ilyen embert utasítottam el. 

– No és mit tehettél ebben a helyzetben? 
– Egyszerűen küldtem neki egy táviratot. Három szó volt benne csupán: Igen, igen, 

igen. Aztán vonatra szálltam, és öt nappal később meg is érkeztem Washington államba. 
Amikor kezemben a bőröndömmel kiléptem a peronra, Sam ott várt rám, az egész 
családjával egyetemben. Két héttel később már a felesége voltam. És általa új családot, új 
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barátokat nyertem: a húgai, Clara és Winifred a legjobb barátnőim lettek, rengeteget 
segítettek, hogy talpra álljak, magamra találjak. Majd negyven évet éltünk le együtt, de 
soha, egyetlen pillanatra sem bántam meg, hogy Sam Shelton felesége lettem. 

Ruth alig tudta visszapislogni a szemébe toluló könnyeket. 
– Ez a legszebb szerelmi történet, amelyet valaha hallottam – suttogta megindultan. 
– Tehetnél érte, hogy a tied is ilyen szépen végződjék – jegyezte meg óvatosan Helen. 
– Nem lehet, nagymama! Értsd meg, nem akarok katonafeleség lenni! 
– Szereted Pault, és ő is szeret téged. Ez az egyetlen, ami számít. 
– Gondolod? 
– Tudom. Hiszen legalább annyira hiányzik neked az a fiú, mint amennyire nekem 

hiányzott a nagyapád, amikor nem írt többé. Ne is tagadd, látom rajtad, mennyire 
szenvedsz! 

– Hát ennyire nyilvánvaló? 
Ruth arca egyszerre felderült. Az elmúlt egy hét levertsége, búskomorsága átadta a 

helyét a bizakodásnak. Döntésre jutott: már tudta, mit kell tennie. 
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10. 

Ruth csengetésére Barbara Gordon nyitott ajtót, s ahogy meglátta a lányt, a szeme 
felragyogott az örömtől. 

– Ruth! Isten hozott! Nem is tudod, milyen boldog vagyok, hogy eljöttél! 
A lány nem várt ilyen kedves fogadtatást, hiszen végtére is elutasította a fiuk 

szerelmét, és talán meg is bántotta Pault. Ehhez képest Barbara mosolyogva tessékelte 
be a házba. 

– Annyira reménykedtem, hogy látunk még téged! – lelkendezett az asszony, már 
odabenn a konyhában. – Ülj le, kedvesem! 

– Á, nem akarok sokáig zavarni, csak azért jöttem, hogy elkérjem Paul mostani címét. 
– Írni akarsz neki? 
– Tulajdonképpen nem… 
– Nem? – Barbara szeméből eltűnt a boldog csillogás. 
– Nos… tudom, hogy kicsit régimódinak tűnik, de arra gondoltam, hogy inkább 

táviratozom. 
Az asszony tapsolt örömében. 
– Greg! – kiáltotta. – Gyere gyorsan, Ruth van itt! 
Paul apja láthatóan szintén örült a lány látogatásának. 
– Hát ez igazán nagyszerű – ismételgette mosolyogva, majd összenéztek a feleségével. 
– Nem megmondtam, hogy még nincs veszve semmi? – kérdezte elégedetten Barbara. 
– Akkor… megkaphatnám Paul címét? – kérdezte bátortalanul Ruth. 
– Hogyne! Mindjárt hozom! – Az asszony, mintha csak most kapott volna észbe, 

átfutott a szomszéd szobába, és egyedül hagyta Rutht a férjével. 
A lány kissé kínosan feszengett, úgy érezte, meg kell magyaráznia a jövetele okát. 
– Nagyon hiányzik Paul – vallotta be. – Szükségem van a címére, hogy felvehessem 

vele a kapcsolatot. 
Greg Gordon mosolyogva biccentett. 
– Te is nagyon hiányzol neki. 
– Ezt ő mondta? – Ruth szívében kivirágzott a remény. 
– Szavakkal nem, de láttam rajta… Ilyen pocsék hangulatban még sosem volt a fiam. 

Nyomorultul érezhette magát. 
– Hiszen ez csodálatos! – Most a lányon volt a sor, hogy tapsoljon túláradó örömében. 
– Micsoda? A fiam szenved, és te ennek örülsz? – kérdezte megjátszott 

felháborodással Greg Gordon. 
– Igen… Vagyis nem… Illetve mégiscsak örülök, méghozzá annak, hogy ő ugyanúgy 

szenved, mint én. 
– Na, akkor semmi kétség… 
A férfi végig sem mondhatta a mondatot, amikor a szobában megszólalt a telefon. 

Barbara felvette, majd egy pillanattal később kilépett a konyhába a zsinór nélküli 
készülékkel. 

– Téged keresnek. 
Greg már indult volna oda hozzá, de az asszony a fejét rázta, és Ruth felé bökött a 

kagylóval. 
– Nem te, drágám. Ruth… 
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– Én? – A lány először nem értette. Arra gondolt, hogy senki sem tudja, hol van, 
különben is, az ismerősei nyilván a mobilján hívnák. Aztán egyszerre leesett neki a 
tantusz, és elöntötte a forróság. 

– Csak nem Paul az? – suttogta boldogan. 
– De igen. No, vedd már el! Azt hiszi, az apját adom neki… 
Barbara a lány kezébe nyomta a kagylót, majd megfogta Greg könyökét. 
– Gyere, drágám, ne zavarjuk a fiatalokat! Hadd beszélgessenek nyugodtan. 
Elindultak kifelé, de az asszony az ajtóból még visszafordult, és Ruthra kacsintott: 
– Sok szerencsét! 
A lánynak szüksége is volt a bátorításra. Fogalma sem volt, mit mondjon Paulnak azok 

után, ahogyan egy héttel ezelőtt elváltak. 
– Szia, Paul! – köszönt bele a kagylóba, és csak remélni tudta, hogy a hangja sokkal 

nyugodtabb és magabiztosabb, mint amilyennek érzi magát. 
Döbbent csönd volt a válasz. 
– Te vagy az, Ruth? – kérdezte meg a férfi rövid szünet után. 
– Igen, én. 
– Mi a csudát keresel a szüleimnél? – jött a kérdés. 
– Hát… látogatóba jöttem. 
Megint csend következett, és Ruth szinte hallotta, hogyan kattognak Paul agyában a 

fogaskerekek, hogyan próbálja kitalálni, mit is jelentsen mindez. 
– Az apámmal szeretnék beszélni – hallatszott a kagylóból. 
– Sajnos nem tudom őt adni. Édesanyáddal együtt kimentek a házból, hogy mi ketten 

nyugodtan beszélgethessünk. 
– Miről kellene beszélgetnünk? – A férfi hangja még mindig keményen, 

érzelemmentesen csengett, de Ruth nem hagyta elbátortalanítani magát. 
– Ami azt illeti, a telefonod keresztülhúzta a számításaimat – mondta könnyedén. – 

Merthogy eredetileg táviratot akartam küldeni neked, ahogy a nagymamám is táviratot 
küldött a nagyapámnak hatvan évvel ezelőtt. 

– Táviratot? 
– Tudom, kissé ódivatú szokás, de szerintem romantikus. 
– No és mi állt volna abban a táviratban? 
– Azt még nem tudom biztosan. Valószínűleg ugyanaz, amit a nagyanyám üzent a 

nagyapámnak. Ugyanaz a rövidke szó. 
– Az, hogy: Szeretlek? – Paul hangja megtelt melegséggel. 
– Nem. 
– Nem? Hát micsoda? – A férfi elbizonytalanodott. – Nem szerette? 
– Dehogyisnem, de nem ez volt a legfőbb kérdés, hiszen mindketten tisztában voltak a 

másik érzéseivel… Ó, Paul, végighallgattam a történetet, és mondhatom, még sokkal 
szebb és meghatóbb a vége, mint gondoltam! A nagyapám egészen rendkívüli ember 
volt, segített a nagyinak elfelejteni a múltat, és elfogadni a jövőt… 

– Nem válaszoltál az eredeti kérdésemre – szólt közbe Paul. 
A lány zavarba jött. 
– Mi is volt az eredeti kérdés? 
– Hát hogy mit akartál megtáviratozni nekem. Talán azt: eléggé szeretsz ahhoz, hogy 

elfogadd a hivatásomat is velem együtt? 
– Csak nem képzeled, hogy ilyen hosszú lett volna a táviratom? 
– Ne csigázz tovább, légy szíves, mondd meg, mi lett volna abban a táviratban! 
– Egy feltétellel: ha tengerészgyalogosi becsületszavadra megígéred, hogy soha többé 

nem hagysz úgy faképnél, mint azon az utolsó estén. 
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– Ha azt hiszed, hogy olyan könnyű volt nekem akkor este… 
– Én nem hiszek semmit, és nem is érdekel, könnyű volt-e, vagy sem. Egyszerűen azt 

szeretném, ha soha többé nem tennél velem ilyet. 
– Jó, legyen. Megígérem, hogy nem hagylak ott soha többé. 
– Becsületszavadra? 
– Becsületszavamra. 
Ruth felsóhajtott. 
– Csak hogy ezt is megértük! El sem tudod képzelni, hogy kiborultam akkor… El sem 

tudod képzelni, mennyire szeretlek! Hallod, Paul Gordon? Őrülten szeretlek. Annyira, 
hogy a kedvedért még a haditengerészetet is elviselem. Ha a hivatásod ilyen sokat jelent 
neked, akkor hajlandó vagyok alkalmazkodni hozzád. Majdcsak megtaláljuk a módját, 
hogy mindketten megleljük a számításunkat a munkahelyünkön. Mert azt azért ne 
képzeld, hogy valahányszor téged áthelyeznek, én felmondok ott, ahol éppen tanítok, és 
keresek egy másik iskolát! 

Hosszú csend következett. Mintha Paulnak elakadt volna a szava. 
– Ez most komoly? Tényleg hajlandó vagy beletörődni, hogy hivatásos katona 

maradok? 
– Tényleg. Gondolod, hogy különben itt lennék a szüléidnél? 
– Igazad van. Csak… csak azért kérdem, mert… szóval én meg már fontolóra vettem, 

hogy itthagyom a haditengerészetet. 
– Miattam? – dobbant meg Ruth szíve. 
– Igen. 
– Tényleg megtennéd? Képes volnál értem ekkora áldozatra? 
– Kérdezd meg apámat, ha nem hiszed! Rengeteget beszélgettünk erről. 
– Mégpedig? 
– Elmondtam neki, hogy… szóval hogy megőrülök érted, és nem tudom nélküled 

elképzelni az életemet. És akkor ő említett egy lehetőséget, amelyet azóta már a 
parancsnokommal is megbeszéltem. Szerinte is kivitelezhető. A lényeg, hogy 
maradhatnék a hadsereg kötelékében, de nem helyezgetnének összevissza, különféle 
hadi helyszínekre, hanem lenne egy állandó állomáshelyem. 

Ruth egészen elgyengült. Úgy érezte, a lába menten cserbenhagyja, és a legközelebbi 
székre roskadt. 

– Ó, Paul! Hiszen ez csodálatos! – rebegte. 
– Olyan bolond voltam akkor este! – mondta a férfi. – Persze úgy éreztem, hogy 

igazam van, de nem lett volna szabad kierőszakolnom a válaszodat. És amikor 
elutasítottál, a büszkeségem nem engedte, hogy visszakozzam. 

– No igen. Engem is az az átkozott büszkeségem tartott vissza, hogy már jóval előbb 
jelentkezzem – kuncogott Ruth. 

De aztán meglátogattam a nagyikámat, aki elmesélte, hogyan ment hozzá a 
nagypapához, és a történetük hallatán rájöttem, hogy pokolba a büszkeséggel, ha boldog 
akarok lenni, tennem is kell érte! 

– A nagyanyád nagyszerű asszony – mondta Paul. – Pont mint az unokája. 
– Majd elmesélem, hogyan végződött a történetük. 
– Alig várom! Csak egy dologra vagyok még ennél is kíváncsibb: hogy hozzám jössz-e 

feleségül? 
– Ez jó kérdés. – Ruth elmosolyodott, lehunyta a szemét, és nagyot sóhajtott. – Azt 

hiszem, mégiscsak elküldöm neked azt a táviratot, amelyet eredetileg szándékoztam. 
Tudod, azzal a rövidke üzenettel… 

Igen, igen, igen!
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Feladó: Helen Shelton 
Fenyves sétány 7/B 
Cédrusliget, Washington 
December 9. 
 
Drága Winifred! 
Nagy újság van! Képzeld, az unokám menyasszony lett! 
Igen, Ruth eljegyezte magát azzal a kedves fiatalemberrel, akit a múlt 

hónapban mutatott be nekem. Karácsonykor lesz az esküvőjük Oregonban, a 
fiaméknál. A fiú neve Paul Gordon, hivatásos katona, és igazán remek embernek 
ismertem meg. Ruth nem is választhatott volna jobbat… 

Más. Izgatottan várom a victoriai utazásunkat, remélem, te is! Már csak egy 
hét van hátra az indulásig. Alig várom, hogy élőszóban hallhassak rólad, az 
unokáidról! 

Egyébként jól vagyok. Nagy megkönnyebbülés volt, hogy feltártam a 
titkomat Ruth és a fiam előtt igazad volt, sokkal hamarabb meg kellett volna 
tennem. Ruth mindent felvett magnóra, és másolatot készített a család minden 
tagjának. Azt mondta, ez több mint családtörténet, ez maga a történelem. És 
lehet, hogy ebben igaza is van… 

Viszontlátásra a jövő héten, drága barátnőm! Addig is vigyázz magadra! 
Csókol: 
Helen 
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Drága Barátaim! 
 
 
Számos karácsonyi történetet írtam már, így nyilván Önök is rájöttek, hogy lelkes 

rajongója vagyok ennek az ünnepnek. 
Nemcsak a házamat, hanem az irodámat is minden évben gondosan feldíszítem fenyő- 

és magyalágakkal, betlehemekkel és karácsonyfákkal. Nem tévedés a többes szám, 
valóban több fát állítok! Egyszerűen imádom a karácsonyt! 

Amikor a gyerekeim még kicsik voltak, már hetekkel a nagy nap előtt katalógusokat 
és újsághirdetéseket böngésztek, hogy aztán összeállítsák a nem ritkán közel száz tételes 
kívánságlistájukat. 

Én mindenekelőtt békességet kívánok magamnak – és Önöknek. Jó egészséget, sok 
örömöt az életben, és persze jókedvet minden mennyiségben, nemcsak az évnek ebben a 
szakában, hanem máskor is. És ha e történet olvasása közben egyszer-kétszer 
megmelegszik a szívük környéke, netán el is mosolyodnak, akkor már nem dolgoztam 
hiába. 

A Majd ha piros hó esik egy régi írásom, amely még 1990-ből származik, de mind a mai 
napig az egyik legkedvesebb történetem. 

Kuporodjon hát egy kényelmes fotelba, lehetőleg egy csésze forró csokoládé 
társaságában, és ajándékozza meg magát az olvasás gyönyörűségével! Ki tudja, lehet, 
hogy idén karácsonykor minden vágya valóra válik! 

 
Debbie Macomber 
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ELŐHANG 

– Ez tényleg igaz, Michelle? – Amikor Jolyn Johnson kigurult irodaszékével a 
paravánnal elválasztod íróasztalok közötti folyosóra, a szék egyik kereke kis híján 
bekapott egy hosszú, földre lógó magyalfüzért. A marketingosztály zsinórban a 
harmadik éve nyerte meg a cégen belüli karácsonyi dekorációs versenyt. 

Michelle Davidson felpillantott a számítógép képernyőjéről, és a szomszédjára nézett. 
A lány szemében leplezetlen kíváncsiság csillogott. Úgy látszik, máris elindult a 
szóbeszéd, gondolta. Alighanem gyermeteg próbálkozás volt a részéről, hogy 
megpróbálta titokban tartani: rokoni szálak fűzik a cégtulajdonosokhoz. Azt remélte, a 
karácsonyi őrületben a munkatársainak kisebb gondjuk is nagyobb lesz annál, mint hogy 
vele törődjenek. Hát tévedett… Persze már önmagában az is gyanút kelthetett az 
alkalmazottakban, hogy egy utolsó éves gimnazista lány szünidei munkát kap egy ilyen 
jó hírű vállalatnál. 

– Mégis mire gondolsz? – kérdezte meg ártatlanul. 
– Azt mondják, Mr. Townsend a rokonod. 
– Így igaz. A nagybátyám. 
– Hú! – Jolyn szeme tágra nyílt az elképedéstől. – Ez már döfi! 
– És én vagyok a legkedvesebb unokahúga, hiszen nekem köszönheti, hogy 

megismerkedett a feleségével – tette hozzá büszkén a lány. 
Jolynt már az a tény is lenyűgözte, hogy Michelle rokonságban áll a vállalat 

tulajdonos-igazgatójával, de most, az újabb részlet hallatán tátva maradt a szája. 
– Micsoda? Hiszen az lehetetlen! Azt hallottam, Townsendék hosszú évek óta házasok, 

állítólag három gyerekük van. 
– Igen. Tessa, ifjabb Nate és Emma Jane. 
Michelle ma munka után egyenesen a nagybátyjáékhoz indul, akik megkérték, hogy 

este vigyázzon a három gyerekre, és ő boldogan áll a feladat elébe. Munkatársának 
azonban mégsem említette meg ezt, mert biztosra vette, hogy a cég diákgyakornokai 
nem szoktak efféle alantas munkát vállalni. 

– Általad ismerkedett meg a feleségével? – ismételte meg hitetlenkedve Jolyn. – No 
de… Mégis mikor? Hány éves voltál? 

– Nagyon fiatal – ismerte el mosolyogva Michelle. 
– Azt gondoltam. 
Michelle mosolya még szélesebb lett. 
– Nate bácsikám a mai napig hálás nekem, alighanem ezért engedte meg, hogy ilyen 

fiatalon gyakornok legyek. 
Nate Townsend szerette tréfásan „kis kerítőnőnek” hívni Michelle-t, és gyakran 

csipkelődött vele, de a lány pontosan tudta, hogy a lelke mélyén tényleg hálás neki, 
csakúgy mint a bácsikája felesége, Susannah. 

Michelle jövő szeptemberben marketing szakra szándékozott beiratkozni az 
egyetemre, és ez a mostani gyakorlat, kiegészítve a nyárival, remek előtanulmány a 
számára, hogy eldönthesse, mennyire neki való ez a szakirány. Noha ez csupán a 
második munkanapja volt, máris tudta, hogy remekül választott, ez az, ami érdekli, és 
amivel később foglalkozni szeretne. 
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Közben a szomszédos asztaloknál dolgozó fiatalok is felfigyeltek a beszélgetésre, és 
mind kikukucskáltak a vékony válaszfalakkal körülvett kuckójukból. 

– Ugye nem akarod itt befejezni a történetet? – pillantott Michelle-re könyörgőn 
Karen. 

A lánynak egyáltalán nem állt szándékában efféle feltűnést kelteni, most mégis úgy 
látta, ezek után kénytelen lesz folytatni. 

– Hát, ha tényleg akarjátok, elmesélem, hogyan történt – adta meg magát. – Először is 
tudnotok kell, hogy a nénikém majdnem harmincéves koráig a munkájának élt, családról, 
férjről hallani sem akart… 

A bejelentés pont olyan álmélkodást keltett, mint ahogy Michelle várta. 
– Susannah Townsend…? Az nem lehet! 
– Igen, én is tudom, hogy a tények ismeretében mindez hihetetlenül hangzik, de akkor 

is így volt – bizonygatta Michelle. – Én is tudom, hogy Susannah remek anya, de volt idő, 
amikor fogalma sem volt, hogyan kell kicserélni egy pisis pelenkát. 

Azt, hogy az övé volt az a pisis pelenka, Michelle egyelőre elhallgatta, de láthatóan 
ennyivel is sikerült felcsigáznia a hallgatóságát. 

– Most csak viccelsz, ugye? 
– Dehogyis, a színtiszta igazságot mondom! 
– Meséld el az egészet, légy szíves! – kérte egy harmadik lány, akinek Michelle a nevét 

sem tudta. – Pontosan mi történt? 
Michelle megvonta a vállát. 
– Az, hogy anyukámnak sürgősen bébicsőszre volt szüksége, és megkérte a nővérét, 

Susannah-t, hogy vállaljon el engem két napra. 
– Mégis mennyi idős voltál? 
– Kilenc hónapos. 
– És, mi történt utána? – sürgette Jolyn. 
– Én is tudni szeretném! – csatlakozott hozzá Karen, no meg a harmadik lány is 

buzgón bólogatott. 
Michelle hátradőlt a székén. 
– Hát akkor helyezzétek magatokat kényelembe, lányok, mert nem lesz rövid a 

történetem. 
Mindhárman közelebb húzódtak. 
– Pontosan tizenhét évvel ezelőtt kezdődött… – fogott bele Michelle a mesélésbe. 
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1. 

Az egésznek Emily volt az oka. Legalábbis Susannah Simmons a húgát okolta, amiért a 
hétvégéje valószínűleg egy rémálomhoz lesz hasonlatos. Emily ugyanis, az odaadó 
feleség és született anya, megkérte gyerekekhez mit sem értő, üzletasszony nővérét, 
hogy vigyázzon a kilenc hónapos Michelle babára. 

– Emily, szerintem ez egyáltalán nem jó ötlet – tiltakozott Susannah, amikor a testvére 
először felhívta. – Te is pontosan tudod, hogy mennyire távol áll tőlem az ilyesmi. 

– Értsd meg, nincs más választásom! Kétségbe vagyok esve… 
Ez tényleg így lehetett, ha Emily még arra is rászánta magát, hogy a nővéréhez 

forduljon. Mindenki tudta, hogy Susannah nem az az ember, aki elvállal ilyesmit. No nem 
mintha Michelle ellen lett volna kifogása, hanem általában nem tudott mit kezdeni a 
gyerekekkel. Őt a tulajdonosi részarány érdekelte, a tárgyalások, melyeken a cég 
képviseletében részt kellett vennie, valamint a csapatmunka összehangolása, nem pedig 
a tápszerek, a pelenkák és a fogzás nehézségei. 

Testvérpár létükre nem is lehettek volna különbözőbbek. 
Emily maga volt a „nagy amerikai anya”, aki zabpelyhes muffint sütött, kertészeti 

szaklapokat járatott, és télen is a szabadban teregette ki a mosott ruhát. Susannah ezzel 
szemben a legkevésbé sem volt házias, és a hozzáállásán nem is szándékozott 
változtatni. Az egyik legismertebb amerikai sportszerforgalmazó cég, az H&J Lima 
marketingosztályának igazgatójaként túl sok időt töltött a munkahelyén ahhoz, hogy 
háztartást vezessen. Gyakorlatilag aludni járt haza, semmi másra nem volt ideje. 

Ugyanakkor önfeláldozó munkájának meg is lett az eredménye, mert Susannah 
egyértelműen felszálló ágban volt, a nevét gyakran említették a mérvadó gazdasági 
lapok, mindenki tudta róla, hogy az üzleti élet egyik ifjú reménysége. 

Ez azonban a legkevésbé sem befolyásolta Emilyt, akinek sürgős szüksége volt egy 
bébicsőszre. 

– Hidd el, eszembe sem jutna éppen téged zaklatni ezzel, ha nem lenne vészhelyzet – 
fogta könyörgőre a dolgot. 

Susannah érezte, hogy az ellenállása gyengül. Végtére is Emily a húga volt, az ő 
szeretett kishúga… 

– Egyszerűen nem hiszem, hogy senkit sem találtál, aki nálamnál tapasztaltabb ezen a 
területen. 

Rövid csönd támadt, majd Susannah legnagyobb megdöbbenésére a húga hangosan 
felzokogott. 

– Én nem is tudom, mit csinálok, ha nem vállalod el Michelle-t… Attól tartok, Robert 
itthagy minket! 

– Micsoda?! – Ha a húga volt a „nagy amerikai anya”, akkor sógora, Robert Davidson a 
„haza atyja”. Olyan állhatatos, olyan egyenes és jellemes, hogy egyszerűen 
elképzelhetetlen volt, hogy ilyesmire vetemedjék. – Egyszerűen nem hiszem el. 

– Pedig csak hidd el nyugodtan, mert ő maga mondta – hüppögte Emily. – Azzal 
vádolt, hogy folyton Michelle-lel foglalkozom, hogy vele már nem is törődöm, hogy nem 
feleség vagyok, hanem csak anya… – Rövid szünetel tartott, hogy levegőhöz jusson. – És 
tulajdonképpen igaza is van – ismerte el nagyot sóhajtva –, de mit csináljak, ha minden 
időmet igénybe veszi a kicsi ellátása, és utána már semmire sincs erőm? 
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Susannah még mindig nem tért magához a csodálkozásból. 
– Én azt hittem, Robert hat gyereket szeretne… 
– Hát igen, eredetileg annyit szeretett volna. 
Emily újra sírva fakadt. 
– Nyugodj meg, én nem hiszem, hogy ennyire tragikus a helyzet! – csitította 

gyöngéden Susannah. – Biztosra veszem, hogy valamit félreértettél. Robert szeret 
benneteket, és eszébe sem jut, hogy otthagyjon. 

– De igenis, eszébe jutott… Azt mondta, ha nem találok valakit, aki a hétvégén vigyáz 
Michelle-re, akkor elmegy… Szerinte szükségünk van arra, hogy kettesben legyünk, 
különben vége a házasságunknak. 

Susannah nyelt egy nagyot, és hallgatott. 
– Esküszöm, mindenkit felhívtam már, aki szóba jöhet mint bébicsősz – folytatta 

kétségbeesetten Emily –, de anyáék, ugyebár, elutaztak, a barátaink közül pedig senki 
sem ér rá. És amikor ezt megmondtam Robertnek, állati mérges lett. Pedig te is tudod, 
hogy ő nem szokott kiabálni. 

Susannah már öt éve ismerte a sógorát, de még egyszer sem hallotta, hogy Robert 
akár csak felemelte volna a hangját. 

– Azt mondta, ha nem tudok vele menni San Franciscóba, akkor elmegy egyedül, és 
vissza sem jön többé – panaszolta Emily. – Pedig én megpróbáltam… Mindent 
megtettem, hogy találjak valakit a hétvégére Michelle mellé, de mintha minden 
összeesküdött volna ellenem. Robert máris csomagol, és abból, amennyi holmit 
összepakolt, nagyon úgy látom, hogy komolyan gondolja. 

Susannah fejében egymást kergették a gondolatok. Az egyetlen szó, amelyik teljes 
mértékben elhatolt a tudatáig, az a hétvége volt. 

– Ha jól értettem, csupán egyetlen éjszakáról lenne szó – vetette fel óvatosan, és a 
következő pillanatban rájött, hogy óvatlanul besétált a csapdába. Innen már nem lesz 
visszaút. 

Erre Emily is gyorsan ráébredt, mert szipogott ugyan még egyet-kettőt a nagyobb 
hatás kedvéért, de azonnal abbahagyta a sírást. 

– Egészen pontosan két nap és két éjszaka – helyesbített. – Ma este utaznánk el, és 
vasárnap kora délután jönnénk vissza Seattle-be. Holnap délelőtt Robertnek valami 
tárgyalása van, de a nap hátralévő részében szabad, és akkor végre együtt lehetnénk… 
Olyan rég voltunk utoljára kettesben! 

– Két nap és két éjszaka? – vette fontolóra Susannah. 
– Annyi… Drága nővérkém, csak most az egyszer segíts rajtam! Mindig olyan jó 

testvérem voltál! Meg sem érdemeltelek… 
Susannah-t mintha hájjal kenegették volna. 
– Biztos lehetsz benne, hogy alkalomadtán meghálálom! – folytatta könyörgőn Emily. 
Susannah lehunyta a szemét. Emily hálája rendszerint házi sütésű kenyérben vagy 

süteményben tárgyiasult, nyomban azután, hogy fogyókúrára szánta rá magát. 
– Légy szíves! Ugye nem hagysz cserben? 
A lány megadta magát. 
– Hát legyen… Ha tényleg nincs más megoldás, vállalom. Hozzátok ide Michelle-t! 
Valahol az agya egyik rejtett zugában fémesen csattant az egérfogó. 
Emily és Robert hamarosan megérkezett a csemetéjükkel, és Susannah egy perccel 

később már rendesen szédült, annyi utasítást zúdítottak rá. Aztán, miután cuppanós 
puszit nyomott a leánykája rózsás pofijára, a fiatal anya a nővére kezébe nyomta a kis 
Michelle-t, és a férjével együtt sietősen távozott. 

Abban a pillanatban kezdetét vette a rémálom. 
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Először is Susannah pánikba esett, amint Emily után becsukódott az ajtó. Soha 
életében nem volt dolga gyerekekkel. 

Még kamaszkorában sem bébicsőszködött, pedig sok középiskolás és egyetemista 
lány próbál ily módon egy kis zsebpénzhez jutni. Susannah-nak azonban eszébe sem 
jutott, hogy efféle munkát vállaljon. Nem mintha utálta volna a gyerekeket, de valahogy 
nem találta meg velük a hangot. Michelle szájacskája azonnal legörbült, alighogy az anyja 
eltűnt a látóteréből, és a lánynak fogalma sem volt, mihez kezdjen a nyekergő 
csecsemővel. 

Megállt, és megpróbálta higgadtan átgondolni, miket is mondtak neki az imént 
kutyafuttában a sógoráék. Tudta, mi a teendő hasfájás esetén, elméletben azzal is 
tisztában volt, hogyan kell pelenkát cserélni, ezenkívül még ezer apró vészhelyzet 
elhárítására kapott kész forgatókönyvet egyvalamiről azonban biztosan nem beszélt 
Emily: arról, miként kell a síró Michelle megnyugtatni. 

Még hogy síró… Michelle már úgy ordított, hogy Susannah szerint azt a szomszéd 
házban is hallani lehetett. 

– Sss! – csitítgatta, miközben ide-oda himbálta a csípőjére ültetett gyereket… hiába. 
Öt perc telt el így, és Susannah rájött, hogy nagy bajba kerülhet. A bérleti szerződés, 

melyet a beköltözéskor aláírt, világosan kimondta, hogy gyerek nem lakhat a lakásban. 
– Szia, Michelle, drágaságom, hát nem ismersz meg? – gügyögte, hátha így magára 

vonhatja a kislány figyelmét. 
Nem kellene ennek a kölyöknek lélegeznie néha? Már egészen elkékült az üvöltéstől… 
– Susannah nénikéd vagyok, a marketingigazgató… 
Michelle nem esett hasra Susannah titulusától. Mindössze lélegzetvételnyi szünetet 

tartott, aztán folytatta a csendháborítást, s közben a bejárati ajtóra szegezte könnyben 
úszó kék szemét, mintha abban reménykedne, hogy ha elég hangosan és kitartóan sír, 
visszajön az anyja. 

– Hidd el nekem, kicsim, ha módomban állna, visszahoznám a mamit, vissza én, még 
ebben a pillanatban! 

Tíz perc… Nem telt el több Emily távozása óta, és Susannah komolyan fontolóra vette, 
hogy felhívja a gyermekvédelmi szerveket azzal: valaki egy csecsemőt hagyott az ajtaja 
előtt. 

– Meglásd, nemsokára visszajön a mami! No, ne bőgj már! 
Michelle, ha lehet, rátett még egy lapáttal, és fokozta a hangerőt. Susannah aggódni 

kezdett a poharaiért. Az üvöltés olyan éles volt, olyan átható, hogy attól félt, 
megrepednek az üvegholmik a konyhaszekrényben. 

Csigalassúsággal vánszorogtak a percek, a lány idővel arra is hajlandónak 
mutatkozott, hogy énekelni kezdjen a babának. Mivel altatódalokat nem ismert, 
óvodásénekekkel próbálkozott, de elég hamar kimerült a repertoárja, és az egyetlen 
nóta, amely ezeken kívül eszébe jutott, egy ismert karácsonyi sláger volt. Csakhogy elég 
furcsán vette volna ki magát, ha a Jingle Bellst kezdi dúdolni szeptember közepén… 

Susannah ott tartott, hogy mindenre képes lett volna, akár fejen is áll, ha ezzel 
elhallgattathatja Michelle-t. 

– Hagyd abba, légy szíves! – fogta könyörgőre a dolgot. – Biztosíthatlak, a mami 
nagyon szeret téged, és hamarosan visszajön hozzád. 

A kislány láthatóan nem hitt neki. 
– És ha államkötvényeket adnék neked? – csillantotta meg a lehetőséget Susannah. – 

Egyenesen a nevedre… Az egy adómentes befektetés, tudod? Nagyon jó üzlet, csak 
nyerhetsz rajta, a helyedben én biztosan meggondolnám. És cserébe semmi mást nem 
kell tenned, csak csendben maradnod, mit szólsz hozzá? 
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A gyerek nem szólt semmit, ellenben folytatta a kétségbeesett üvöltést. 
– Hát jó, nyertél! – Susannah már maga is kiabált kétségbeesésében. – Neked adom a 

Microsoft-részvényeimet. Ez az utolsó ajánlatom, élj vele gyorsan, mert valószínűleg 
nem sokáig leszek ilyen nagylelkű hangulatban! 

Michelle erre a dundi ujjacskáival megragadta a nagynénje fehér selyemblúzának 
gallérját, majd a finom anyagba temette könnyektől maszatos arcocskáját. 

– Mondhatom, kemény dió vagy, Michelle Margaret Davidson – paskolta meg a baba 
hátát Susannah. – De ha harcot akarsz, hát legyen harc! 

Fél órával Emilyék távozását követően Susannah-t kevés választotta el a sírástól. 
Kínjában újra énekelni kezdett, és ezúttal sort kerített a karácsonyi dalokra is. Éppen ott 
tartott, hogy „Nincs fent más, csak a szent szülepár, nézi, gyermeke nyugszik-e már”, 
amikor valaki hangosan megkopogtatta a bejárati ajtót. 

A lánynak torkán akadt a „Csendes éj”. Ijedten fordult az ajtó felé. Biztosra vette, hogy 
a házfelügyelő áll odakinn, akihez panasszal fordult a többi lakó, és most feljött, hogy 
felelősségre vonja őt. 

Ráadásul Susannah semmit nem tudott felhozni a mentségére. Az egyetlen, amit 
tehetett, az volt, hogy a házfelügyelő jóindulatáért esdekel. Kihúzta hát magát, és a puha 
szőnyegen át megindult az ajtó felé. Felkészült rá, hogy könyörögnie kell, hogy meg kell 
alázkodnia – de végül egyikre sem volt szükség. 

Ugyanis nem a házfelügyelő állt a küszöbön, hanem az új szomszédja: egy 
baseballsapkás, kifakult pólót viselő férfi, méghozzá meglehetősen morcosan. 

– A gyereksírást még egész jól viselem – közölte, karját elutasítón összefonva a melle 
előtt. – De énekléssel megspékelve még nekem is sok egy kicsit. 

– Nagyon vicces – dünnyögte Susannah. 
– Teljesen kivan ez a szegény gyerek – állapította meg a férfi Michelle-re pillantva. 
– Mondták már, hogy maga egészen kiváló megfigyelő? 
– Ne élcelődjön, csináljon már valamit! 
– Fél órája próbálkozom – magyarázta dühösen a lány. 
Közben Michelle, akinek láthatóan nem volt rokonszenves az idegen, a nagynénje 

blúzába temette az arcát, és ide-oda dörgölte. Ez segített tompítani a sírás hangerejét, de 
Susannah bele sem mert gondolni, hogyan fog kinézni a kényes fehér selyem. 

– Gügyögtem, ringattam, énekeltem, még a részvényeimet és az államkötvényeimet is 
felajánlottam, de ez a kis megátalkodott a füle botját sem mozdította. 

– Vacsorával megkínálta? 
– Vacsorával? – visszhangozta Susannah, és akkor eszébe jutott, hogy ugyan Emily azt 

mondta, megetette Michelle-t, de valami cumisüveget azért mintha említett volna. – 
Jézusom! Hogy ez eddig nem jutott eszembe! 

– Lehet, hogy az éhhalál szélén áll ez a csöppség, és maga karácsonyi dalokat énekelt 
neki? 

Susannah szeretett volna a föld alá süllyedni szégyenében. Megfordult, és a 
csomagokra nézett, melyekkel Emily és Robert valósággal elborították kis birodalmát. A 
padlón lévő feltétlenül szükséges holmik mennyiségéből úgy tetszett, mintha nem két 
napra, hanem legalább fél évre vállalta volna el Michelle felügyeletét. 

– Kell lennie egy teli cumisüvegnek ott valahol – motyogta kétségbeesetten. 
– Tudja mit? Megkeresem. Maga addig hallgattassa el a kicsit! 
No hiszen! Susannah kis híján felkacagott. Kezdjük azon, hogy ha képes lett volna 

elcsendesíteni Michelle-t, a kedves szomszéd úr pillanatnyilag aligha tartózkodna a 
lakásában. Megítélése szerint hamarabb rá tudott volna venni egy titkos ügynököt, hogy 
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számoljon be szigorúan bizalmas feladatáról, mint hogy az unokahúgát lebeszélje a 
bőgésről. 

A szomszédja, invitálásra sem várva, belépett a nappalijába, és elkezdett turkálni a 
legnagyobb táskában, melyből azonban csak egy nagy halom frissen mosott és vasalt 
textilpelenka került elő. 

– Nem hittem volna, hogy vannak, akik még használnak ilyesmit manapság – nézett fel 
a férfi csodálkozva. 

– A húgom nem szereti az egyszer használatos holmikat. Elszánt természetvédő. 
– Figyelemre méltó hölgy lehet. 
Susannah nem válaszolt, de elégedett pillantással nyugtázta, hogy a férfi végül 

megtalálta, amit keresett, és miután levette róla a védőkupakot, feléje nyújtotta a 
cumisüveget. 

– Nem kellene megmelegíteni? – vetette fel bizonytalanul a lány. 
– Szerintem ne húzzuk az időt. A tápszer szobahőmérsékletű, és ez a szegény gyerek 

olyan állapotban van, hogy nem hinném, hogy érdekelné néhány fok eltérés ide vagy 
oda. 

Tökéletesen igaza volt. Michelle nem sértődött meg a vacsora hőfoka miatt. Alighogy 
meglátta az üveget, elkezdte utána nyújtogatni a kezecskéjét, és magához rántotta, majd 
mohón cumizni kezdett. 

Most hallgatott el először, amióta az anyja elment. Susannah megkönnyebbülten 
lehunyta a szemét, és egy nagyot, kéjeset sóhajtott. Merő gyönyörűség volt ez a csönd. 

– Nem akar leülni? – kérdezte meg a szomszéd. 
– Remek ötlet. – A lány ügyetlenül, hisz nem volt benne gyakorlata, a kanapéhoz 

oldalazott, közben kínosan ügyelve rá, nehogy az elmélyülten táplálkozó Michelle-t 
megzavarja. 

– Így már egész más, nem? – A férfi hátrébb tolta a kobakján a baseballsapkáját, és 
nagyon elégedettnek látszott. 

– De igen. – Susannah önkéntelenül rámosolyodott. 
Mostanáig csak látásból ismerték egymást, sosem beszélgettek. Susannah így 

ránézésre kifejezetten jóképűnek találta az új szomszédot. A nők többsége elolvad egy 
ilyen dévaj pillantású kék szempár láttán, különösen ha a valószerűtlenül kék szemekhez 
kreol bőr társul. És Susannah le merte volna fogadni a havi fizetésébe, hogy ez a 
barnaság nem holmi gépi beavatkozás eredménye. A fickó sok időt tölt a szabadban, 
vagyis nem dolgozik. Legalábbis nem irodában. De a lány nehezen tudta volna elképzelni 
az új szomszédról, hogy fizikai munkás, arról már nem is beszélve, hogy ha az lenne, 
aligha tudna megfizetni egy ilyen lakást. Márpedig a férfinak volt pénze, ez már a ruháin 
is látszott. Ha pedig nem dolgozik, és mégis van pénze, akkor nyilván örökölte… 

– Azt hiszem, legfőbb ideje, hogy bemutatkozzam – törte meg a csendet a férfi, majd 
leült vele szembe a puffra. – Nate Townsend vagyok. 

– Susannah Simmons. És elnézést a hangzavarért! Az unokahúgommal még nem 
szoktunk össze, mint látja, és nem tudom, összeszokunk-e valaha is… Hosszúnak 
ígérkezik ez a hétvége. 

– Elvállalta a babát hétvégére? 
– Egészen pontosan két napra és két éjszakára. – Ez az egyébként nem túl hosszú idő 

most egy örökkévalóságnak tűnt Susannah szemében. – A húgom és a férje elutazott, 
afféle második nászútra. Rendszerint a szüleim vigyáznak Michelle-re, de most éppen 
Floridába mentek rokonlátogatóba. 

– Nagyon kedves volt magától, hogy elvállalta a bébicsőszködést. 
Susannah megrázta a fejét. Úgy vélte, legjobb most mindjárt bevallani az igazat. 
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– Ne higgye, hogy én ajánlkoztam. Mint nyilván maga is észrevette, messze állok attól 
a nőideáltól, akit született anyának neveznek. 

– Támassza meg egy kicsit jobban a baba hátát! – javasolta a férfi. 
Susannah látta, hogy igaza van, és tett is erőfeszítéseket az ügy érdekében, de az ő 

gyakorlatával nem volt könnyű megtartani egy közel tízkilós csecsemőt, közben meg 
fogni a cumisüveget. 

– Ne izguljon, nagyon jól csinálja! – biztatta Nate. 
– No persze. – Susannah nagyjából annyira érezte otthon magát ebben a szerepben, 

mintha kilökték volna a színpadra egy több száz fős közönség elé, hogy táncolja el a 
Hattyúk tava főszerepét. 

– Ne olyan mereven! Lazítson egy kicsit! 
– Már mondtam, hogy semmi gyakorlatom nincs ezen a területen – közölte kimérten a 

lány. – Ha gondolja, hogy maga ügyesebben meg tudná etetni, nyugodtan átveheti 
Michelle-t. 

– Ugyan már, hiszen maga is nagyszerűen csinálja. Aggodalomra semmi ok. 
Egyáltalán nem csinálta nagyszerűen, és ezt Susannah tudta is magáról, de ennyire 

volt képes, és kész. 
– Mondja csak, mikor evett utoljára? – kérdezte meg Nate. 
– Mármint hogy én? 
– Igen, maga. Nagyon éhesnek látszik. 
– Pedig egyáltalán nem vagyok az. – Susannah-t láthatóan zavarba hozta a kérdés. 
– Hiába is tagadja, látom, amit látok. Higgye el, ha tele lenne a hasa, egy csapásra jobb 

kedvre derülne. – A férfi felállt, kisétált a konyhába, és kinyitotta a hűtő ajtaját. 
– Hé, mit csinál? – Susannah feljebb emelte Michelle-t, felállt, és utána ment. – Vegye 

tudomásul, hogy nem sétálhat csak úgy be ide, és nem nyúlkálhat a hűtőmbe! 
– Nem is lenne miért belenyúlni – állapította meg Nate. – Tudta, hogy egy bontott 

doboz szódabikarbónán és egy üveg ecetesuborka-lén kívül semmi nincs benne? 
– Mert mindent megettem – felelte dacosan a lány. 
– Az nyilvánvaló. 
Michelle közben kiitta a cumisüveget. A szörcsögő hang hallatán Susannah kivette a 

szájából a cumit, és megállapította, hogy a kislány lehunyta a szemét. Nem is csoda, hogy 
elszunnyadt, nagyon kimerülhetett szegényke. Susannah maga is igen elfáradt, pedig 
még csak péntek este hét óra volt, a hétvége épphogy elkezdődött. 

Lerakta az üres cumisüveget a konyhapultra, aztán ügyetlenül a vállára fektette 
Michelle-t, és addig simogatta a hátát, amíg a kislány meg nem ajándékozta egy jól 
hallható büfivel. Susannah büszkén elmosolyodott. 

A férfi halkan felnevetett, és amikor Susannah odanézett, még szélesebb lett a vigyora. 
– Látja, mondtam én, hogy megy ez magának! 
Susannah zavarában lesütötte a szemét. Sosem szerette a férfiak vizsla pillantásait, 

főleg azt nem, ha valaki ilyen behatóan mustrálja, mint most Nate. Milyen ostobák is a 
férfiak! Mintha az orra méretéből és a szemöldöke növekedésének irányából meg 
lehetne tudni valamit a jelleméről, arról, milyen ember valójában! 

Susannah-t talán azért is zavarta az alapos szemrevételezés, mert sajnálatos módon – 
vagy hál istennek – nem volt az a hagyományos értelemben vett szépség. Mélyen ülő, 
mandulavágású barna szeme, magas járomcsontja, egyenes orra, telt ajka révén 
leginkább egy klasszikus görög szoborhoz volt hasonlatos – vagyis nem annyira szép 
volt, inkább érdekes. 

Miközben a lány mindezt átgondolta, Michelle megmozdult az ölében, valamit 
gügyögött az orra alatt, majd kinyújtotta a kezét, és belemarkolt a nagynénje hajába. 
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Susannah mostanáig észre sem vette, hogy kibomlott a kontya. Mindig feltűzve viselte 
a haját, de a babának valamikor sikerült meglazítania a hajtűket, így a sötétbarna tincsek 
kusza összevisszaságban omlottak a vállára. 

No már most, akadt néhány dolog, amire Susannah kínosan ügyelt: az egyik ilyen 
éppen a megjelenése volt, arra mindig különös gondot fordított. El tudta képzelni, 
hogyan festhet most, lógó hajjal, méregdrága kosztümben, gyűrött-nedves 
selyemblúzban. 

– Tudja, már rég várok a lehetőségre, hogy bemutatkozhassam. – Nate kényelmesen a 
konyhapultnak dőlt, és folytatta a mustrát. – De csak az elején volt szerencsém magához 
egyszer-kétszer, akkor is egészen messziről utána meg valahogy elkerültük egymást. 

– Elég sokat dolgozom, gyakran csak késő este érek haza. 
Ez a „gyakran” nem fedte a valóságot. Susannah csaknem mindennap túlórázott, sőt 

utána is úgy jött haza, hogy munkát hozott magával. Hihetetlenül elkötelezett volt, 
törekvő és szorgalmas, nagyon komolyan vette a feladatait. 

A szomszéd úr ellenben nyilvánvalóan nem rendelkezett eme tulajdonságokkal. 
Susannah esküdni mert volna rá, hogy a vagyon csak úgy az ölébe pottyant, sohasem 
kellett megdolgoznia semmiért. A lány eddig még mindig az elmaradhatatlan 
baseballsapkában és pólóban látta, és nagyon könnyen el tudta képzelni, hogy egyáltalán 
nincs is öltönye. Vagy ha van is, rémesen állhat rajta… Nate egyáltalán nem volt az a 
fehér inges, nyakkendős típus. 

Nem mintha nem lett volna rokonszenves, erről szó sincs. Igazán kellemes fickónak 
tűnt, Susannah meg is tapasztalhatta, milyen barátságos és segítőkész, ám a becsvágy 
meglehetősen távol állhatott tőle. Nemigen kellett magát megerőltetnie soha, és ez 
látszott is rajta. 

– Én is nagyon örülök, hogy megismerkedhettünk – mondta Susannah, majd 
visszasétált a nappaliba, onnan pedig a bejárati ajtóhoz. – És hálásan köszönöm a 
segítséget. Most már, azt hiszem, magam is boldogulok. 

– Amikor idejöttem, még egyáltalán nem így tűnt. 
– Múló nehézség volt. Mellesleg nem értem, mit kötözködik. Az előbb éppen maga 

mondta, milyen jól megy ez nekem. 
– Hazudtam – közölte szemrebbenés nélkül Nate. 
– Ugyan miért tett volna ilyet? – Susannah egészen elképedt a szemtelen válasz 

hallatán. 
– Mert annyira maga alatt volt, hogy gondoltam, jót fog tenni egy kis bátorítás – vonta 

meg a vállát a férfi. 
Susannah szeme haragosan villant meg. No, ennyit a kedves és segítőkész 

szomszédról, gondolta. 
– Nincs szükségem a jóindulatára! – sziszegte. 
– Magának lehet, hogy nincs, de Michelle-nek sajnálatos módon nagyon is szüksége 

van rá. Szegényke kis híján éhen halt, míg maga részvényekkel kecsegtette. 
– Előbb-utóbb biztosan rájöttem volna, hogy éhes. 
Nate nem felelt, csak ránézett, de a pillantásában kétely csillant. Susannah dühödten 

meredt rá, majd a kelleténél talán egy kissé erőteljesebben kinyitotta az ajtót, és 
látványos mozdulattal hátradobta a haját. 

– Kösz, hogy benézett – mondta fagyosan –, de mint látja, most már minden a 
legnagyobb rendben. 

– Ha maga mondja… – A férfi rávigyorgott, aztán egyetlen további szó nélkül 
kimasírozott a lakásból. 
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Susannah a csípőjével lökte be utána az ajtót, és aztán elégedetten nekitámaszkodott 
belülről. Tudta, hogy gyerekes, amit csinált, de nem tehetett róla, ez a fickó hihetetlenül 
idegesítette már a puszta jelenlétével is. 

Nem sokkal később Susannah egy olasz operaária hangjait hallotta átszűrődni Nate 
Townsend lakásából. Egészen biztos persze nem lehetett benne, de valahogy mégis azt 
gondolta, hogy olasz a szerző, amiről sajnálatos módon azonnal eszébe jutott kedvenc 
étele, a spagetti. A gyomra hangosan megkordult. 

– Gyerünk, Michelle! – dünnyögte. – Itt az ideje, hogy a nénikéd is megvacsorázzon. 
A baba szerencsére nem nehezményezte, hogy arra az időre, míg körülnézett a 

fagyasztójában, belerakta az etetőszékbe. A legjobb étel, amit talált, egy mexikói 
zöldséges előétel volt. Susannah csupán egy pillantást vetett a papírdoboz elején lévő 
képre, aztán megrázta a fejét, és gyorsan visszatette a csomagot a mélyhűtőbe. 

Michelle láthatóan egyetértett vele, mert élénken csapkodni kezdte az etetőszék 
tálcáját. 

Susannah keresztbe fonta a karját maga előtt, és nekidőlt a hűtőszekrénynek. 
– Hallottad, mit mondott? – kérdezte a kicsitől, és a fejével a bejárati ajtó felé intett. – 

Mellesleg, tulajdonképpen igaza van, de azért mégsem kellett volna olyan fellengzősen 
beszélnie. 

Michelle tovább paskolta a tálcát. Szemlátomást élvezte ezt a játékot. 
Most sokkal kevésbé hallatszott az opera, mint az imént. Nate bizonyára lejjebb vette 

a hangerőt, találgatta Susannah, és mivel szerette volna tovább élvezni a diadalmas áriát, 
kinyitotta az erkélyre vezető szárnyas üvegajtót. Noha az erkélyeket természetesen 
elválasztották egymástól, az átkukucskálást lehetetlenné tevő válaszfal nem akadályozta 
meg, hogy a fenséges dallamok eljussanak a lányhoz. Susannah kilépett az erkélyre. 
Hűvös volt persze, de a festői naplemente a tenger fölött bőven kárpótolta azért a kis 
borzongásért. 

– Képzeld, Michelle! – szólította meg a babát, miután visszajött. – A szomszéd vacsorát 
főz… Az illatok alapján spagettit vagy lasagnét. Te is érzed? Nekem rögtön összefutott a 
nyál a számban… 

A gyomrát megint mardosni kezdte az éhség, ezért visszament a hűtőhöz, és 
mégiscsak előhalászta a fagyasztóból a mexikói előételt, amelyet az imént visszarakott. 
Most sem tűnt sokkal étvágygerjesztőbbnek, mint első alkalommal. 

Fokhagymás, fűszeres illat töltötte be a konyhát. Susannah a nyitott erkélyajtó felé 
fordította görögös orrát, és szimatolni kezdett. 

– Hmm… Ez egészen biztosan valami olasz étel. Isteni, ugye, Michelle? 
A baba vigyorogva paskolta meg a tálcát. 
– Á, tudom már, fokhagymás bagett! – Susannah nagyokat nyelt, az unokahúgát 

azonban nem hatotta meg a frissen sült kenyér illata. Persze, hiszen ő az imént jóllakott. 
Rendes körülmények között Susannah felkapta volna a zakóját, és leszaladt volna 

Mamma Mataloni mesés olasz éttermébe, mely alig kétsaroknyira volt a házuktól. Ezt 
azonban aligha tehette volna meg most, Michelle társaságában, és a vendéglő, sajnálatos 
módon, nem vállalt házhoz szállítást. 

Nem lévén más választása, a lány betette a mikroba a mexikói előételt, és beállította 
az időkapcsolót. Egy másodperccel később kopogás hallatszott a bejárati ajtó felől. 

Susannah meglepetten rezzent össze, aztán rábámult Michelle-re, mintha a kilenc 
hónapos kislány tudná, ki az ördög lehet az ilyen későn. 

Természetesen Nate Townsend állt odakinn, a kezében egy tál spagettivel és egy üveg 
kibontott vörösborral. 

– Remélem, még nem vacsorázott! 
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Susannah szeme rátapadt a még gőzölgő tésztára, melyet beborított a sűrű, fűszeres 
illatú szósz, és arra gondolt, hogy életében nem látott még semmit, ami ennyire 
gusztusos, ennyire ínycsiklandó lett volna. A reszelt parmezán sajt már olvadozott a 
spagettikupac tetején, a tál szélén pedig ott billegett a fél rúd fokhagymás bagett. 

– Nnem, még nem… Igaz, betettem egy készételt a mikroba. – A konyha felé intett, de a 
szemét egyszerűen képtelen volt levenni a spagettiről. 

– Nagyon otrombán viselkedtem az imént – mondta a férfi, és Susannah felé nyújtotta 
a tálat. – Úgy gondoltam, jóváteszem. Már ha elfogadja. 

– Ez… ez az enyém? 
Susannah végre ránézett a férfira. Attól tartott, hogy Nate rájött, mennyire éhes, és 

most valami gonosz tréfát űz vele. 
Ám a következő pillanatban már a kezében volt a tál. 
– A szószt is én főztem – mondta büszkén Nate. – Egész délután rotyogott. Szeretek 

kotyvasztani, csak úgy, a magam feje után. És néha azzal hencegek magamnak, hogy nem 
vagyok egészen tehetségtelen. 

– Ó, ez igazán nagyon… kedves! 
Susannah önkéntelenül elképzelte a férfit a konyhában, amint a paradicsommártást 

kavargatja, s közben operaáriákat fütyörész – miközben az emberiség kevésbé 
szerencsés többsége gürcöl, hogy összehozza a napi betevőt. 

Mi tagadás, ez nem volt valami kedves gondolat azok után, hogy Nate megmentette az 
éhhaláltól. Susannah titkon bocsánatért esedezett, aztán gyorsan elindult a konyhába, 
ahol villát vett elő, és már le is ült az asztalhoz. Szerette volna bekebelezni ezt a 
gasztronómiai csodát még azelőtt, hogy kihűl. 

Bekapott egy falatot, és élvetegen lehunyta a szemét. 
– Ez egyszerűen tökéletes! Úgy is mondhatnám, mennyei… 
– Örülök, hogy ízlik! – Nate egy darabka kenyeret vett elő a zsebéből, és Michelle felé 

nyújtotta. 
– Ezt neked hoztam, baba. 
A kislány azonnal csócsálni kezdte a kenyérvéget, a férfi pedig kihúzott magának egy 

széket, és leült Susannah-val szemben. A lány jó ideig még a spagettivel volt elfoglalva, 
de idővel észrevette, hogy Nate összeráncolt homlokkal szimatol. 

– Mi a baj? – kérdezte, miközben szalvétával megtörölte a száját. 
– Semmi, csak megcsapta valami az orromat. 
Az arckifejezéséből ítélve nem lehetett valami kellemes a szag. 
– Lehet, hogy a készétel a mikrobán – találgatott Susannah, és a borért nyúlt, hogy 

töltsön magának egy pohárral. 
– Attól tartok, nem az. 
A lány rosszat sejtett. 
– Csak nem…? 
– De igen. Valamelyikünk kénytelen lesz kicserélni Michelle pelenkáját. 
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2. 

Susannah, csípőjén a frissen bepelenkázott Michelle-lel, kibotorkált a fürdőszobából, 
nekidőlt a falnak, és vett egy mély lélegzetet. 

– Minden rendben? – vonta fel a szemöldökét Nate, aki a folyosón várta. 
A lány bólintott, de szólni nem tudott, mert még mindig szédült a hosszú lélegzet-

visszatartástól. De miután néhányszor levegőt vett, magához tért, sőt még egy halovány 
mosolyra is futotta az erejéből. 

– Ilyen rettenetes volt? 
Susannah a férfira bámult. 
– Még annál is rettenetesebb – sóhajtotta. – Miért is nem vettem egy oxigénmaszkot? 
Nate felnevetett, amitől persze csöppet sem lett jobb a lány közérzete. 
– Annak alapján, amit most tapasztaltam, nem is értem, miért nem halt még ki az 

emberiség – sóhajtott nagyot. 
Aztán a szabad kezével elővett egy légfrissítő sprayt a folyosón lévő beépített 

szekrényből, benyúlt a fürdőszobaajtón, és befújt egy kiadós adagot. 
– Amíg pelenkázott, kinyitottam az utazóágyat – mondta Nate. – Hová állítsam? 
– A nappaliban jó helyen van, köszönöm. 
Susannah-nak hálásnak kellett volna lennie a segítségért, de annyira megszokta, hogy 

magára van utalva, hogy nem volt valami meggyőző ez a köszönöm. Követte a férfit a 
nappaliba, és betette Michelle-t a kiságyba, majd betakarta egy horgolt babatakaróval. A 
gyerek fáradt lehetett, mert nem tiltakozott. Nate közben elindult az ajtó felé. 

– Biztos, hogy minden rendben? Nincs már szüksége semmire? – kérdezte lágyan. 
Hát hogy minden rendben lett volna, azt Susannah egy pillanatig sem gondolta, de 

Michelle az ő unokahúga volt, nem a férfié, és Nate különben is épp eleget tett már értük. 
– Nincs. És köszönöm a vacsorát! 
– Szívesen, máskor is. –A férfi megállt a küszöbön és visszafordult. – A konyhapulton 

hagytam a telefonszámomat. Ha kell valami, hívjon nyugodtan! 
– Igazán kedves. 
Nate barátságosan rávigyorgott, és már ott sem volt. Susannah sokáig állt földbe 

gyökerezett lábbal, és az ajtót bámulta, mely becsukódott a férfi mögött. Meglehetősen 
ellentmondásos érzések kerítették hatalmukba. 

Miután sikerült ezeket elhessegetnie, úgy döntött, kipakol végre a táskákból, melyeket 
a húgáék idehoztak. Az üveges bébiételek a konyhaszekrénybe kerültek, a tápszeres 
palackok pedig a hűtőbe. Nate igazat mondott: hely az volt itt bőven, csak az 
uborkásüveget kellett kidobnia a szemétbe. 

Végül, a nap fénypontjaként, Susannah teleengedte a fürdőkádat, és kiadós fürdőt 
vett. A fürdőszoba ajtaját persze résnyire nyitva hagyta, hogy meghallja, ha Michelle 
esetleg felébred. A baba azonban szerencsére nem riadt fel, és a lány igazán pihentető, 
lazító negyedórát töltött a meleg, habos vízben. Aztán megtörölközött, hálóingbe bújt, és 
lábujjhegyen visszaóvakodott a nappaliba, hogy kivegyen az aktatáskájából egy dossziét. 

Természetesen Michelle-re is rápillantott, és a kislány, ahogy aludt, olyan szép volt, 
olyan angyali, hogy nem tudta megállni, óvatosan megsimogatta. Hirtelen különös 
sóvárgás fogta el. Nemcsak hogy kezdte megkedvelni ezt a kis bajkeverőt, akit a lakásába 
fogadott, hanem ennél jóval többről volt szó. Ez a néhány óra, melyet együtt töltött az 
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unokahúgával, felébresztett valamit a szíve legmélyén, amiről Susannah mostanáig azt 
sem tudta, hogy létezik: az anyai ösztönt. Olyan rég elfojtotta ez irányú vágyait, 
olyannyira nem gondolt erre soha, hogy teljesen váratlanul érték a rátörő érzések. 

Amikor úgy döntött, hogy a család helyett a karriert, az üzleti sikereket választja, 
Susannah természetesen tisztában volt vele, miről mond le. Nem mintha 
üzletasszonyként nem lehetett volna férje, gyereke… Sok nő képes mindkét területen 
helytállni, de Susannah ismerte magát annyira, hogy tudta, a háztartás nem az ő világa. 
Már kamaszkorában is fájdalmasan ügyetlen volt mindenben, különösen, ha a húgával 
hasonlította össze magát, aki, mondhatni, háziasszonynak született. 

Susannah nem is bánta meg soha a döntését – egészen mostanáig. Bár igazából most 
sem lehetett megbánásról beszélni, csupán a szíve sajdult meg egy picit. Azzal vigasztalta 
magát, hogy sokkal szerencsésebb, mint az átlagos szinglik, hiszen Emily bizonyára még 
sok unokahúggal és – öccsei örvendeztetheti meg, akiken kiélheti anyai ösztöneit. 

Miután imigyen emlékeztette magát, mennyire elégedett lehet a sorsával, gyorsan 
visszament a hálószobájába. A következő órát az ágya szélén ülve, dossziét lapozgatva 
töltötte. Hétfőn délelőtt meg kellett hallgatnia a közvetlen beosztottai, a marketingesek 
beszámolóját, és erre alaposan fel akart készülni. Figyelmesen átolvasta az anyagot, 
aztán visszament a nappaliba, és a helyére tette a dossziét. 

Michelle még mindig édesdeden aludt, és a látvány jóleső önbizalommal töltötte el a 
lányt. Miközben bebújt a paplan alá, arra gondolt, hogy mégsem olyan szörnyűségesen 
nehéz feladat gondoskodni egy kisbabáról. 

 
Susannah éjjel fél kettőkor gyökeresen megváltoztatta a véleményét, amikor is 

hangos sírásra ébredt. Annyira megijedt, hogy kis híján leesett az ágyról, amikor 
megpróbált felpattanni, hogy Michelle-hez siessen. El sem tudta képzelni, mi 
történhetett. 

– Michelle, kicsikém – motyogta, miközben kinyújtott karral tapogatózott előre a sötét 
folyosón. – Ne sírj, itt vagyok… Jövök már! Nincs semmi baj… 

A baba nyilvánvalóan nem értett egyet vele, mert torkaszakadtából ordított. 
Susannah ekkor elérte a villanykapcsolót, de a hirtelen felvillanó fény csak rontott a 

helyzeten: most még annyit sem látott, mint annak előtte. A szeme elé kapta a tenyerét, 
úgy folytatta útját a kiságy felé, és egy másodperccel később élesen felkiáltott, mert nagy 
igyekezetében belerúgott a dohányzóasztal lábába. 

Michelle az utazóágy szélébe kapaszkodva állt, kék szeméből óriási könnycseppek 
peregtek, és olyan kétségbeesett arcot vágott, mintha egyetlen jóakarója sem lenne ezen 
a kerek világon. 

– Mi a baj, kicsim? – Susannah kiemelte a gyereket a kiságyból, és a nedves pelenkát 
tapintva azonnal kitalálta a választ a kérdésére. 

Szegény kislány arra ébredt, hogy elönti a pisi, és ráadásul az idegen környezetet 
látva bizonyára meg is ijedt. Nem csoda, hogy éktelen sivalkodásba kezdett… 

– No gyere, átpelenkázlak. 
Susannah előrelátóan egy vastag, puha törülközőt terített a fürdőszobai pultra, oda 

tette most a még mindig bömbölő Michelle-t. Nagyjából félig volt kész a pelenkázással, 
amikor megszólalt a telefon. A lány ijedten kapta fel a fejét. Most mi az ördögöt 
csináljon? A gyereket nem hagyhatta itt, viszont félig pelenkázottan felkapni és kicipelni 
a konyhába meglehetősen nehéz feladatnak tűnt. Ördög vigye azt, akinek ilyenkor jut 
eszébe telefonálgatni! Különben is, ha sürgős, hagyjon üzenetet! 

A telefon csak háromszor csengett ki, utána elhallgatott, ám kisvártatva halk 
kopogtatás hallatszott az ajtó felől. Susannah, aki közben befejezte a pelenkázást, karján 
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Michelle-lel nagy sebbel-lobbal odasietett, és kinézett a kukucskálón. Természetesen 
Nate volt az, mezítláb, bordó hálóköntösben… Ki is lehetett volna más? 

Susannah kinyitotta az ajtót, és a férfi zilált frizurája, álomittas arca láttán átfutott a 
fején, vajon ő hogyan festhet ebben a pillanatban, hálóingben, borzasán… 

– Michelle sírására ébredtem. Nincs semmi baja? – kérdezte a férfi teljesen 
feleslegesen, hisz a gyerek ott volt előtte, láthatóan makkegészségesen. Majd kissé 
szemrehányón hozzátette: – Nem vette fel a telefont. 

– Nem tudtam. Éppen pelenkáztam. 
– Ez esetben módosítom a kérdésemet: magának nincs semmi baja? 
Susannah megrázta a fejét. 
– Csak kisdolog volt. Túléltem. 
– Akkor jó. Mi történt? Mi volt ez a nagy sírás? 
– Azt hiszem, felébredt a nedves pelenkára, és megijedt, hogy nem otthon van. 
– Így lesz a kisdologból nagy kellemetlenség… 
– Pontosan így. 
Michelle láthatóan élvezte az éjszakai szeánszot. Édesen rámosolygott Nate-re, majd 

feléje nyújtogatta párnás kezecskéit. Susannah ijedten szorította magához, mert ahogy 
ficánkolni kezdett, a kislány csaknem kiesett a karjából. Micsoda dolog az, hogy a 
férfihoz akar menni? Elvégre ő kelt fel hozzá, ő etette, ő pelenkázta! 

– Férfiúi bájam teszi – magyarázta vigyorogva Nate, mintha olvasna a lány 
gondolataiban. 

– Szerintem inkább a bordó hálóköntös – morgott Susannah. 
De akárhogy is, Michelle úgy repült Nate ölébe, mintha világéletében másra sem 

vágyott volna. A pillanatnyi szabadulást Susannah arra használta fel, hogy a szobájába 
szaladt, és belebújt a köntösébe. Mire visszament a nappaliba, Nate már a kanapén ült, 
hosszú lábát feltette a mahagóni dohányzóasztalra. 

– Érezze otthon magát! – jegyezte meg élesen Susannah, aki mindig igen morcos volt, 
ha nem tudta kialudni magát. 

Nate felnézett és elvigyorodott. 
– Ej, de harapós kedvünkben vagyunk! 
– Talán nincs rá okom? – A panaszos kérdés élét teljesen elvette, hogy Susannah 

ásított egy nagyot, félig elnyelve az utolsó szót. Ijedten kapta kezét a szája elé. 
Gyorsan leült a férfival szemben, és hátrasimította a haját. Nate figyelmesen nézte. 
– Gyakrabban kellene kibontva viselnie a haját – állapította meg. 
Susannah rábámult. 
– Mindig feltűzve hordom – vetette oda ellenségesen. 
– Tudom. Azért is mondom, hogy így sokkal jobban áll. 
– Jaj, ne! A végén még öltözködési tanácsokat fog osztogatni nekem. 
– Ami azt illeti, szeretnék. 
A férfi olyan kedvesen, lefegyverzően mosolygott, hogy akár sértésnek is lehetett 

volna venni az ajánlatát, Susannah azonban egyszerűen nem tudott haragudni rá. 
– Rémes lehet mindennap kiskosztümben. Néhanapján megpróbálhatná a farmer-

póló összeállítást is. 
A lány már nyitotta a száját, hogy visszavágjon, de aztán mégis hallgatott. Ez az 

ellentmondást nem tűrő kinyilatkoztatás olyannyira jellemző volt a Nate-hez hasonló, 
jóképű, pénzes pasikra, hogy úgy döntött, felesleges vitába szállnia vele. Az ilyenek azt 
hiszik, joguk van beleszólni mindenbe, nyugodtan belegázolhatnak más életébe, 
különösen, ha az a másik történetesen egy nő. Mert Susannah erősen kételkedett benne, 
hogy Nate egy férfinak is merészelt volna ruházkodási és hajviseleti tippeket adni. 
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– Nahát, nem is tiltakozik? 
– Nem. 
– Nem száll vitába velem? 
– Eszemben sincs. 
Nate töprengeni látszott, majd arcára kiült a már jól ismert, csibészes mosoly. 
– Ez igazán üdítő. 
– Örülök, hogy végre valami elnyerte a tetszését velem kapcsolatban. 
Michelle, a kis áruló, közben kényelmesen elhelyezkedett a férfi ölében, és áhítatos 

figyelemmel tanulmányozta Nate megnyerő arcát, mely bizonyára nők százait nyűgözte 
már le. Miért is nem nyűglődik inkább álmosan, akkor Susannah lefektethetné végre, és 
kirakhatná a szűrét ennek az elviselhetetlen fickónak! 

– Sajnálom – törte meg a csendet Nate. – Nem kellett volna megjegyzéseket tennem a 
hajára és az öltözködésére. 

– Ugyan, sose mentegetőzzön! – legyintett a lány. – Ne aggódjon, nem sértődtem meg. 
Erős vagyok, mindent kibírok. 

– Ez egészen olyan volt, mint egy gumiabroncsreklám. 
– Biztosíthatom, a legvastagabb teherautó-gumi sem olyan szívós, mint én vagyok. 
– Hogyhogy? 
– Muszáj volt megkeményítenem magam. Tudja, a munkahelyemen csupa olyan fickó 

vesz körül, mint maga. 
– Mint én? 
– Aha. És évek óta nap mint nap szembesülök azzal, hogy engem nem ugyanolyan 

mércével mérnek, mint szerencsésebb férfi kollégáimat, így aztán manapság már a 
szemem sem rebben a gonoszkodó megjegyzések hallatán. 

Nate felvonta a szemöldökét. Látszott rajta, hogy nem érti, mire céloz Susannah a 
kettős mércével, így aztán a lány kötelességének tartotta elmagyarázni neki. Ha már 
ilyen járatlan szegényke az irodai intrikákban… 

– Mondok néhány példát, jó? Ha egy férfi íróasztalán rendetlenséget látnak, mindenki 
azt mondja, hát persze, nincs ideje rendet rakni, annyit dolgozik szegény. Ha az én 
íróasztalom kész csatatér, az a szervezetlenség jele. 

Nate-en látszott, hogy vitába szeretne szállni vele, de Susannah már belemelegedett a 
témába, és esélyt sem adott neki a közbeszólásra. 

– Ha egy férfi alkalmazott megnősül – folytatta nekihevülve –, annak mindenki örül a 
cégnél, mert egy megállapodott, családos munkavállaló még megbízhatóbb, még jobban 
fog dolgozni. Ha ellenben egy nő megy férjhez, azonnal leírja mindenki, hiszen nyilván 
hamarosan terhes lesz, és kiesik a munkából. Vagy vegyük azt az esetet, ha a dolgozó 
máshol jobb állásajánlatot kap, és felmond. Ha az illető férfi, mindenki a vállát veregeti, 
hogy ilyen ügyesen lecsapott a lehetőségre, és tovább építi a karrierjét, ha azonban nő, a 
főnökei megsértődnek rá, és hálátlansággal vádolják. 

Hirtelen elhallgatott, és rövid időre csend támadt. 
– Nagyon rossz tapasztalatokat szerzett a munkahelyén – állapította meg halkan Nate. 
– Ha nő volna, maga is szerzett volna hasonlókat, ne féljen! 
A férfi kivárt, töprengett, de végül bólintott. 
– Lehet, hogy igaza van. 
Michelle előrehajolt a férfi ölében, hogy közelebbről szemügyre vehesse a 

hálózsákban izgő-mozgó lábacskáit. Susannah elámulva nézte. Életében nem látott még 
senkit ilyen élénknek ezen a késői órán. 

– Kapcsolja le a lámpát! – javasolta Nate, és ügyetlenül megpróbált elfojtani egy óriási 
ásítást. – Hátha veszi a lapot és elálmosodik. 
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– Maga holtfáradt – vette észre Susannah. – Adja ide a gyereket, és menjen szépen 
haza aludni! 

Kinyújtotta a karját Michelle felé, aki azonban hátrahőkölt, és szorosan Nate-hez bújt. 
– Hagyja csak! Ne aggódjon miattam, jól megvagyok itt. 
– De hát… 
Susannah megbánta iménti dühkitörését. Hiába, ez a téma volt az egyik 

vesszőparipája, de azért még nem kellett volna az összes sérelmét a férfi nyakába 
zúdítania. Lesütötte a szemét, mert érezte, hogy az arcába szökik a vér. 

– Idehallgasson, nem úgy gondoltam az előbb… Ne haragudjon, nem kellett volna 
magán számon kérnem az irodában tapasztalt igazságtalanságokat. Hiszen semmi köze a 
munkatársaimhoz. 

– Akkor most kvittek vagyunk. 
– Kvittek? 
– Hát persze. Én megbántam a hajára meg a ruhájára tett megjegyzéseimet, maga meg 

az indulatos lelki fröccsöt. Akár el is szívhatnánk a békepipát. – Nate kedvesen 
rámosolygott, és a lány nem tehetett róla, egyszerűen úgy érezte, muszáj 
visszamosolyognia rá. 

– Vegyük úgy, hogy elszívtuk. 
Michelle, aki időközben azzal volt elfoglalva, hogy a saját lábát markolászta és 

csiklandozta, most gurgulázva felkacagott. 
Susannah felállt, lejjebb csavarta a lámpa fényerejét, majd elvette a kanapé karfájáról 

a tarka takarót, melyet még Emily horgolt neki tavaly karácsonyra. 
A tompított fény kellemes hangulatot kölcsönzött a nappalinak. Michelle 

elcsendesedett Nate ölében. 
– Énekelek valamit – vetette fel Susannah. – Persze csak halkan, hátha hamarabb 

elalszik tőle. 
– Tudja mit? Inkább én… 
A lány akár meg is sértődhetett volna, de tekintve, hogy nagyon véges volt a 

gyerekdal-repertoárja, végül mégsem tette. 
– Hát jó, Frank Sinatra – biccentett megadóan. – Halljuk, mit tud! 
Susannah meglepetésére Nate-nek igen kellemes hangja volt, és ami még meglepőbb, 

rengeteg dalt tudott. Igaz, nem altatódalokat, de közismert, kellemes melódiákat, 
amilyenek egész nap mennek a rádióban. A lány azon kapta magát, hogy minduntalan 
lecsukódik a szeme, úgyhogy nagyon kellett küzdenie az elalvás ellen. 

A férfi hangja szinte simogatott, Susannah-t egyre kellemesebb érzések kerítették 
hatalmukba. Szinte már túl kellemes érzések… Olyan családiasak… Mintha ők hárman 
összetartoznának, ami persze képtelenség, hiszen Nate-et csak most ismerte meg, 
néhány órával ezelőtt. És valószínűleg nem is lesz rá módjuk, hogy közelebbről 
megismerkedjenek. Michelle pedig az unokahúga, nem a kislánya… 

A fura gondolatokat a családról és az otthon melegéről azonban bárhogy szerette 
volna, nem tudta elhessegetni, minduntalan visszatértek. Egyre ott motoszkált a fejében, 
vajon milyen is volna, ha férjhez menne, és gyerekei születnének. 

Már csak egy-két másodpercre tudta kinyitni a szemét, aztán a szemhéja lecsukódott. 
Talán ha egy kicsit pihentetné… egypár percig csupán… 

 
A következő dolog, ami elhatolt Susannah tudatáig, az volt, hogy szörnyen fáj a nyaka. 

Odanyúlt, hogy megigazítsa a párnáját – és rájött, hogy nincs is neki párnája, mivelhogy 
nem ágyban fekszik, hanem a fotelban kucorog, fejét a karfára hajtva. 
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Lassan, vonakodva nyitotta ki a szemét, és szemben a kanapén felfedezte a 
hátrahajtott fejjel alvó Nate-et, akinek ölében békésen szendergett a kis Michelle. 

Beletelt vagy egy percbe, hogy a lány összeszedje magát, és rájöjjön, hogy az ablakon 
beáradó világosság azt jelenti, reggel van. Reggel van, vagyis Nate a lakásában töltötte az 
éjszakát. 

Susannah nagy nehezen felült a fotelban, és miközben kidörgölte az álmot a szeméből, 
azon tépelődött, mitévő legyen. A férfit felébreszteni nem tűnt valami jó ötletnek. 
Nyilván Nate is éppolyan dühös lesz, ha felfedezi, hogy elaludt egy idegen lakásban, mint 
amilyen bosszús ő maga. És különben is, először meg kellett szabadulnia a horgolt 
takarótól, mely valahogy szorosan a lába és a csípője köré tekeredett. Szitkokat 
motyogva megpróbált felállni, de már ez sem ment valami könnyen, ráadásul a 
mocorgásával felébresztette Nate-et. 

A férfi kinyitotta a szemét, rábámult, és Susannah úgy érezte, ez eddigi élete 
leghosszabb, legkínosabb pillanata. Aztán Nate pislogott egypárat. Láthatóan 
meglepődött, hogy a lány nem egy látomás, és nem oszlik szét a levegőben. 

Susannah kihúzta magát, és igyekezett méltóságteljes benyomást kelteni, de ez a még 
mindig rácsavarodott takaróval nem igazán sikerült neki. 

– Hol vagyok? – kérdezte Nate. 
– Nálam. 
A férfi lehunyta a szemét. 
– Ettől féltem – nyögött fel, és olyan gyászos képet vágott, hogy Susannah elnevette 

volna magát, ha nincs annyira sírhatnék a. 
– Én… az az igazság, hogy… elaludtam – vallotta be habozva, megtörve a 

kényszeredett csendet. 
Közben sikerült kiszabadulnia a takaróból, melyet négyrét hajtott, és pajzsként tartott 

maga elé. 
– A jelek szerint én is – ásított nagyot Nate. 
Ebben a pillanatban felpattant Michelle szemhéja is, és a kislány egy pillanattal 

később felült, majd körbenézett. Feltehetőleg nem nagyon tetszett neki, amit látott, mert 
az alsó ajka azonnal remegni kezdett, s félő volt, hogy mindjárt üvölteni fog. 

– Michelle, édesem! – szólította meg Susannah. – Ne aggódj, minden a legnagyobb 
rendben van. Ezt a hétvégét Susannah nénikéddel töltöd. Ugye emlékszel rám? 

– Lehet, hogy bepisilt – vélte Nate, mert a kislány nyafogni kezdett, majd mikor egy 
kicsit megemelte az öléből, lenyelt egy cifra káromkodást. – Helyesbítek: biztos, hogy 
bepisilt. Tessék, vegye el gyorsan! 

Susannah azonnal átvette a gyereket, és keresett egy tiszta pelenkát, de hiába 
igyekezett, Michelle-nek ez nem volt elég. Félreérthetetlenül a tudomására hozta 
mindkettejüknek, mennyire utál idegen lakásban, idegenek között felébredni. 

– Alighanem éhes is lesz, azért méltatlankodik ilyen hangosan – tette hozzá Nate, aki 
közben felállt, és egy papírtörlővel próbálta felitatni a köntöséről a nedvességet. 

– Maga igazán csodálatos megfigyelő! – vetette oda epésen Susannah, útban a 
fürdőszoba felé. 

– Jézusom, maga reggel még harapósabb, mint tegnap este volt! – sóhajtott fel a férfi. 
– De csak amíg meg nem iszom a kávémat. 
– Akkor gyorsan főzök egyet, és közben megmelegítem Michelle tápszerét is. 
– Reggelire zabkását kellene ennie! – kiáltott ki a fürdőből Susannah, aki jól 

emlékezett a húga utasításaira. 
– Nem hinném, hogy Michelle beárulna minket. Nagyon éhesnek látszik, minél előbb 

megtömheti a pocakját, annál jobb. 
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– Igaza van. Mikroba azzal a tápszerrel! 
Susannah-nak komoly nehézségei támadtak, Michelle ugyanis láthatóan ugyanúgy 

nem rajongott a reggelekért, mint ő, és a szokásosnál is kevésbé volt együttműködő a 
pelenkázásnál. Összevissza kalimpált a hurkás lábaival, majd belemarkolt a nénikéje 
előrelógó hajába, és ráncigálni kezdte. Kész csoda, hogy Susannah valahogy mégis rá 
tudta erőltetni a száraz pelust. 

– Akarja, hogy felvegyem? – hallotta közben Nate kiabálását a konyhából. 
– Mit? – kiáltott vissza a lány, de választ nem kapott. Gondolta, akkor biztosan nem 

olyan sürgős a dolog, ám tévedett: fél perccel később Nate már ott állt mellette. 
– Magát keresik. 
– Engem? – Susannah nagyot nézett. 
– Telefonon – magyarázta a férfi. – Menjen már, odatettem a kagylót a készülék mellé! 
Susannah elsápadt, aztán meg elvörösödött. Telefonon keresik, és Nate vette fel a 

kagylót! Kora reggel van, mindenki azt fogja hinni, hogy… Szentséges ég! Csak remélni 
tudta, hogy nem valamelyik kollégája hívta, mert akkor hamarosan lesz a fő pletykatéma 
az irodában. 

– Nem tudja, ki az? 
– Csak a keresztnevét mondta. Valami Emily… 
– Emily? 
Ez, ha lehet, még rosszabb volt. A húga még kíváncsibb, mint az irodai pletykafészkek, 

egészen biztosan fel fog tenni egy sor kellemetlen kérdést. 
Susannah a konyhába érve felkapta a telefont, és annyi könnyedséget vegyített a 

hangjába, amennyit csak tudott. 
– Szia! 
– Ki volt az a férfi, aki felvette a kagylót? – hallotta Emily izgatott hangját a vonal 

másik végéről. 
– A… a szomszédom, Nate Townsend. Tudod, közvetlenül mellettem lakik, rögtön a 

következő ajtó. 
Ez a remek magyarázat magát Susannah-t is meglepte. Kis híján az is kicsúszott a 

száján, hogy a férfi nála aludt, de szerencsére időben lenyelte az árulkodó mondatot. 
– Még nem ismerem, ugye? 
– A szomszédomat? Nem, nem találkoztatok. 
– A hangja nagyon rokonszenvesnek tűnt. 
– Figyelj, ha Michelle miatt hívsz – Vetette közbe gyorsan Susannah, aki minél előbb le 

akarta zárni ezt a témát –, ne aggódj. Minden a legnagyobb rendben, ura vagyok a 
helyzetnek. 

– Mondd csak, nem Michelle sírását hallom a háttérből? – fogott gyanút Emily. 
– De igen. Ami azt illeti, elég morcosan ébredt, és még nem kapott reggelit. 
– Ó, szegénykém! Mellesleg nem emlékszem, hogy valaha is említettél volna nekem 

Nate nevű ismerőst. Mióta vagytok ennyire jóban a szomszédoddal? 
– Egészen pontosan tegnap óta. Átjött, hogy segítsen… De még nem is mondtad, hogy 

érzitek magatokat Roberttel! 
Emily nagyot sóhajtott. 
– Ó, csodálatosan! Olyan boldogok vagyunk! Robertnek tökéletesen igaza volt, minden 

házaspárnak szüksége lenne néha egy-egy kettesben töltött hétvégére. Persze nincs 
mindenkinek ilyen édes nővére, mint nekem, aki segít a bajban. 

– Jó, jó. – Susannah, ha valamikor, most aztán igazán nem szerette volna hallani, 
milyen nagyszerű is ő úgy általában. – Ó! – kiáltott fel. – Kész a tápszer. Ne haragudj, 
muszáj mennem. Michelle éhes… Biztosan megérted. 
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– Tápszer? Nem zabká… 
– Akkor holnap délután találkozunk! – vágott közbe Susannah. – Mikor is száll le a 

gépetek? 
– Negyed kettőkor. Egyenesen hozzád megyünk a reptérről, és felvesszük Michelle-t. 
– Rendben. Akkor kettő körül már itt lesztek. 
Addig meg csak kibírom valahogy, tette hozzá gondolatban Susannah. Még másfél nap 

Michelle-lel… Tulajdonképpen nem is olyan nagy idő. Mi baj történhetne ennyi idő alatt? 
Nate nem győzte kivárni, amíg a lány befejezi a telefonálást. Fogta a cumisüveget és 

Michelle-t, leült a nappaliban a kanapéra, bekapcsolta a tévét, és a cumit a kislány 
szájába dugta, aki mohón reggelizni kezdett. Láthatóan csöppet sem érdekelte, hogy egy 
vadidegen eteti – bár talán Nate nem is volt már annyira idegen neki, hisz múlt éjjel 
együtt aludtak. 

Emily még mindig beszélt. Éppen azt részletezte, milyen csodálatos éjszakát töltöttek 
Roberttel San Franciscóban, de Susannah nem nagyon figyelt oda. Az ajtón át Nate-et 
nézte, aki elgyötörten, gyűrötten ült a kanapéján, és az unokahúgát etette. 

A látvány valósággal fogva tartotta a tekintetét, de nehezen tudta volna 
megmagyarázni, miért. Már sokakkal randevúzott, művelt, gazdag, kifinomult férfiakkal, 
de ilyesmit még sosem érzett, talán mert mostanáig nagyon tudott vigyázni a szívére. 
Persze könnyű úgy észnél lenni egy kapcsolatban, ha az illető férfi nem is tetszik az 
embernek igazán. Ez a zilált külsejű, laza pasi azonban, aki a nappalijában tévézett, 
miközben az unokahúgát cucliztatta, olyan hatással volt rá, mint még soha senki. Ez 
igencsak váratlanul érte, annál is inkább, mert nem értette az egészet. Hogyan 
vonzódhat valakihez, akit nem is ismer? Illetve az alapján, amit mégis tud róla, nagyjából 
annyira hasonlítanak ők ketten, mint a tűz és a víz. 

Susannah erőt vett magán, és elfordult. 
Amikor végre lerázta Emilyt, azonnal bement a nappaliba, és miközben kisimította a 

haját az arcából, arra gondolt, hogy ha sikerülne megkaparintania Michelle-t, udvariasan 
hazaküldhetné a férfit. 

– A húgáék ugye nem a Puget Airrel utaznak? – kérdezte meg a férfi, fel sem pillantva 
a televízió képernyőjéről. 

– De, azt hiszem, azzal. Miért? 
Nate az ajkába harapott. 
– Akkor nagy a baj. A hírekben azt mondták, hogy a Puget Air földi személyzete 

hamarosan sztrájkba lép. Este hat után meghatározatlan ideig egy gépük sem száll fel. 
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3. 

– Ez most valami vicc? – kérdezte meg ingerülten Susannah. – Mert annak elég rossz. 
– Gondolja, hogy ez után az éjszaka után különösen tréfás kedvemben vagyok? – 

kérdezte szelíden Nate. 
A lány lerogyott a kanapéra, és sóhajtott egy nagyot. Ilyen nincs! – hunyta le a szemét 

elgyötörten. Ilyen egyszerűen nincs! 
– A legjobb lesz, ha felhívom Emilyt – döntötte el, és felállt. – Megkérdezem, tudnak-e 

egyáltalán a sztrájkról. 
– Na, mi újság? – érdeklődött Nate, amikor Susannah pár perc múlva visszatért. 
– Már tudnak a sztrájkról, csak a húgom nem akarta mondani, nehogy felizgasson. 
– No és hogyan szándékoznak hazajönni? 
– Állítólag foglaltak helyet egy másik gépre is, és ha a Puget Air nem indul, másik 

légitársasággal jönnek. 
– Bölcs előrelátás. 
– A sógorom szereti bebiztosítani magát. Úgyhogy Emily azt mondta, semmi okom az 

aggodalomra. Vasárnap kora délután itt lesznek, ahogy megígérték. 
Susannah tehát megnyugodott. Fogalma sem volt róla, hogy csalóka az a biztonság, 

amelybe ringatta magát. Fogalma sem volt róla, hogy hiába próbálkozik az ember, ha 
egyszer a sors másként akarja… 

 
Vasárnap reggel Susannah óriási táskákkal a szeme alatt ébredt fel. Testileg és lelkileg 

is ereje végéhez ért, és egyértelműen meggyőződött arról, hogy az anyaságot nem neki 
találták ki. Két együtt töltött éjszaka a babával bebizonyította, hogy nem is olyan erős a 
férj és a gyerek utáni vágya – ugyanis gyöngéd érzések kizárólag olyankor jelentkeztek, 
ha Michelle aludt vagy evett. 

Nate kilenc körül csöngetett be, és ajándékot hozott. Méghozzá frissen sült, még 
langyos fahéjas tekercset. Megállt az ajtóban, és ahogy a lányra mosolygott, Susannah 
azon kapta magát, hogy remeg a lába. Biztosra vette, hogy tízből kilenc öntudatos 
üzletasszonyt hasonlóképpen elgyengített volna ez a mosoly, mégis elcsodálkozott a 
különös érzéseken, melyek megrohanták. 

A szíve a torkában dobogott, alig kapott levegőt, és nem győzte szidni magát, miért is 
nem vett fel valami mutatósabbat, mint ez a kopott pongyola. 

– Rémesen néz ki! – Ez volt az első mondat, amely elhagyta a férfi száját. 
– Köszönöm! 
– Úgy értem, láthatóan szörnyű éjszakája volt. 
– Michelle folyamatosan cirkuszolt. Sehogy sem tudtam rávenni, hogy elaludjon. 
– Miért nem hívott fel? – Nate megfogta Susannah karját, és miután becsukta az ajtót 

maga mögött, a konyhába vezette a lányt. 
– Magát? Ugyan minek? Hogy maga se tudjon aludni? 
Nate amúgy is nála töltötte a szombati nap nagy részét, és segített, amiben tudott, így 

aztán Susannah-nak eszébe sem jutott, hogy éjszaka is igényt tartson a szolgálataira. A 
szája elé kapta a kezét, mert nagyot ásított. 

– Mondtam már, hogy Michelle-nek jön a foga? Magam tapintottam ki, valószínűleg 
emiatt volt ilyen nyugtalan az éjszakánk. 
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Ahogy visszajöttek a konyhába, Susannah az etetőszékbe tette a gyereket, aki 
meglepően nyugodtan viselte, hogy kikerült a nagynénje öléből. 

Nate az órájára pillantott. 
– Mikor is száll le a szülők gépe? 
– Negyed kettőkor. 
Alig mondta ki, megszólalt a telefon. Susannah és a férfi összenézett, majd a lány 

felkapta a kagylót. Még mielőtt beleszólt volna, tudta, hogy valami olyasmit fog hallani, 
amit nagyon nem szeretne. 

– Na, mi újság? – tudakolta Nate, miután a lány letette. 
Susannah azonban nem felelt. Tenyerébe temette az arcát, és erőtlenül nekidőlt a 

falnak. 
– Mondjon már valamit! – biztatta Nate, mire Susannah leeresztette a kezét, és 

felnyögött: 
– Segítség! 
– Segítség? Hát ezt meg hogy értsem? 
– Úgy, hogy bekövetkezett az, amit a hírekben hallottunk! – tört ki indulatosan a lány. 

– Egyetlen Puget Air gép sem szállt fel tegnap este óta, a másik légitársaság járatait 
viszont ennek következtében túl foglalták, így Emilyék nem férnek fel a délutáni járatra, 
sőt az estire sem, és ezért legkorábban holnap reggel jöhetnek haza. 

– Értem. 
– Dehogyis érti! – Susannah most már kiabált. – Holnap hétfő, és nekem dolgoznom 

kell! 
– Jelentsen beteget! 
– Azt nem lehet! – Susannah úgy nézett a férfira, mintha az épelméjűségében 

kételkedne. – Holnap tartja a beszámolóját a marketingrészleg, amelyet vezetek. Muszáj 
ott lennem! 

– Miért? 
Susannah rábámult Nate-re. Most kezdjen el magyarázkodni? Értesse meg ezzel az 

emberrel, miért fontos az, amiért hónapok óta dolgozik? Nate-nek láthatóan nincs állása, 
ő nem aggódik a szakmai előmenetele miatt. Ráadásul soha nem tapasztalta a saját 
bőrén, hogy egy nőnek mindig kétszer annyit kell nyújtania, hogy bizonyítsa: méltó egy 
pozícióra. 

– Higgye el, nem azért kérdezem, hogy kötekedjek magával! – folytatta csendesen a 
férfi. – Tényleg kíváncsi vagyok, mitől ennyire fontos az az értekezlet. 

– Attól, hogy fontos, és kész! Nem várom magától, hogy megértse, egyszerűen csak 
fogadja el, hogy ott kell lennem. 

Nate oldalt hajtotta a fejét, és megdörgölte az állát. 
– Nézzünk egy kicsit a jövőbe! Ha élete következő öt évét vesszük, gondolja, hogy 

annak alakulásában ekkora jelentősége lesz a holnapi napnak? 
– Nem tudom. – Susannah-nak elviselhetetlenül fájni kezdett a feje. Nem elég, hogy 

három óránál is kevesebbet aludt, Nate ilyen lehetetlen kérdésekkel bombázza! 
Mindennek a tetejébe Michelle, az a kis ördög, elaludt az etetőszékben. Persze, hiszen 

egész éjjel ricsajozott, érthető, hogy kimerült. Susannah nem tudott haragudni rá. Arra a 
fogacskára gondolt, amely nem hagyta aludni a kislányt, és amelynek annyira megörült 
az éjjel, amikor felfedezte, mintha legalábbis a saját foga lett volna. 

– Én a maga helyében egy percig sem izgulnék – vont vállat a férfi. – Ha nem lesz ott 
holnap délelőtt, hogy meghallgassa a beszámolót, az értekezletet nyilván elhalasztják 
keddre, és kész. 

– Más szóval azt mondja, aggodalomra semmi ok? 



86 

– Pontosan. 
No persze! Honnan is tudná Nate Townsend, hogyan kell életben maradni az üzleti 

világ dzsungelében, amikor neki kemény munka helyett az élet naposabb oldala jutott? 
Susannah a fejét csóválta. A napnál is világosabb volt számára, hogy az efféle 
baseballsapkás fickók képtelenek komolyan venni bármit is milyen alapon várná hát el 
tőle, hogy megértse a gondjait? 

– Mit fog tenni? – kérdezte Nate. 
Ha azt Susannah tudta volna! Lehunyta a szemét, és megpróbálta összeszedni a 

gondolatait. Csak nyugodtan! – emlékeztette magát. A legfontosabb a hidegvér! 
Mindenre van megoldás… 

– Susannah! 
A lány meglepetten nézett fel. Már el is feledkezett Nateről. 
– Azt kérdeztem, mit fog csinálni! 
– Lemondom a délelőtti tárgyalásaimat, és csak az értekezletre megyek be. 
– No és Michelle-lel mi lesz? Felfogad mellé egy bébicsőszt? 
Bébicsőszt fogad a bébicsősz! Izgalmasan hangzott, de Susannah-nak fogalma sem 

volt, hogy megy az ilyesmi. Senkit sem ismert, akit meg lehetett volna kérni efféle 
szívességre. 

Ezért aztán úgy döntött, magával viszi az unokahúgát a munkahelyére. 
Mint ahogy erre számított is, Susannah óriási feltűnést keltett az H&J Lima 

központjában. Minden szempár reá tapadt, amikor pontban tíz órakor kiszállt a liftből, 
egyik kezében a bőr aktatáskájával, a másikkal Michelle-t szorítva magához, vállán 
tölténytár módjára átvetve a pelenkázótáska pántja. 

Felvetette a fejét, és végigmasírozott a paravánnal elválasztott munkahelyek közötti 
folyosón. A kollégák a nyakukat nyújtogatva, vagy a székükkel az ajtónyíláshoz gurulva 
bámultak utána, és Susannah hallotta, hogy összesúgnak a háta mögött. 

– Jó reggelt, Ms. Brooks! – köszönt oda az asszisztensének, miután becsörtetett az 
irodájába. 

– Ms. Simmons… 
A titkárnőnek, becsületére legyen mondva, a szeme sem rebbent. Úgy tett, mintha 

egészen mindennapi dolog volna, hogy a főnöknője egy kilenc hónapos babával az 
ölében érkezik az irodába. 

Susannah a pelenkázótáskát sikkes mozdulattal elhelyezte a földön, majd helyet 
foglalt két méter széles diófa íróasztala mögött. Michelle az ölében trónolt, kedvtelve 
nézegette a nagynénje birodalmát. 

– Kér kávét? – kérdezte Ms. Brooks. 
– Igen, köszönöm! 
– És a… a kicsi? 
– Bemutatom Michelle-t, az unokahúgomat! 
– Örvendek. Michelle-nek hozzak valamit? 
– Nem, van nálam minden, köszönöm. Vár rám valami sürgős? 
– Nem, semmi. A reggeli találkozóit lemondtam. Mr. Adams kérdezi, meghívhatja-e 

önt egy italra holnap este? 
– Mondja meg neki, hogy szívesen elmegyek! 
Jellemző, gondolta Susannah. Adams, a vén kéjenc igyekszik összekötni a kellemest a 

hasznossal. Persze kizárólag azért egyezett bele az irodán kívüli megbeszélésbe, mert 
őmiatta ugrott a reggeli találkozó. Legközelebb nem lesz ennyire készséges, annyi 
bizonyos. Csöppet sem érdekelte Andrew Adams, aki kopasz volt, erősen túlsúlyos és 
úgy általában véve is roppant ellenszenves. 
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– Szüksége van még valamire? – kérdezte Ms. Brooks, miután meghozta a kávét. 
– Semmire, köszönöm! 
Az értekezlet, mint azt előre borítékolni lehetett, maga volt a teljes csőd. A beszámoló 

mindösszesen huszonkét perce alatt Michelle tönkretette Susannah márkás töltőtollat, 
kigombolta a blúzát, és lebontotta a művészi kontyba tűzött haját. Ezenkívül csapkodott 
és dobolt mindenen, amit csak elért, hangosan rikoltozott, végül pedig erőszakosan 
leküzdötte magát a nagynénje öléből, és bemászott a tárgyalóasztal alá, át a résztvevők 
lábán és a kábeleken. Az értekezlet mélypontja Susannah számára az volt, amikor 
négykézláb utána ment, és kihúzta rejtekéből a kis bajkeverőt. 

Mire hazaért, Susannah a legszívesebben azonnal visszamászott volna az ágyba, és ki 
sem jött volna onnét, míg be nem kebelez egy nagy doboz édességet. De attól tartott, 
hogy nincs annyi csokis keksz a világon, amennyi őt megvigasztalhatná. 

Legnagyobb meglepetésére Nate a liftajtó előtt, a folyosón várt rá. A lány kis híján 
elbőgte magát, amikor megpillantotta, de aztán erőt vett magán. 

– Úgy látom, nem ment valami jól – állapította meg sajnálkozva a férfi. 
– Honnan tudja? – Susannah hangja élesen csattant. 
– Először is, kibomlott a haja, ami két órával ezelőtt még kontyba csavarintva díszlett 

a tarkóján. Emellett rosszul van begombolva a blúza, és középen tátong egy nagy lyuk, 
amit bizonyára észrevett volna, ha nem ennyire feldúlt. Mellesleg nem hittem volna, 
hogy csipkés melltartót hord… 

Susannah-nak elakadt a szava, csak hápogott, és persze riadtan odakapta a kezét, 
hogy eltakarja a „belátást”. 

– Gyere, baba! – Nate kivette Michelle-t a lány kezéből. – Ahogy elnézem, a 
nagynénédnek szüksége van egy kis pihenésre. 

Susannah, ahogy felszabadult a keze, elfordult, és újragombolta a blúzát, aztán 
előhalászta a lakáskulcsot. Mikor belépett, elszörnyedve állapította meg, hogy rá sem 
lehet ismerni az ízlésesen berendezett, mindig makulátlanul tiszta és rendes otthonára. 

A nappali padlóját takarók és gyerekjátékok borították. A kanapé tele volt Susannah 
ágyneműjével, hiszen – hogy minél közelebb legyen Michelle-hez – inkább idekinn aludt. 
Ezenkívül itt hajította le a kék kosztümkabátját, melyet az unokahúga összekent 
szilvapürével. 

– Hát itt mi történt? – torpant meg az ajtóban döbbenten Nate. – Égszakadás, 
földindulás? 

– Egyik sem. Három nap és három éjszaka az unokahúgommal – hangzott a keserű 
válasz. 

– Üljön le gyorsan! Készítek magának egy kávét. – A férfi letette Michelle-t a 
szőnyegre, ahol a kislány azonnal feltalálta magát: addig mászott, míg meg nem 
kaparintotta a reggel elhajított kedvenc babáját. 

Susannah félredobta a paplanját a kanapéról, és engedelmesen kényelembe helyezte 
magát. Egyszerűen túl elgyötört volt ahhoz, hogy vitatkozzon. 

– Mi az ördög ez a lilás kence mindenütt a falon? – kiabált ki a konyhából Nate. 
– Szilvapüré. Michelle elég sajátosan adta tudtomra, hogy nem rajong a szilváért. 
A konyha állapota hűen tükrözte a mai reggel hangulatát. Susannah-nak szűken 

számolva is három órájába telt, mire sikerült annyira összeszednie magát – és Michelle-t 
–, hogy elindulhattak az irodába. És ez még csak a kezdet volt… 

– Valójában egy dupla martinira vágyom – mondta Nate-nek, amikor a férfi bejött két 
bögre kávéval. 

– Ne vicceljen, még dél sincs! 
– Tudom. Képzelje, mit innék, ha már elmúlt volna dél! 
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Nevettek. Nate átnyújtotta a lánynak az egyik gőzölgő csészét, aztán leült közvetlenül 
melléje, és váratlanul átkarolta a vállát. Susannah idegesen összerezzent. A férfi, ha 
észrevette is az önkéntelen mozdulatot, úgy tett, mintha mi sem történt volna. Feltette a 
lábát a dohányzóasztalra, és kényelmesen hátradőlt. 

Susannah azonban nem tudta elengedni magát, sőt egyre feszültebb lett. Ha csak 
visszagondolt a délelőtti értekezletre, felugrott a vérnyomása, de ha egészen őszinte 
akart lenni magához, be kellett ismernie, hogy a feszültségének semmi köze a 
marketingbeszámolóhoz, sokkal inkább Nate közelségéhez. 

Nem mintha ellenére lett volna a férfi érintése, sőt… Nagyon is jólesett neki, és 
pontosan ez döbbentette meg a leginkább. Mindössze három napja ismerték egymást, és 
most is csupán annyit tudott Nate-ről, hogy a „ne-aggódj-légy-vidám” típusú emberek 
táborába tartozik, vagyis az ő tökéletes ellentéte. Ehhez képest derült égből 
villámcsapásként érte a felismerés, milyen erősen vonzódik hozzá. 

– Akar mesélni az értekezletről? 
– Dehogy! Inkább szeretném elfelejteni, de kétlem, hogy sikerülhet. Magának volt 

igaza, el kellett volna halasztanom a beszámolót. 
– Jó pap holtig tanul – bölcselkedett Nate a kávéját szürcsölve. 
Közben Michelle a dohányzóasztalba kapaszkodva felállt, és körbearaszolta a bútort, 

míg oda nem ért a férfi kinyújtott lábához. Aztán megfogta az „akadályt”, és 
mindkettejük nagy meglepetésére szélesen elvigyorodott. 

– Nézze! – lelkesedett Susannah. – Ott az új foga! 
– Hol? 
Nate felvette a kislányt az ölébe, és érdeklődéssel kukucskált be a szájába. Susannah 

éppen belefogott, hogy elmagyarázza neki, merre keresse a fogacskát, amikor valaki 
rátenyerelt a csengőre. 

Néhány pillanattal később Susannah már nyitotta is az ajtót, Emily pedig, nyomában 
Roberttel, beviharzott a nappaliba. 

– Ó, én édes kicsikém! – kiáltotta. – Itt a mami! Jaj, ha tudnád, mennyire hiányoztál! 
Feleannyira sem, mint te nekem, drága húgocskám, gondolta kesernyés mosollyal 

Susannah. 
A házaspár láthatóan kipihente magát, jót tett nekik a kétszemélyes hosszú hétvége. 

Igaz, a második nászút kis híján Susannah pozíciójába került… 
– Maga biztosan Nate – huppant le Emily a kanapéra, a szomszéd mellé. – Ami azt 

illeti, a nővérem nem volt valami bőbeszédű magát illetően. 
– Kér valaki kávét? – csapta össze a tenyerét Susannah, hogy magára irányítsa a 

figyelmet. 
Egyáltalán nem akarta, hogy a húga rajtuk élje ki kerítői ambícióit. Emily ugyanis úgy 

vélte, nem egészséges az, ahogyan Susannah él. Persze nem az ellen volt kifogása, hogy 
dolgozik, de az már nem fért a fejébe, hogyan áldozhatja fel valaki a munkahelyi 
előmenetel oltárán a boldog családi életet, hogyan mondhat le egy nő önszántából a 
férjről, gyerekekről. Ebből kifolyólag a fiatalasszony egyfajta életcéljának tekintette, 
hogy „segítsen” a nővérének megállapodni. 

– Köszönöm, én nem! – mondta Robert. 
– Végül is érthető – bólintott a lány, majd nem minden hátsó gondolat nélkül 

hozzátette: – Biztosan alig várjátok már, hogy összepakoljátok Michelle holmiját, és 
hazaérjetek. 

A pillantása találkozott Nate-ével, aki nyilvánvalóan csak nehezen tudta megállni, el 
ne nevesse magát Susannah abbéli igyekezetén, hogy mihamarabb megszabaduljon a 
húga családjától. 
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– Így van. – Robert körbepillantott a lakásban, és az arcára kiült a döbbenet. Sosem 
látta még ilyen állapotban a sógornője rendezett, tiszta otthonát. 

– De hisz még egy szót sem váltottunk Nate-tel! – tiltakozott Emily. – Pedig alig 
vártam, hogy végre megismerjem! 

– Lesz még alkalmunk találkozni, ne féljen! Én itt leszek. 
A férfi pillantása Susannah-ra siklott, és úgy nézett rá, de úgy… A lányt egyszeriben 

elöntötte a forróság, és csak arra tudott gondolni, milyen jó lenne, ha Nate megcsókolná. 
Pedig nem volt az a fajta, aki valahányszor meglát egy jóképű pasit, máris ábrándokat 
sző, és azt fontolgatja, hogyan kerülhetne közelebb hozzá. Biztosra vette, hogy ennek a 
mostani elgyengülésnek köze van a kialvatlansághoz, de akárhogy is: egyszerűen 
képtelen volt levenni a szemét a férfiról. 

Emily végre észrevette magát, és szedelőzködni kezdett. 
– Ó, igen, igen, igazad van, drágám, menjünk. Máris pakolok… 
Susannah fülig vörösödve szakította ki magát Nate pillantásának bűvköréből. 
– Mellesleg tudtad, hogy a lányod utálja a szilvát? – kérdezte meg a húgától 

zavarodottan. 
– Nem, nem tudtam. – Emily fel sem nézett, sebesen kapkodta össze a játékokat, 

pelenkákat, takarókat. 
Nate közben felállt, és segített Robertnek összecsukni az utazóágyat meg az 

etetőszéket, és nem telt bele három perc, kiürült a lakás. Susannah sokáig csak állt a 
nappali közepén, és élvezte a csendet. Csodálatos érzés volt. 

– Hát elmentek – mondta, aztán észrevette, hogy Nate ott áll a háta mögött. 
– El. Vége a sáskajárásnak. 
A lány gyerekkora óta nem hallotta ezt a kifejezést. Megfordult, és a férfira 

mosolygott, aki visszanevetett rá. 
– Az életem visszatér a régi kerékvágásba. 
– Így is van rendjén – biccentett Nate. 
Susannah szemét, maga sem tudta, miért, hirtelen elfutotta a könny. A karját gyorsan 

összekulcsolta a melle előtt, elfordult, és az ablakhoz lépett, nehogy a férfi észrevegye, 
mennyire elérzékenyült. 

A lakás ablakai az Elliott-öbölre néztek. Rendszerint gyönyörű volt a kilátás innen, de 
most barátságtalanul szürke volt az ég, vigasztalanul esett az eső. A sötétzöld vízen egy 
zöld-fehér komp úszott lassan, méltóságteljesen. 

A lány csak remélni tudta, hogy Nate nem figyelt fel a különös viselkedésére. Lopva 
megtörölte a szemét, és vett egy nagy levegőt. 

– Susannah! 
– Az öblöt nézem. Hát nem szép? 
A lány érezte, hogy a férfi egészen közel lép hozzá. Amikor a vállára tette a kezét, alig 

tudta megállni, hogy neki ne dőljön vigaszt, védelmet keresve. 
– Hiszen maga sír! 
Susannah-nak nem volt ereje letagadni. Szipogva biccentett. 
– Mi a baj? Maga nem az a gyönge virágszál, aki lépten-nyomon sírva fakad. 
– Nem tudom… Egyszerűen nem értem. – A lány felzokogott. – Úgy megszerettem azt 

a kis csendháborítót, és alighogy összeszoktunk… Édes istenem, pedig annyira örültem, 
amikor Emily megjött, és mégis… 

Nate keze végigsiklott a karján, lassan, simogatón. Sokáig nem mondott semmit, és 
Susannah már dühös volt magára, amiért ilyen ostobán viselkedett. A férfinak 
tökéletesen igaza volt: egyáltalán nem vallott rá, hogy ok nélkül elsírja magát. Ez a 
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váratlan érzelemkitörés minden bizonnyal a többnapos idegkimerültség, a délelőtti 
irodai lidércnyomás, és… igen, a Nate-tel való találkozás eredménye. 

A férfi lassan, egyetlen szó nélkül maga felé fordította, és megemelte az állát, hogy a 
szemébe nézhessen. A pillantása annyira gyöngéd volt, annyira vigasztaló, hogy 
Susannah megint szipogni kezdett, a válla rázkódott a visszafojtott sírás tói. 

Nate ekkor kisimította a haját a könnytől nedves arcából. Az ujjbegyével 
végigcirógatta a szemöldökívét, a járomcsontját, az orrát, az állát, mintha mindörökre 
emlékezetébe akarná vésni a vonásait. Susannah megbabonázva tűrte, sőt élvezte a 
különös becézgetést. Moccanni sem tudott. És akkor, kínzó lassúsággal a férfi odahajolt 
hozzá, hogy megcsókolja. 

Amikor összeért az ajkuk, Susannah önkéntelenül felsóhajtott. Már régóta ott 
motoszkált benne a kérdés, vajon milyen lenne, ha Nate megcsókolná, és tessék, most 
végre megkapta a választ. A csók bársonyosan finom volt, kimondhatatlanul gyöngéd, 
ugyanakkor végtelenül izgató. Olyan, amilyenből egy sosem elég… 

A férfi is így gondolhatta ezt, mert alighogy szétváltak az ajkaik, újra megcsókolta, s 
ezúttal ő volt az, aki felnyögött. Aztán hirtelen lehullott a karja Susannah válláról, és 
hátralépett. Mintha most ébredt volna fel az érzéki kábulatból. Mintha a lányhoz 
hasonlóan ő is csak most jött volna rá, mi történt az imént. Egy röpke pillanatra 
mindketten megfeledkeztek arról, hogy egyetlen közös van csupán bennük: az, hogy egy 
házban laknak. Különben egy világ választja el őket, az elveik, az értékeik, az elvárásaik 
nem is lehetnének különbözőbbek. 

– Minden rendben? – kérdezte fojtott hangon Nate. – Jól vagy? 
Susannah zavarodottan pislogott, és próbálta leplezni, hogy egyáltalán semmi sincs 

rendben. Minden olyan gyorsan történt, hogy teljesen összezavarodott. A szíve úgy 
kalapált, majd kiugrott a helyéről, és nem emlékezett rá, hogy valaha megesett volna 
vele ilyesmi. Soha életében nem volt még rá ilyen hatással egy férfi sem. 

– Hát persze – válaszolta gyorsan és magabiztosan. – És te? 
Nate nem válaszolt rögtön. Meglehetősen tétova benyomást keltett, ahogy zsebre 

vágott kézzel elfordult. 
– Nate… 
A férfi megint Susannah-ra nézett, majd előhúzta a kezét, megdörgölte az arcát, és 

hátrafelé fordította elmaradhatatlan baseballsapkáját. 
– Mit szólnál hozzá, ha megpróbálnánk még egyszer? 
A lány hirtelenjében azt sem tudta, miről beszél, és amikor ismét a férfi karjában 

találta magát, már késő volt tiltakozni. Nem mintha olyan nagyon akart volna. Az első, 
lágy és finom csók után váratlanul érte a perzselő szenvedély, amellyel Nate most 
csókolta. Elöntötte a forróság, a tagjaiból egyszerre kiszállt minden erő, úgy érezte, 
menten összeesik. Kénytelen volt hát a férfi erős vállába kapaszkodni, és egy pillanattal 
később elsüllyedt körülötte a világ. Képtelen volt lélegezni, gondolkodni, megmozdulni, 
csak érezni tudott, és azt akarta, hogy soha ne múljon el ez a gyönyörűséges pillanat. 

Amikor aztán mégis véget ért a csók, Nate továbbra sem engedte el. Átölelve tartotta, 
és a vállára fektette az arcát. 

– No és most? Mi a véleményed? 
– Az, hogy átkozottul jól csókolsz. 
– Nem erre gondoltam, és ezt te is pontosan tudod, Susannah. – A férfi eltolta magától, 

hogy a szemébe nézhessen. – Neked is érezned kellett ezt a különös erőt. Szinte vibrált 
körülöttünk a levegő, mintha… 

– Én nem éreztem semmi ilyesmit – vonogatta a vállát a lány. – Nagyon kellemes volt, 
mint ahogy a csókok általában… 
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– Kellemes? 
– Nagyon kellemes – nyomta meg a szót Susannah, és remélte, ezzel kiengeszteli Nate-

et. – De ez minden. 
A férfi egy végtelennek tűnő pillanatig hitetlenkedve bámult rá, aztán hirtelen 

eleresztette, sarkon fordult és szó nélkül kimasírozott a lakásból. 
A lány dermedten bámult utána. Egész testében reszketett. Ez a csók mélyen 

megérintette, megpendített a lelkében egy húrt – és Susannah attól tartott, hogy ezek 
után sosem tudja majd egészen elnémítani. De nem akarta, hogy ezt Nate észrevegye. 
Miért is kellene tudnia, ha egyszer kettejük között sohasem lehet semmi? Nem illenek 
össze. Túlságosan különbözőek. 

 
Ahogy itt ült ebben a puccos bárban Andrew Adamsszel, Susannah már bánta az 

engedékenységét. Hiba volt beleegyeznie, hogy az irodán kívül találkozzon magas rangú 
kollégájával. Alighogy belépett a fülledt hangulatú, majdhogynem sötét szórakozóhelyre, 
rájött, hogy amit Adams akar tőle, annak valószínűleg nem sok köze van a munkához. 

A férfi a cég társtulajdonosa volt, és igen nagy befolyással rendelkezett. Ez még nem 
lett volna baj, sőt az sem, hogy erősen kopaszodott és pocakot növesztett, mert ettől még 
lehet az ember rokonszenves, sőt akár vonzó is – de Andrew Adams nem volt az. 
Susannah különösen visszataszítónak találta benne, hogy nem túl előnyös külseje 
ellenére előadta a szép és kívánatos férfiút, akiért bomlanak a nők. 

Susannah görcsösen igyekezett megőrizni a nyugalmát, és megtartani a három lépés 
távolságot, ám kérdéses volt, meddig tart a türelme, és mikor fogy el végleg. 

– Van néhány elszámolás, amelyet szívesen megmutatnék magának – jegyezte meg 
Adams, miközben a martinispoharának pereme fölött áhítatosan bámulta a lányt. – De 
sajnos otthon hagytam a dossziét. Elkísérhetne, ott is befejezhetnénk a beszélgetést. 

Susannah felvonta a szemöldökét, és az órájára pillantott. Már egy órája itt ültek, 
ráadásul – megítélése szerint – teljesen feleslegesen. 

– Ne haragudjon, de nagyon elszaladt az idő, és elég fáradt vagyok… 
– Igazán nincs messze, csak néhány saroknyira lakom – győzködte Adams. 
Susannah-nak nagyon elege volt már ebből az egészből. Rég rájött, hogy kész 

időpocsékolás volt ez a mai este, alig várta, hogy hazaérjen végre, és beszélhessen Nate-
tel. 

Egész nap a férfi járt a fejében, egyszerűen nem tudott nem gondolni rá. Arra, ami 
köztük történt, és arra, ahogyan elváltak. Fogalma sem volt ugyan, mit fog csinálni, mit 
fog mondani Nate-nek, de látni akarta, látnia kellett mihamarabb. 

– Nem tudom, hallott-e már róla, de John Hammer és én egészen közeli barátok 
vagyunk – hajolt oda hozzá bizalmasan Adams, miközben a székét is közelebb húzta. 

Susannah megütközve hőkölt hátra. Ártatlannak tűnt a megjegyzés, de ő persze 
értette: a férfi nem is zsarolhatta volna meg ennél nyilvánvalóbban. John Hammer 
ugyanis nem volt más, mint az igazgatótanács elnöke, aki egy személyben döntött az új 
alelnök kinevezéséről. Susannah harmadmagával szállt versenybe a pozícióért, és persze 
nagyon szeretett volna győztesként kikerülni a nemes versengésből. Annál is inkább, 
mert ha őt nevezték volna ki, akkor mindenképpen cégtörténetet ír, hiszen az H&J Lima 
történetében ő lett volna az első női alelnök. 

– Ha ennyire jóban van Mr. Hammerrel – ajánlotta a lány mézédes mosollyal –, azt 
javaslom, egyenesen neki adja oda azokat a kimutatásokat, mert bizonyára őt is 
érdekelni fogja a dolog. 

– De én azt szeretném, ha először maga nézne meg őket – kötötte az ebet a karóhoz 
Adams. – Tényleg nagyon közel van, pár perc séta az egész… 
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– Ha valóban ennyire közel lakik, ugorjon haza a papírokért, megvárom. – Mialatt 
Susannah beszélt, egy pár jött be a bárba, és elsétált az asztaluk mellett. 

A szürke öltönyös férfira nem figyelt volna fel Susannah, de az a szőke lány… Nos, őrá 
nem lehetett nem odafigyelni, annyira csinos és elegáns volt. Susannah sárgult az 
irigységtől kecses, finom mozdulatai láttán. 

– Sokkal egyszerűbb lenne, ha velem jönne, nem gondolja? – Adams valamiért nem 
akart érteni a szóból. 

– Nem – mondta eltökélten Susannah, és úgy tett, mintha sürgős tanulmányoznivalót 
talált volna a borospoharán. 

Aztán különös érzése támadt. Mintha valaki figyelné… Akkor sem lehetett volna 
biztosabb ebben, ha az illető megérinti, annyira erős volt ez az érzés. Susannah 
körbepillantott, és legnagyobb meglepetésére Nate-et vette észre két asztallal odébb. Ő 
volt az a szürke öltönyös férfi, aki a szőke bombázóval bejött az imént. No de ilyet! A 
magazinok címlapjára kívánkozó, fiatal szőkeség szemlátomást remekül érezte magát a 
társaságában, dallamos, búgó kacagását Susannah is hallhatta. 

A lélegzete is elakadt megdöbbenésében, úgy kellett figyelmeztetnie magát, nehogy 
elfelejtsen levegőt venni. Egyidejűleg gyorsan a pohara után nyúlt, hogy leplezze a 
zavarát, és nem utolsósorban, hogy magához vegyen némi szíverősítőt. 

Nate tekintete egy végtelennek tűnő másodpercre rászegeződött, majd Adamst vette 
górcső alá. Ajka elkeskenyedett, a szeme pedig, amely előző nap még oly kedvesen, oly 
gyöngéden pillantott rá, most haragosan villámlott. 

Susannah nem volt valami boldog. Miért is lett volna? Nate magával a megtestesült 
Szépséggel randevúzott, míg neki csak a Szörnyeteg jutott… 
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4. 

Susannah, hogy dühét levezesse, ingerülten fel-alá kezdett járkálni a nappaliban. 
Férfiak! – gondolta. Ugyan kinek van szüksége rájuk? Kinek kellenek? Neki biztosan 

nem! Nate Townsend nyugodtan foghatja a csókjait és elviheti őket akárhová… A 
baseball sapkájával együtt, amelyet nyilvánvalóan csak neki tartogat, mert a másik nő 
kedvéért bezzeg kinyalta magát! Úgy festett, mint egy címlapfotó az Elegáns Üzletember 
egyik számából. 

Susannah még öt percig sem dühönghetett nyugodtan, amikor csengettek. Idegesen 
perdült meg. Elképzelni sem tudta, ki lehet az, hiszen nem várt senkit. 

Amikor kikukucskált a kémlelőn, Nate-et látta a folyosón. No, őt várta a legkevésbé. 
Most semmi esetre sem akart találkozni vele. Hiszen bolondot csinált belőle… Vagyis 
hagyta, hogy ő bolondot csináljon saját magából. 

Csendben elosont az ajtó elől, a férfi azonban türelmetlenül kopogtatni kezdett. 
– Tudom, hogy ott vagy! – kiabálta. 
– Menj el! – kiáltott vissza a lány. 
Csönd támadt. 
– Hát jó – mondta végül Nate. – Ha tényleg ezt akarod… 
Susannah hirtelen meggondolta magát, és mégis ajtót nyitott. Haragosan meredt a 

férfira, aki dühítő nyugalommal nézett vissza rá. 
– Ki volt az a fickó? – kérdezte. 
Susannah erős késztetést érzett rá, hogy az arcába vágja: semmi köze hozzá. Aztán 

mégis máshogy döntött. 
– Andrew Adams – közölte fölényesen, majd ő is feltette azt a kérdést, mely a 

leginkább feszítette belülről: – És ki volt az a lány? 
– Sylvia Potter – hangzott az övéhez hasonlóan semmitmondó válasz. 
Jó darabig egyikük sem szólt semmit. 
– Akkor jó. Most már legalább tudom – mondta Nate. 
– Én is csak ennyit akartam… 
A férfi elfordult, Susannah pedig ugyanebben a pillanatban bevágta az ajtót. 
– Sylvia Potter! – ismételte fitymálom – Szóval így hívják azt a libát! 
Legalább negyedóráig füstölgött, pedig még a tévét is bekapcsolta, hátha az esti 

híradó eltereli a figyelmét. Miután sikerült egy kicsit lecsillapodnia, szöget ütött a fejébe 
a kérdés, miért izgatta fel magát ennyire ezen a semmiségen. Hiszen Nate Townsend az 
égvilágon semmit sem jelent neki! Hogyan is jelenthetne?! Egy héttel ezelőtt még a nevét 
sem tudta… 

Persze tegnap megcsókolta néhányszor, és valóban felforrósodott körülöttük a 
levegő, de az, hogy az embert elönti a forróság, korántsem elég egy kapcsolathoz. Mit 
törődik ő vele, ha Nate akár az összes seattle-i szőkeséggel ágyba bújik? Mi köze hozzá? 

Hát lehet, hogy semmi, Susannah-t mindenesetre korántsem hagyta hidegen a tény, és 
ez elmondhatatlanul dühítette. Nem akart Nate-tel foglalkozni. A munkahelyi sikerekre 
tette fel az életét, és úgy tűnt, öt év munkája most végre meghozza a gyümölcsét. Ő lesz 
az alelnök – olyan nagy baj az, ha Nate nem lesz az övé? 
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Erőteljesen kifújta a levegőt, ami meglibbentett egy sötét hajtincset a homloka előtt. 
Talán a haja teszi… Nate biztosan a szőkékért van oda. Ha nem ez lenne a helyzet, aligha 
próbálkozott volna meg Miss Sylvia Potterrel. 

Susannah megtiltotta magának, hogy a továbbiakban akár egyetlen gondolatot is 
vesztegessen a szomszédjára, és elhatározta, hogy megvacsorázik. A fagyasztója 
átvizsgálása során egy csirkepástétomra bukkant, mely a papírdobozból kibontva olyan 
szánalmasan nézett ki, hogy tálkástul együtt azonnal a kukába dobta. 

Ekkor hirtelen a szeme sarkából valami mozgást vett észre. Az ablak felé fordult, és 
látta, hogy egy sziámi macska halad át az erkélykorláton, olyan könnyedén, mintha csak 
a park füvén sétálgatna, ami – tekintve, hogy a lány lakása a nyolcadik emeleten volt – 
igen veszélyes mutatványnak tűnt. Egyetlen rossz mozdulat, és a szép cica legközelebb 
már csak az örök vadászmezőkön sétál, akárhány élete van is… 

Susannah, óvatosan, hogy meg ne ijessze, elhúzta az erkélyre vezető tolóajtót. 
– Cicicic! 
A macska a hívásra leugrott a párkányról, és égnek álló farokkal bemasírozott a lány 

lakásába. A kukáig meg sem állt. 
– Éhes vagy? Szegény kicsikém! 
Susannah előhalászta a csirkepástétomos tálkát, és betette a mikroba, hogy 

átmelegítse. Míg ügyködött, a krémszíntől a sötétbarnáig valamennyi színárnyalatot 
felvonultató cica hangos dorombolással körözött a bokája körül. 

Susannah éppen a macska számára fogyasztható darabokra vágta az átmelegedett 
húsételt, amikor valaki megzörgette az ajtót. A lány letette a tányért a földre, megtörölte 
a kezét, aztán sietett ajtót nyitni. 

– Nálad van a macskám? – szegezte neki a kérdést Nate, aki időközben levette szürke 
öltönyét, és a szokásos farmer-póló összeállítást öltötte magára. 

– A macskád? – adta az ártatlant Susannah. – Nem is tudtam, hogy van macskád. Hogy 
néz ki? 

– Hagyjuk a buta vicceket, Susannah! Az ügy komoly. Csokimáz egy nagyon értékes, 
verseny győztes állat. 

– Csokimáz? – Susannah összefonta a karját a melle előtt, és az ajtófélfának dőlt. – 
Feltehetőleg nem olvastad a bérleti szerződés tizenkettedik pontjának ötödik 
bekezdését, amely szerint a házban tilos az állattartás. 

Valójában halvány fogalma sem volt róla, hányadik pont hányadik bekezdése 
foglalkozik az állattartás tilalmával, ám szerette volna azt a látszatot kelteni, hogy tudja. 

– Ha megígéred, hogy nem mondod el senkinek, én sem árullak el. 
– Engem? Nekem nincs is állatom! 
– De volt gyereked, és az szintén tilos. 
– Michelle más lapra tartozik. Ő csupán három napig volt itt. 
– A macska sem lesz itt sokkal tovább. A húgomé, rám bízta néhány napra, mert 

elutazott. Akkor itt van nálad, vagy kezdjem keresni odalenn a járdán? 
– Itt van nálam. 
– Hála istennek! – Nate nagyot sóhajtott. – Már kezdtem megijedni. A húgom rajong 

Csokimázért. Képes volt azért iderepülni San Franciscóból, hogy rám bízhassa, mielőtt 
elutazik Hawaiira. 

A macska, mintha csak meghallotta volna, hogy róla beszélnek, kisétált az ajtóhoz, 
Nate lába mellé telepedett, és felnézett rá nagy, kék szemével. A férfi lehajolt, és 
felemelte. 

– Javaslom, tartsd zárva az erkélyajtót, amíg nálad van! – mondta epésen Susannah. 
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– Úgy lesz. – Nate a hóna alá csapta az állatot, és a lányra nézett. – Talán érdekel, hogy 
a húgomat Sylvia Potternek hívják – mondta, azzal sarkon fordult. 

– A húgomat Sylvia Potternek hívják! – utánozta a férfi hanglejtését gúnyosan 
Susannah, miközben becsukta az ajtót. Már kattant a zár, mire a mondat értelme eljutott 
a tudatáig. – A húga…? Szent ég! Jól hallottam? 

Mielőtt eltöprenghetett volna rajta, helyes-e, amit tesz, már Nate ajtaja előtt állt, és 
javában kopogtatott. Amikor pedig a férfi kinyitotta, azonnal nekiesett: 

– Mit is mondtál az imént? 
– Azt, hogy a húgomat Sylvia Potternek hívják. Tudod, már férjezett… 
– Értem. – Susannah lehunyta a szemét. Egek, és ő még azt hitte…! A fejében egymást 

kergették a zavarosabbnál zavarosabb gondolatok. 
– No és ki az az Andrew Adams? – tudakolta élesen Nate. 
– Ki lenne? Természetesen a bátyám – nevetett Susannah. 
– Na ne! Ezt nem veszem be. 
– Nem is kell. Adams az H&J Lima egyik társtulajdonosa – sietett bevallani az 

igazságot a lány, majd rögtön magyarázkodni kezdett. – Mivel tegnap reggel lemondtam 
a megbeszélésünket, meghívott egy italra ma estére, én meg gyanútlanul elfogadtam a 
meghívást. Nagy hiba volt. Mindenki tudja, micsoda tetű alak. 

Nate szája szögletében megjelent egy alig észrevehető kis mosoly. 
– Kár, hogy nem volt nálam fényképezőgép, és nem örökíthettem meg az ábrázatodat, 

amikor észrevettél minket a bárban. Ha azt mondom, hogy kiguvadt a szemed és leesett 
az állad, azzal még nem sokat mondtam. 

– A húgod miatt volt… Mikor megláttam, megrémültem, annyira szép lány. 
– Te is az vagy. 
Ez napszúrást kapott, gondolta Susannah. Még gondolatban sem merte 

összehasonlítani magát a tökéletes alakú, bájos arcú és elmondhatatlanul nőies 
Sylviával, akihez képest jelentéktelen, szürke egérkének érezte magát. 

– Hízelgő, hogy ezt mondod – nyögte ki nagy nehezen, és örült, hogy ennyi is eszébe 
jutott. 

Mindig hadilábon állt a dicséretekkel, nem nagyon tudta, hogyan kezelje őket. Ha 
bókoltak neki, persze mosolygott és megköszönte, de sosem esett kísértésbe, hogy 
komolyan vegye a szép szavakat. Kivéve ezeket. 

Hát igen, Nate sok tekintetben kivételt jelentett… Pedig ha nem laknak egy házban, 
Susannah valószínűleg észre sem veszi. Most meg egy percre sem tudja kiverni a fejéből. 
Ki hitte volna? 

– Bejössz? – lépett oldalt udvariasan a férfi. 
Susannah bekukucskált, és egy óriási tévéképernyőre esett a pillantása, melyen egy 

videojáték figurái voltak láthatók. Vagyis a férfi éppen vissza akart ülni játszani, amikor 
megzavarta. 

– Ó, nem, nem szeretnélek feltartani. Különben is, vacsorát készítek. 
– Te főzöl? – A férfi lelkesedése olyan nyilvánvaló volt, hogy Susannah nem merte 

bevallani az igazságot. 
– Hát persze. 
– Remek! Pont az előbb jutott eszembe, hogy tartozol nekem egy vacsorameghívással. 
Susannah annyira meglepődött, hogy tiltakozni is elfelejtett. 
– És mivel úgyis csúnyán összekaptunk tegnap, egy finom vacsora nagyszerű alkalom 

volna, hogy kibéküljünk, nem gondolod? 
Susannah az ajkába harapott. A dolog úgy állt, hogy Nate meghívatta magát vacsorára 

hozzá – hozzá, aki még életében nem főzött semmi ehetőt. Bármivel is próbálkozott a 
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konyhában, rendre balul sült el, úgyhogy jó ideje nem készített a pirítósnál bonyolultabb 
ételt. El is gondolkodott, vajon Nate-et milyen pirítóssal kínálja. Egyszerű vajassal, vagy 
tegyen rá sajtot? Esetleg lekvárt, netán mézet? A lehetőségek tárháza aggasztóan 
végesnek tűnt. 

– Szóval akkor te főzöl, és én viszem a bort – mondta a férfi halkan, csábítón. – 
Legfőbb ideje, hogy beszélgessünk egy jót, nem igaz? 

– Ami azt illeti… át kellene olvasnom néhány szerződést lefekvés előtt. 
– Semmi gond. Ha akarod, vacsora után azonnal hazajövök, és akkor lesz időd 

olvasgatni is. Na, megegyeztünk? 
Susannah csak bámulta a férfit, és már tudta, igen, biztosan tudta, hogy minden észérv 

dacára Nate-tel akarja tölteni az estét. Hiába játszik a férfi bugyuta videojátékokat, míg ő 
szerződéseket tanulmányoz, hiába tudja, hogy ennek az egésznek semmi értelme, mert 
úgysem illenek össze – még mielőtt rájött volna, mit is tesz valójában, beleegyezően 
bólintott. 

– Remek. Akkor adok neked egy órát. Elég lesz? 
Megint ugyanaz a gépies bólintás. 
Nate mosolyogva odahajolt hozzá, és lágyan szájon csókolta. 
– Akkor viszlát egy óra múlva! 
Susannah sokáig állt a csukott ajtó előtt a folyosón, és azt találgatta, hogyan is lehetett 

ennyire ostoba. Miért hozta magát ilyen lehetetlen helyzetbe? 
Számba vette a lehetőségeit, és rájött, hogy nincs sok választása. Egészen pontosan 

egyetlen választása van: az a remek kis kifőzde a Western Avenue-n. 
Egy órával később Susannah már terített. Az asztal közepén kristálytálban ott díszlett 

az ínycsiklandó öntettel készült zöldsaláta. 
A tálat Susannah még a diplomaosztójára kapta a nénikéjétől. A drága jó Gerty néni 

valószínűleg összetévesztette őt a húgával, azért vett neki ilyen puccos konyhai 
felszerelést, és Emily valószínűleg díjazott is volna egy ilyen ajándékot, Susannah 
ellenben még soha az életben nem használta a kristálytálat. Most, hogy így elnézte, 
megfogalmazódott benne a gyanú, hogy esetleg nem is salátás-, hanem inkább 
puncsostál, és csak remélni tudta, hogy ezt Nate nem veszi észre. A bélszín Stroganoff 
módra ott gőzölgött a serpenyőben, a hozzá való tésztát pedig a lány berakta a forró – de 
már kikapcsolt – sütőbe, hogy ki ne hűljön. Amikor a férfi csöngetett, Susannah vett egy 
nagy levegőt, kissé szétlegyezte a lakásban a Stroganoff illatát, majd sietett ajtót nyitni. 

Nate egy üveg borral állt odakinn. 
– Szia! – mondta, és Susannah-ra szegezte kék szemét. Olyan sötéten csillogott ez a 

kék szempár, ahogyan csak a nagyon mély hegyi tavak vize tud csillámlani. Nem csoda, 
ha a lány hangja remegett kissé, amikor megszólalt: – Szia! Most lett kész a vacsora. 

Nate beleszimatolt a levegőbe. 
– Érzem. Vörösbor jó lesz hozzá? 
– Tökéletes. – Susannah félreállt az ajtóból, hogy a férfi bejöhessen. 
– Kinyissam most mindjárt? 
– Igen, köszönöm! 
A lány a konyhába vezette Nate-et, ahol előrelátón csinált egy kis rendetlenséget, 

nehogy lebukjon, hogy nem ő főzte a vacsorát. A pultra kirakta az összes fűszertartóját, a 
mosogatóban lábasok és tálak tornyosultak, és gondosan kitett kéthárom könyvet is, 
melyek a külsejük alapján akár szakácskönyvek is lehettek volna – persze nem azok 
voltak, ugyanis Susannah-nak nem volt szakácskönyve. 

– Remélem, szereted a Stroganoff módra készült bélszínt – jegyezte meg könnyedén. 
– Ó, igen! Az egyik kedvencem. 
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Susannah mosolyogva bólintott. Nem volt ugyan az a fajta, aki ügyesen színlelt, de 
most szerette volna vállon veregetni magát, mert remekül alakultak a dolgok. 

Mialatt feltálalta az ételt, Nate gyakorlott mozdulatokkal kinyitotta és kitöltötte a 
bort, aztán leültek az asztalhoz, egymással szemben. Nate, alighogy megkóstolta a 
Stroganoff bélszínt, elismerőn csettintett. 

– Ez igen! Nagyon finom. 
Susannah lesütötte a szemét. 
– Köszönöm. Régi családi recept, még anyukámtól tanultam. 
Ez persze hazugság volt. Akadt ugyan a családban olyan étel, melyet évtizedek óta a 

hagyományos recept alapján készítettek, de az a karácsonyi mézespuszedli volt. 
– És a saláta is remek. Mit tettél az öntetbe? 
No, ez volt az a pillanat, amikor Susannah elégedettsége és önbizalma semmivé 

foszlott. 
– Hogy mit? – hebegte, és lázasan keresgélt az emlékezetében, ugyan miből is készül a 

salátaöntet. – Hát olívaolajat! – kiáltott fel olyan örömmel, mintha legalábbis olajmezőt 
fedezett volna fel a nappalija alatt. 

– Balzsamecetet? – próbált segíteni Nate. 
– Persze, azt is! – csapott le a szóra Susannah, holott azt sem tudta, mi az ördög az a 

balzsamecet. – Jó sokat. 
Nate az asztalra könyökölt és elmosolyodott. 
– No és fűszereket? 
– Ó, azokat is! 
A férfi ajka még szélesebb mosolyra húzódott. 
Susannah belátta, hogy a játéknak vége. Ha Nate nem tesz fel neki keresztkérdéseket, 

lehet, hogy végig tudta volna csinálni, de így… Most már úgyis lelepleződött, mi értelme 
tovább alakoskodni? 

Belekortyolt a borába, hogy némi bátorságot gyűjtsön, aztán belefogott: 
– Be kell vallanom valamit, Nate. Az az igazság, hogy a vacsorát nem én készítettem… 
– Hanem a Western Avenue-ról hozattad, ugye? 
A lány csüggedten bólintott. 
– Remek választás volt. 
– De… honnan tudtad? 
– Először is onnan, hogy gyanúsan sok edény tornyosul a mosogatóban. Ennyi 

főzéssel nemhogy két embert, de egy kisebb hadsereget is jól lehetne lakatni. No és a 
fűszerek, amiket kiraktál… Egyáltalán honnan vannak? 

– Emilytől kaptam egy készletet még valamikor régen, karácsonyra – magyarázta 
Susannah. – Alighanem rég lejárt a szavatosságuk. Szegény húgocskám sokáig 
reménykedett benne, hogy egyszer csak csoda történik, és érdeklődni kezdek a 
konyhaművészet iránt. 

– De a csoda elmaradt, amint látom – nevette el magát Nate. – Mert különben te is 
rájöttél volna, hogy a szárnyas fűszerkeveréknek meg a currynek nem sok keresnivalója 
van a pulton, ha az ember Stroganoffot főz. 

– Tényleg… – A lány elvörösödött. – Erre nem is gondoltam. Szóval akkor már az első 
perctől tudtad? 

– Igen. De nagyon hízelgő, hogy a kedvemért magadra vállaltad ezt a kínos 
hazugságot. 

– Sokkal kínosabb lett volna bevallani, hogy egy két lábon járó csődtömeg vagyok a 
konyhában. Inkább elkészítek egy éves marketingtervet, mint hogy megsüssek egy tepsi 
süteményt. 
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– Ha egyszer esetleg mégis rászánod magad, a csokis a kedvencem. 
Ezek szerint Nate nevezte el a húga macskáját, futott át Susannah agyán. Vagy az is 

lehet, hogy a családban mindenki rajong a csokoládés kekszért… Még szerencse, hogy 
nemrég nyílt meg vagy két háztömbnyire innen a Kekszkirály egyik üzlete. Ott árulták a 
legjobb teasüteményt, amelyet a lány valaha kóstolt. 

– Ígérem, nem fogom elfelejteni. 
Miután megvacsoráztak, Nate segített lepakolni az asztalt, aztán begyújtott a 

kandallóba. Amikor a lány bement hozzá a nappaliba, már égett a tűz, és a férfi a padlón 
ülve várta. 

– Még egy kis bort? – kérdezte az üveg felé intve. 
– Köszönöm, kérek! 
Susannah feljebb húzta hosszú, szűk szoknyáját, aztán óvatosan letelepedett Nate 

mellé a szőnyegre. A férfi rámosolygott, aztán a legalsó fokozatra kapcsolta az állólámpa 
fényerejét, amitől egyszeriben még bensőségesebb, még bizalmasabb lett a hangulat. A 
lángok árnya sejtelmesen villódzott a szemközti falon. 

– Rajta! Kérdezz csak bátran! – biztatta Nate, egészen közel hajolva. 
– Hogyhogy? Mit kérdezzek? – jött zavarba Susannah. 
– Amit akarsz. Már a legelső találkozásunkkor éreztem, hogy nagyon furcsának 

találsz, hogy sok minden nem fér a fejedbe velem kapcsolatosan. Most lehetőséged van 
megtudni, amire kíváncsi vagy. Ígérem, minden kérdésedre válaszolok. 

A lány elámult. Ha ilyen egyszerű olvasni a gondolataiban, akkor semmi keresnivalója 
az üzleti életben – ez volt az első, ami az eszébe jutott. Ó, igen, tömérdek kérdése lett 
volna Nate-hez, csak nem tudta, hogyan tegye fel őket, mert nem akart túlságosan 
bizalmaskodónak tűnni. Míg töprengett, kiitta a borát, és félretette a poharat. 

– Ha megengeded, szívesen felfrissítem az emlékezetedet – mondta ekkor a férfi, és 
Susannah a következő pillanatban arra ocsúdott, hogy a szőnyegen fekszik, és 
csókolóznak Natetel, úgy, ahogy még soha. A lányt teljesen váratlanul érte a „támadás”, 
nem számított a csókra, így ellenállásról szó sem lehetett: odaadón simult a férfihoz, és 
átadta magát azoknak a gyönyörűséges érzéseknek, melyek megrohanták. 

Amikor aztán szétváltak, rábámult Nate-re, kifulladva és megdöbbenve azon, ami 
történt. A férfi lassan a nyaka alá csúsztatta a kezét, kivette a csatokat a kontyából, és 
beletúrt a hajába. 

– Erre vágytam egész este – suttogta, majd megint megcsókolta. 
Susannah hosszú ideig képtelen volt bármit is mondani, hiába engedte el végül Nate. 

Nagy nehezen felült, és megköszörülte a torkát. 
– Hol is… hol is hagytuk abba? 
A férfi közben elhelyezkedett a háta mögött, magához húzta, és átölelte a vállát. 
– Azt hiszem, éppen kérdezni akartál tőlem valamit. 
– Ja, tényleg… Arra lennék kíváncsi, hogy… Mondd, Nate, te dolgozol? 
– Nem – mondta a férfi, miközben lágyan csókolgatni kezdte Susannah fülcimpáját. A 

lány beleborzongott a gyönyörűségbe. 
– Hogyhogy? 
– Kiszálltam. 
– De miért? 
– Mert jó ideig túl sokat dolgoztam, és közben elfelejtettem élvezni az életet. 
– Ó! 
Nate ajka vándorútra indult a lány fülétől a nyakán át a válla felé. Susannah lehunyta a 

szemét. Szerette volna teljesen átadni magát a becézgetésnek, ugyanakkor kíváncsi volt 
mindenre, amit erről a rendkívüli emberről csak megtudhatott. 
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Nate megint testhelyzetet változtatott: most ismét vele szemben helyezkedett el, és 
ajka ezúttal az arcán indult felfedezőútra. Apró csókjai oly könnyűek és finomak voltak, 
mintha tavaszi eső cseppjei hullottak volna a lány ajkára, orcájára és szemhéjára. 

– Van még kérdésed? – kérdezte, és kis időre felfüggesztette a puszilgatást. 
Susannah megrázta a fejét. Minden akaraterejére szüksége volt, nehogy megkérje a 

férfit, legyen szíves folytatni, amit abbahagyott. 
– Kérsz még bort? 
– Nem, köszönöm! 
– Hát akkor… – Nate felhúzta a térdét, és átölelte mindkét karjával. – Most én jövök. 
– Te jössz? 
– Hát persze. – A férfi elvigyorodott. – Eddig te kérdeztél, most rajtam a sor. 
Susannah egyelőre nem nagyon tudta elképzelni, miként válaszoljon a kérdésekre így, 

hogy Nate itt ül előtte, bármikor odahajolhat hozzá és megcsókolhatja. 
– Nincs kifogásod ellene? 
– Nincs. 
– Remek! Akkor mesélj magadról, légy szíves! 
Susannah a vállát vonogatta. El sem tudta képzelni, mit mondjon, mivel tudná 

elkápráztatni a férfit. Túl sok érdekes nem történt vele eddigi élete során. Mindig sokat 
dolgozott, lassan, de biztosan haladt felfelé a ranglétrán. 

– Éppen a kinevezésemre várok – kezdett bele. – Öt évvel ezelőtt helyezkedtem el az 
H&J Limánál, és annak ellenére választottam ezt a céget, hogy két helyen is több fizetést 
ajánlottak. 

– Hogyhogy? 
– Úgy, hogy megláttam benne a lehetőséget. A vezetőség jórészt idősebb férfiakból 

állt, így aztán nyilvánvaló volt, hogy lesz alkalmam gyorsan előrelépni. És bár mint 
nőnek kétszer annyit kellett teljesítenem, végül bebizonyítottam, hogy mindent meg 
tudok csinálni, amit a férfiak. 

Nate elismeréssel tekintett rá. 
– Már a belépésemkor, öt évvel ezelőtt elhatároztam, hogy az igazgatótanács alelnöke 

szeretnék lenni – folytatta büszkén Susannah. – Akkor nagy falatnak tűnt ez a pozíció, 
hisz a cégnél ilyen fontos posztot még soha sem töltött be nő. 

– És? 
– Néhány héten belül kiderül, én leszek-e a szerencsés kiválasztott. 
– No és hogy áll a verseny? 
A lány vett egy nagy levegőt. 
– Meglehetősen szoros a versengés. Mindkét vetélytársam férfi, legalább annyi ideje 

dolgoznak a cégnél, mint én, nagyon okosak és rátermettek. 
– Te is az vagy. 
– Nem biztos, hogy ez elég lesz – dünnyögte Susannah, aki most, hogy karnyújtásnyira 

kerüli tőle áhított cél, még erősebben vágyott rá. 
– Ez a kinevezés sokat jelent neked, igaz? – kérdezte meg férfi. 
– Az nem kifejezés, hogy sokat. Mindent. Mióta beléptem a céghez, erről ábrándozom, 

és úgy néz ki, sokkal hamarabb teljesülhet a vágyam, mint gondoltam. 
Nate egy percig hallgatott. Dobott egy fahasábot a tűzre, majd – noha Susannah nem is 

kérte – utánatöltötte a poharát. 
– No és mi lesz akkor, ha teljesül a vágyad, és te ott állsz, boldognak kellene lenned, 

ám nem érzel semmit? 
– Hogyhogy nem érzek semmit? – ámult el a lány. – Már hogyne éreznék! Hogyne 

lennék boldog! 
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Naná, hogy boldog lesz, ha egyszer valóra válik az álma! Naná, hogy ujjongani fog 
örömében! Micsoda ostoba kérdés ez? 

– Biztos, hogy maradéktalan lesz ez a boldogság? – hajolt közelebb a férfi. – Nem 
fogod úgy érezni, hogy valami hiányzik az életedből? 

Jaj, ne! Nate, úgy látszik, feltette ugyanazt a lemezt, amit Emily szokott. 
– Dehogyis! – válaszolta azonnal és határozottan Susannah. – Kérlek, ne mondj 

semmit, mert pontosan tudom, mit akarsz mondani, és kár a gőzért! Emily azóta 
veszekszik velem emiatt, amióta lediplomáztam. 

– Veszekszik? Mi miatt? 
– Hát mert nem akarok férjhez menni és családot alapítani. A feleség- és anyaszerep 

egyszerűen nem való nekem. Sohasem voltam az a tipikus háziasszony, és már 
valószínűleg nem is leszek. 

– Értem – bólintott Nate, de a lány biztosra vette, hogy nem mond igazat. 
– Ha férfi volnék, mondd, kinek jutna eszébe, hogy házasságra buzdítson? – 

tüzeskedett. 
Nate elvigyorodott. 
– Nincs a világon olyan ember, aki téged férfinak nézne. 
– Ez igazán megnyugtató – nevetett Susannah. – Biztosan az orrom miatt gondolod. 
– Az orrod miatt? – ámult el a férfi. 
– Hát persze! – Susannah felvetette a fejét, és oldalt fordult, hogy Nate 

megcsodálhassa klasszikus profilját. – Szerintem ez a legszebb testrészem. 
Miket hord itt össze?! Alighanem a fejébe szállt a bor. De most ezt sem bánta, mert 

istenien érezte magát a férfi társaságában. 
– Ami azt illeti, nekem eszembe sem jutott az orrod. Egészen másra gondoltam: az 

első közös éjszakánkra Michelle-lel. 
– Amikor mindhárman elaludtunk a nappaliban? 
Nate biccentett, átölelte Susannah vállát, és mélyen a szemébe nézett. 
– Eddigi életem során ez volt az első olyan eset, hogy öleltem egy nőt, de egy másikról 

álmodoztam… 
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5. 

– Soha az életben nem akarom többet látni! – jelentette ki eltökélten Susannah. 
– Tessék? – Ms. Brooks kis híján elejtette a csészét, annyira megdöbbent. Csodálkozva 

bámult a főnökasszonyára. 
Susannah fülig pirult. 
– Nem önnek szólt a megjegyzésem… Ami azt illeti, észre sem vettem, hogy hangosan 

beszélek. 
A titkárnő letette a kávét Susannah asztalára, majd tétován megjegyezte: 
– Nagyon fáradtnak látszik… Biztosan jó sokáig dolgozott tegnap este! 
– Á, dehogy! – hazudta a lány, pedig tíz óra is elmúlt, amikor elhagyta az irodaházat. 
– Akkor előző éjjel – próbálkozott Ms. Brooks, Susannah azonban a fejét rázta, és 

kedvesen mosolygott. 
A titkárnő csendesen kisétált az irodájából, ám előbb még vetett rá egy pillantást, 

mely elárulta, hogy nem hisz neki. 
Miután becsukódott az ajtó az idősebb nő mögött, Susannah a halántékára szorította a 

tenyerét, majd vett egy nagy levegőt. Ez már a vég, gondolta. Nate Townsend annyira 
összezavarta az életét, hogy lám, már magában beszél! 

Tizenegy óra is volt már, amikor Nate a közös vacsorát követően hazament, és addig 
szinte szünet nélkül csókolóztak. Azóta három nap telt el, de a lány még mindig az ajkán 
érezte a férfi száját, a nappalijában pedig még mindig érezni lehetett Nate arcszeszének 
illatát. Nem csoda, hogy valahányszor belépett a helyiségbe, mindig eszébe jutott az a 
bódító éjszaka. 

De nem csak akkor, valójában azóta egyfolytában Nate-re gondolt. Egy olyan emberre, 
akinek még munkája sincs… Állítólag valamikor volt neki, de szemlátomást nem nagyon 
igyekszik újra elhelyezkedni. Hogy tudott ölelni, csókolni! Milyen áhítatosan hitte 
minden szavát, amikor Susannah beszámolt neki az álmairól! Épp csak nem osztotta 
ezeket az álmokat. Szemernyi becsvágy sem munkált benne, és ezen láthatóan nem is 
óhajtott változtatni. 

És Susannah fülig beleszeretett ebbe az emberbe. 
Pedig mostanáig szentül hitte, hogy ő nem az a típus, akire csak úgy rátör a szerelem. 

Túl józannak tartotta magát az efféle romantikus érzésekhez, túl gyakorlatiasnak és 
túlságosan törekvőnek. Azt meg pláne nem gondolta volna soha, hogy egy ilyen emberbe 
fog beleesni, mint Nate, akinek az „Ej, ráérünk arra még!”, illetve a „Valahogy majdcsak 
lesz, mert olyan még nem volt, hogy valahogy ne lett volna!” a két legfőbb jelmondata. 

Felismerve, mi történik vele, Susannah az egyetlen rendelkezésére álló eszközzel 
próbált küzdeni egyre erősödő érzései ellen: nevezetesen kerülte Nate-et. Ez három 
napig sikerült is neki. Szándékosan kora reggeltől késő estig bent volt az irodában, és 
nem válaszolt a férfi üzeneteire, melyeket a telefon rögzítőjén hagyott. A tizenkét órás 
munkanapok dupla haszonnal jártak: egyrészt bizonyították elkötelezettségét a 
cégvezetés felé, másrészt remek ürügyet szolgáltattak, hogy ne kelljen találkoznia Nate-
tel. 

A házi telefon berregése riasztotta fel a lányt a gondolataiból. Megnyomta a 
hívásfogadás gombját. 

– Igen? 
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– Egy bizonyos Mr. Townsend keresi, Ms. Simmons. 
Susannah nagyot nyelt. 
– Hagyjon üzenetet! 
– Én is ezt mondtam, de ragaszkodik hozzá, hogy beszélhessen önnel. 
– Akkor mondja azt, hogy tárgyalásom van, és nem vagyok elérhető. 
Susannah nem volt az a fajta, aki letagadtatja magát, és ezt Eleanor Brooks pontosan 

tudta. Ezzel volt magyarázható a döbbent csend a vonal túlsó végén. 
– Ő lenne az az ember, akiről az imént beszélt? Akit soha többé nem akar látni? – 

kérdezte meg kisvártatva óvatosan a titkárnő. 
A lányt annyira meglepte a kérdés, hogy kibukott belőle az őszinte válasz: 
– Igen. 
– Gondoltam. Akkor megmondom neki, hogy ön nem elérhető. 
– Köszönöm! – Susannah reszkető kézzel bontotta a vonalat. Legvadabb álmában sem 

gondolta volna, hogy Nate fel meri hívni az irodájában. 
Beletelt egy-két órába, mire Susannah annyira megnyugodott, hogy képes volt 

teljesen a feladatára figyelni. Egy fél tizenkettőkor kezdődő pénzügyi értekezletre 
készült, amikor a titkárnője bekopogott. 

– Mr. Franklin telefonált, és lemondta a délutáni találkozót. 
Susannah felpillantott az asztalán heverő iratokból. 
– Javasolt új időpontot? 
– A péntek délelőtt tíz órát. 
– Remek! – bólintott a lány. 
Már a nyelve hegyén volt a kérdés, mit mondott Nate, amikor kiderült, hogy nem tud 

beszélni vele, de szerencsére még idejében visszafogta magát. 
Ms. Brooks azonban alighanem olvasott a gondolataiban, mert megjegyezte: 
– Mr. Townsend üzenetet hagyott. Felírtam. 
– Hagyja csak itt az asztalomon, legyen szíves! 
– Nem kellene elolvasnia? 
– Elolvasom, ne féljen. De nem most, mert mindjárt kezdődik a pénzügyi értekezlet. 
A megbeszélés közben Susannah ezerszer is elátkozta magát, amiért nem hallgatott a 

titkárnőjére. A pokolba kívánta az értekezletet, türelmetlenül várta, hogy vége legyen, 
visszarohanhasson az irodájába, és elolvashassa Nate üzenetét. Pedig nem ártott volna, 
ha odafigyel, hisz fontos dolgokról volt szó, olyasmikről, amelyek a jövő évi 
költségvetésüket is érintették. És noha különben egyáltalán nem volt rá jellemző, hogy 
lépten-nyomon elkalandozzék, a gondolatai minduntalan visszatértek a férfihoz. 

És ezért persze kimondhatatlanul dühös volt magára. Mikor végre véget ért az 
értekezlet, idegesen csörtetett vissza az irodájába, alacsony cipősarkai hangosan 
kopogtak a keményfa padlón. 

– Ms. Brooks! – kezdte, amikor belépett a titkárnője parányi irodájába, mely egyben 
az ő birodalmának előterét jelentette. – Volna szíves… 

De nem folytatta, mert torkán akadt a szó. Mindenre számított, csak arra nem, hogy 
Nate-tel találja magát szemközt. A férfi a titkárnő íróasztalának sarkán üldögélt, és 
szokás szerint kifakult farmert, a Mariners baseballcsapatának színeiben pompázó pólót, 
valamint baseballsapkát viselt. A sapka ellenzőjét egészen magasra tolta, és 
baseballkesztyűs kezével egy baseball-labdát dobált a levegőbe. 

Eleanor Brooks szemlátomást zavarban volt egy kicsit, de ajkán földöntúli mosoly ült. 
Susannah-nak kétsége sem volt afelől, hogy Nate minden férfiúi báját bevetette, hogy 
elkápráztassa a nagymama korú hölgyet. 
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– Na, hála istennek! – sóhajtott fel Nate, megpillantva a lányt, és tüstént leszállt az 
íróasztalról. – Már attól féltem, lekéssük a meccset. 

– A meccset? – visszhangozta Susannah. – Miféle meccset? 
Nate magyarázat helyett kinyújtotta kesztyűs kezét, melyben a baseball-labdát 

szorongatta, hátha eddig elkerülte a lány figyelmét. 
– A Mariners játszik, ha nem tudnád, és lefoglaltam a két legjobb ülőhelyet az egész 

stadionban. 
Susannah csak nézett. Ez nagyon jellemző volt Nate-re: képes idejönni a nap közepén, 

hogy elvigye meccsre, és közben eszébe sem jut, hogy egy dolgozó nő ezt nem engedheti 
meg magának, mert hiszen kötelességtudat és munkafegyelem is van a világon. Egek, és 
ez az az ember, aki mostanában éjjelnappal uralja a gondolatait! 

– Ugye nem gondolod komolyan, hogy veled megyek? 
– Dehogyisnem. 
– Most? A nap közepén? Te teljesen megőrültél! 
– Miért? 
– Mert dolgozom, azért. 
– A héten minden este túlóráztál – mutatott rá Nate. – Szükséged van egy kis 

kikapcsolódásra, és ezt te is tudod. Gyere, lazíts egy kicsit végre, engedd le a hajad, és 
élvezd az életet! Ígérem, nem fog fájni! 

Susannah visítani tudott volna tehetetlen dühében. Hát tényleg nem érti? Nem érti, 
hogy ez az ő választása? Azért dolgozik ilyen keményen, azért ilyen törekvő és 
felelősségteljes, mert ilyennek szereti az életét. Ő akarta így, nem más. 

– De igenis fájni fog! – sziszegte ingerülten. 
– Csak ne izgasd fel magad! – emelte fel a kezét csillapítón Nate. – Elárulnád, miféle 

halaszthatatlan tennivalók várnak rád ma délután? 
Közben megkerülte a titkárnő asztalát, és előrehajolt, hogy belenézzen a 

határidőnaplóba. 
– Mr. Franklin lemondta a háromórai megbeszélést – sietett közbeszólni Ms. Brooks. – 

És a pénzügyes értekezlet miatt Ms. Simmons még nem is ebédelt. 
Susannah összeráncolt szemöldökkel meredt az idősebb nőre, és azon töprengett, 

vajon mit csinálhatott Nate, hogy a titkárnője ilyen rövid idő alatt ellene fordult. 
– Akkor is rengeteg dolgom van – jelentette ki dacosan. 
– A naptárad mást mond – rázta a fejét Nate. – Úgyhogy nincs kifogás: velem jössz a 

meccsre és kész. 
Susannah megrántotta a vállát. Esze ágában sem volt itt ácsorogni és vitatkozni a 

férfival. Fogta magát, bemasírozott az irodájába, és leült az asztalához. Nem számított rá, 
hogy mind Nate, mind Ms. Brooks követni fogja. 

– Susannah! – szólította meg gyengéden a férfi. – Hidd el, nagyon jót fog tenni egy kis 
kikapcsolódás. Meglátod, holnap úgy fogod magad érezni, mint akit kicseréltek. Ha túl 
sokat dolgozik az ember, előbb-utóbb kiég. Nem dől össze a világ, ha egy délutánt 
magadra szánsz. 

A titkárnő is szóra nyitotta a száját, de a lány olyan pillantást vetett rá, hogy aztán 
mégis jobbnak látta, ha nem szólal meg. A következő pillanatban, mielőtt Susannah 
válaszolhatott volna Nate-nek, még valaki bejött az irodába. 

– Susannah, átnéztem ezt a kimutatást, és… – John Hammer, a cég elnök-
vezérigazgatója meglepetten elnémult, amikor meglátta, milyen sokan vannak a 
helyiségben. Bár mosolygott, látszott rajta, hogy nem igazán van ínyére a „tömeg”. 
Susannah azt hitte, menten a föld alá süllyed szégyenében. Mivel ez nem történt meg, 
kénytelen volt felállni a helyéről, és bemutatni egymásnak a két férfit. 
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– John, az úr a szomszédom, Nate Townsend. A főnököm… 
John, a tökéletes úriember, a kezét nyújtotta. 
– John Hammer – mondta, és noha nyilván meglepődött, hogy egy pólós-farmeros 

férfit talál a marketingigazgató irodájában, ezt ügyesen titkolta. 
– Nate Townsend – szorította meg a feléje nyújtott jobbot Nate. 
– El sem tudja képzelni, mennyire örülök – mondta erre a nagyfőnök, és – micsoda 

színészi teljesítmény! – az arcán őszinte lelkesedés tükröződött. 
– Részemről a szerencse – felelte szerényen Nate. – Susannah-ért jöttem. Annyit 

túlórázott szegény az utóbbi időszakban, hogy azt hiszem, megérdemel egy kis pihenést. 
Ma délután baseballmeccsre megyünk. 

John feljebb tolta a szemüvegét az orrán, aztán megfontoltan bólintott. 
– Micsoda nagyszerű ötlet! 
– Nem hinném, hogy az – tiltakozott Susannah. – Őszintén szólva… 
Elhallgatott, mert senki sem figyelt rá. A két férfi láthatóan egymással volt elfoglalva. 
– Mr. Townsendnek tökéletesen igaza van – bólogatott John, és Susannah asztalára 

tette a kimutatást. – Tényleg rengeteget túlórázott, nyugodtan kiveheti a ma délutánt. Jó 
szórakozást! 

– No de… 
– Susannah, te tényleg vitatkozni akarsz a főnököddel? – szólt rá Nate. 
A lány szája egy pillanatra tátva maradt a szemtelen kérdés hallatán. 
– Hát… azt hiszem, nem. 
– Helyes! Nagyon helyes. – John Hammer olyan elégedettnek tűnt, mintha ő javasolta 

volna, hogy menjenek baseballmeccsre. Ráadásul úgy vigyorgott Nate-re, mint a 
vadalma. Ha nem ő mutatta volna be őket egymásnak, Susannah azt gondolta volna, régi 
jó barátok. 

Ms. Brooks csendesen, észrevétlenül visszavonult a saját irodájába, Nate pedig az 
órájára nézett. 

– Indulnunk kellene, ha nem akarunk lekésni a kezdődobásról. 
Susannah kelletlenül nyúlt a táskája után. Tessék! Napokig ügyeskedett, hogy 

elkerülje Nate-et, és hiába minden, most mégis kénytelen vele tölteni az egész délutánt. 
Mialatt a lifthez mentek, nem volt lehetőségük beszélgetni, de amint becsukódott 
mögöttük a felvonó ajtaja, a lány kifakadt: 

– Mégsem mehetek így egy baseballmeccsre! 
– Ugyan miért nem? 
– Mert kiskosztüm van rajtam, ha nem vetted volna észre. 
– No és? Nekem így is nagyon tetszel. 
A lift leért, és Nate kivezette Susannah-t az épületből. Gyalog indultak el a közeli 

stadion felé. 
– Szeretném, ha tudnád, hogy ez az egész cseppet sem tetszik nekem! – zsörtölődött a 

lány, miközben lihegve próbált lépést tartani a férfival. 
– Ha siránkozni akarsz, légy szíves, várd meg, amíg bemegyünk és leülünk. Ígérem, 

megetetlek, és attól majd gyorsan megnyugszol. Tudom, hogy ha éhes vagy, akkor nehéz 
veled boldogulni. 

Nate mosolya egy jéghegyet is megolvasztott volna, de Susannah nem hagyta magát 
kiengesztelni. Mérhetetlenül felháborította a férfi szemtelensége, és elhatározta, hogy 
amint lélegzethez jut, alaposan meg is mondja neki a magáét. 

Csak a jó ég tudja, mi ütött John Hammerbe… Susannah-t nagyon meglepte a főnöke 
viselkedése, hiszen a férfi ugyanolyan komolyan vette a feladatát, és ugyanolyan 
elkötelezett volt a vállalat iránt, mint ő maga. Egyáltalán nem vallott rá, hogy ujjongva 
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tapsikol, ha egy beosztottja kora délután le akar lépni a munkahelyéről. És az a 
lelkesedés, amely az arcán tükröződött, amikor bemutatta neki Nate-et… Susannah akár 
azt is gondolhatta volna, hogy John ismeri Townsendet, vagy legalábbis hallott róla – ha 
nem lett volna tökéletesen biztos az ellenkezőjében. 

A stadion bejáratánál bemutatták a jegyüket, majd Nate a helyükre kísérte a lányt. 
Susannah, aki még sosem volt baseballmeccsen, nem tudta, micsoda remek helyen ülnek, 
de a férfi persze nem mulasztotta el felhívni erre a figyelmét. 

Alig ültek le, Nate máris talpra szökkent, és kinyújtotta baseballkesztyűs kezét, majd 
elkapta a zacskó sós mogyorót, amely elsüvített Susannah feje fölött. A lány ijedten húzta 
be a nyakát. 

– Hé, hát ez mi volt?! 
– Földimogyoró – felelte magától értetődően a férfi, majd lepasszolta a zacskót 

Susannah-nak, hogy elkaphassa a következőt. – Jól ismerem az árust, meccs előtt 
rendszerint dobálózunk egy kicsit… Ne aggódj, mindjárt itt lesz a hot dogos is. 

– Nem aggódom – duzzogott Susannah –, de ha dobálózni akarsz, menj le a játéktérbe! 
Nate elnevette magát, telt, rekedtes nevetéssel. 
– Azt ajánlom, hagyd abba a zsörtölődést, mert ha nem, kénytelen leszek elhallgattatni 

téged, és erre csak egyetlen módszert ismerek. 
– Te csak ne fenyegetőzz, jó? – paprikázta fel magát Susannah. – Mégis mit képzelsz, ki 

vagy te? Betörsz a munkahelyemre, magaddal cipelsz erre a rémséges helyre, és 
ráadásul mogyoróval dobálózol, mint valami iskolás kölyök. Elképzelni sem tudom, mi 
jöhet még… 

A lány idáig jutott a dühkitöréssel, mert Nate, még mielőtt Susannah rájöhetett volna, 
mire készül, megragadta a vállát, magához rántotta, és csókkal fojtotta belé a szót. 

Amikor elengedte, Susannah bénultan, magába zuhanva ült a helyén, a szemét 
lehunyta, és hallgatta a fülében dübörgő vért. Kicsivel később a férfi egy hatalmas hot 
dogot nyomott a lány erőtlenül lógó kezébe. 

– Azt mondtam, nyugodtan rakhatnak bele mindent – közölte. 
A hatalmas virslis szendvicsre vetett egyetlen pillantás elárulta a lánynak, hogy ez a 

„minden” vegyes vágott savanyúságot, hagymát, savanyú káposztát, mustárt, ketchupot 
és még legalább kétféle azonosíthatatlan ízesítőt jelent. 

– Rajta, egyél! Vagy azt akarod, hogy megint megcsókoljalak? 
A tréfás figyelmeztetés hatott. A csók volt az a varázsszó, amely életre keltette a 

dermedt Susannah-t. Még csak az hiányzott volna neki, egy újabb csók, amikor még az 
előző hatása sem múlt el teljesen! Felkészülve a legrosszabbra, óvatosan az ajkához 
emelte a hot dogot, de aztán kellemes meglepetés érte, mert az étel egyáltalán nem volt 
rossz. Sőt kifejezetten ízlett neki. Miután megette, a mogyorót vette elő, mely még 
langyos volt, hiszen frissen pörkölték. Isteni volt, finoman sós és zamatos. 

Közben újabb árus ment el arra, és Nate mindkettejüknek vásárolt egy-egy nagy 
pohár hideg italt. 

Odalenn megkezdődött a játék. Túl voltak az első ütésen, mire Susannah befejezte a 
rágcsálást. Nate megfogta a kezét, és odafordult hozzá. 

– Na, jobban érzed már magad? 
Egyetlen pillantása is elegendő volt ahhoz, hogy a lány úgy érezze magát, mintha 

örvénybe került volna, mely éppen beszippantani készül őt. Persze próbált ellenállni, de 
nem sok sikerrel. 

– Susannah, minden rendben? 
– Tulajdonképpen igen… De olyan ostobán érzem magam. 
– Miért? 
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– Nézz körül, Nate! Az egész stadionban én vagyok az egyetlen, aki kosztümöt visel. 
– Ezen könnyen segíthetünk. 
– Na ne mondd! – Susannah erősen kételkedett benne, hogy az olyan könnyű volna. A 

férfi most vajon mi az ördögöt talált ki? Csak nem akarja levetkőztetni? 
Nate csak mosolygott, aztán hirtelen távozott. A lány a szemével követte, és látta, 

hogy a legközelebbi, csapatereklyéket árusító üzlet felé tart. Amikor visszajött, egy 
Mariners feliratú póló volt az egyik kezében, egy baseballsapka a másikban. 

Susannah levette a blézerét, és belebújt a pólóba, Nate pedig a fejére tette a sapkát, 
méghozzá úgy, hogy az árcédula a lány szeme előtt fityegett. 

– Tessék! – mondta elégedetten. – Most már úgy nézel ki, mint egy igazi szurkoló. 
– Köszönöm! – biccentett Susannah, és miután rásimította a pólót az egyenes szabású 

szoknyájára, letépte az árcédulát. 
Tisztában volt vele, hogy elég sajátságosan nézhet ki, de érdekes módon ez most 

csöppet sem érdekelte. Istenien érezte magát Nate-tel. 
– Szívesen! 
Kényelmesen elhelyezkedtek a székükön, és attól kezdve a játékra figyeltek. Susannah 

nem tudott valami sokat a baseballról, de nagyon élvezte a meccs hangulatát. A teli 
stadiont, a morajló tömeget, a körülöttük ülő, izgatottan skandáló szurkolókat. 

Aztán Nate egyszer csak megszólalt. 
– Kerültél engem az utóbbi néhány napban – mondta csendesen. – Szeretném tudni, 

miért. 
A lány zavarba jött. Úgy érezte, a teljes igazságot nem mondhatja el, hazudni viszont 

nem akart. Úgy tett hát, mint aki a mérkőzésre figyel, és közben a vállát vonogatta. 
– Susannah? Kérdeztem valamit… 
– Azért mert… mert nem szeretem, ami akkor történik velem, amikor megcsókolsz – 

fakadt ki végül. 
– Miért, mi történik olyankor? – adta az ártatlant a férfi. – Amikor először 

megcsókoltalak, közölted, hogy egészen kellemes volt, de ez minden. Ha jól emlékszem, 
valahogy így fogalmaztál… Sárba tiportad a férfiúi büszkeségemet. 

Susannah a világért sem nézett volna fel. A cipője sarkával idegesen dobolt a 
betonpadlón. 

– Igen, emlékszem. Tényleg valami ilyesmit mondtam… 
– Hazudtál volna? 
– Hát, ami azt illeti… igen – ismerte el Susannah. – De ezt neked is tudnod kellett, 

különben… 
– Különben? 
– Különben nem csókoltál volna meg mindig, amikor rám akartad kényszeríteni az 

akaratodat. 
A férfi szélesen elvigyorodott. 
– Pontosan tudtad, hogy hazudok – ismételte a lány. – Úgyhogy nem veszem be a 

mesédet a sárba tiport önérzetről. 
– Már mondtam neked, hogy valami különleges van közöttünk, Susannah. Vibrál a 

levegő, ha együtt vagyunk, olyan, mintha elektromossággal telne meg a tér… Jó lenne, ha 
végre tudomásul vennéd te is. 

– Már tudomásul is vettem. De nem mindegy, hogy csak ott állunk az elektromos 
kapcsolószekrény mellett, vagy kinyitjuk az ajtaját, és játszadozni kezdünk a 
nagyfeszültségű vezetékekkel. Én ezt az utóbbit nem szeretném. Tudod, mindig is a 
biztonságra törekedtem. 
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– Én épp ellenkezőleg. – Nate mutatóujjával körberajzolta Susannah arcát, majd 
megállapodott az állán, és onnan az ajkáig kalandozott. – Mindig is szerettem 
veszélyesen élni. 

– Azt észrevettem. – Amíg a férfi az arcát cirógatta, a lány szinte levegőt sem kapott, 
csak az után lélegezhetett fel, hogy Nate leeresztette a karját. 

A nézők morajlása figyelmeztette őket, hogy valami fontos dolog történik a pályán, és 
Susannah megkönnyebbülten fordult a játéktér felé, ahol a Mariners játékosának sikerült 
a legnagyobb fegyvertényt, a hazafutást elérnie, és ezzel lehetőséget adott a 
csapattársaknak is a pontszerzésre. A lány tapsolt, nem mintha tudta volna, miről van 
szó, de magával ragadta a többiek lelkesedése. Aztán, ahogy teltek a percek, kezdte 
igazán élvezni a játékot. 

– Grand slam, grand slam – skandálta a tömeg, amikor a kilencedik menet végén a 
kijelölt ütőjátékos elfoglalta a helyét, és hamarosan Susannah is csatlakozott hozzájuk. 

Nem mert odanézni, annyira izgatott volt, amikor az ellenfél dobója magasba 
lendítette a kezét. De – hallva a labda félreérthetetlen csattanását a baseballütőn – 
gyorsan kinyitotta a szemét, és talpra ugrott. Még épp idejében, mert láthatta, ahogy a 
labda átrepül a kerítésen, de még a partvonalon belül földet ér. A hazai szurkolótábor 
tombolva ünnepelt, maga Susannah is velük kiabált, végül egy lelkes ugrással Nate 
nyakába vetette magát, és átölelte a férfit. 

Nate láthatóan örült a túlfűtött érzelmek eme megnyilvánulásának, s amikor a lány 
már ismét a saját lábán állt, az ajkához emelte két ujját, és egy nagyot füttyentett. 
Susannah nevetett, majd ő is a szájához emelte a kezét, és csatlakozva a tömeghez, 
ütemes kiáltozással éltette a csapatot. Időbe telt, mire észrevette, hogy Nate le sem veszi 
róla a szemét. Csodálkozva nézi őt, mintha el sem tudná hinni, hogy ez a lelkes Mariners-
szurkoló azonos a szigorú megjelenésű, visszafogott Susannah Simmonsszal. 

A lány hirtelen zavarba jött. Visszaült a helyére, összekulcsolt kezét az ölében 
nyugtatta. Maga is elcsodálkozott a viselkedésén, azon, hogy parttalanul tudott 
lelkesedni olyan semmiségért, mint egy baseballmeccs. Amikor megkockáztatott egy 
pillantást a férfi felé, rájött, hogy Nate még mindig figyeli. 

– Mi az? – kérdezte elfogódottan, s az arcán árulkodó pír jelent meg. – Miért nézel rám 
ilyen furcsán? 

Körülöttük nagy volt a nyüzsgés. Véget ért a mérkőzés, az emberek elhagyták a 
helyeiket, és kifelé áramlottak a széksorok közül. 

– Mert ámulatba ejtesz. 
Susannah megsemmisülten, csüggedten hajtotta le a fejét. Szóval sikerült a férfit is 

megbotránkoztatnia a hozzá nem illő viselkedésével. 
– Látod, nem is olyan nehéz élvezni az életet – folytatta Nate, és az ajkán elégedett 

mosoly játszott. – Kezdesz rendbe jönni, mint ahogy én is helyre rázódtam annak idején. 
 
– Nahát, Susannah! Csakhogy végre itthon talállak! – lelkendezett Emily, amikor 

belépett a nővére lakásába. – Vásárolni készültem Michelle-lel, de gondoltam, beugrom 
hozzád is, hátha szerencsém lesz… És lett! Ugye nem baj, hogy benéztünk? 

– Dehogy! Miért lenne baj? Gyertek csak be! 
Susannah kisimította az arcából kócos haját. 
– Tulajdonképpen hány óra van? 
– Fél kilenc. 
– Jézusom! És képes voltál felébreszteni? 
Emily bűntudatosan sütötte le a szemét. 
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– Ne haragudj! Elfelejtettem, hogy hétvégén mindig lustálkodsz. Tudod, Michelle 
születése óta nekem nincs hétvége, mindig ugyanakkor kelek. 

– Sose mentegetőzz! – Susannah elnyomott egy hatalmas ásítást. – Főzök magamnak 
egy kávét, és egykettőre magamhoz térek, meglátod. 

Emily és Michelle követte őt a konyhába. Míg a kávé elkészült, Susannah leült a 
konyhaasztalhoz, a húga mellé. 

Michelle-nek fülig ért a szája, és jókedvűen hadonászott, s Susannah, annak ellenére, 
hogy kora reggel volt, azon kapta magát, hogy mosolyog. A baba lelkesedése, 
életszeretete őt is elvarázsolta. Kinyújtotta a karját a kislány felé, aki, legnagyobb 
meglepetésére repesve igyekezett hozzá. 

– Emlékszik rád – jegyezte meg Emily. 
– Még szép! – dünnyögte Susannah, megcsiklandozva a kicsi nyakát. – Istenien 

elvoltunk együtt, ugye, baba? Különösen emlékezetesek az etetések, legfőképpen, amikor 
szilvával próbáltalak jóllakatni. 

Emily kuncogott, aztán hálatelt pillantást vetett a nővérére. 
– Nem is tudom, hogyan köszönjem meg neked azt a hétvégét! Olyan jó volt az a 

három nap Roberttel! 
– Ugyan, szóra sem érdemes! – legyintett Susannah, és arra gondolt, hogy elsősorban 

ő tartozik köszönettel. Hiszen ha akkor nincs nála Michelle, talán még most sem ismerné 
Nate-et. 

– Azóta többször is próbáltalak hívni, de sosem vagy itthon – panaszkodott Emily. 
– Miért nem hagytál üzenetet? Visszahívtalak volna. 
A húga a fejét rázta, csak úgy röpdöstek hosszú, barna fürtjei. 
– Tudod, hogy utálom ezeket a masinákat. Csak koptatja az ember a száját, választ 

meg nem kap sehonnan. De néha azért magadtól is eszedbe juthatna, hogy rám csörögj! 
Susannah-nak eszébe is jutott, de ellenállt a kísértésnek, mert pontosan tudta, hogy 

ha telefonál, Emily Nate-ről fog kérdezősködni. 
– Mindennap késő estig benn voltál az irodában? 
– Hát, azért nem mindig. 
– Akkor Nate Townsenddel voltál, ne is tagadd! – Emily túláradó lelkesedéssel vetette 

magát a témára. – El kell mondanom, Susannah, hogy Robert is és én is el vagyunk 
ragadtatva az új szomszédodtól. Nagyon kedves fickónak látszik, ért a gyerekek nyelvén, 
és abból ítélve, ahogy téged bámult, egészen biztosan nem közömbös irántad… Légy 
szíves, ne szakíts félbe! Úgyis tudom, hogy azt akarod mondani, törődjek a magam 
dolgával. Értsd meg, huszonnyolc éves elmúltál, és hidd el, te sem leszel fiatalabb. Előbb-
utóbb nálad is tiktakolni kezd az a bizonyos biológiai óra, vagyis nincs vesztegetni való 
időd. Ha szeretnél valaha megállapodni és családot alapítani, ne tétovázz, ragadd meg a 
kínálkozó lehetőséget, mert nem hinném, hogy Nate-nél valaha is jobbat találsz. Olyan 
jóképű, olyan… 

– Kérsz kávét? – Susannah kihasználta, hogy a húga levegőt vett. 
Emily értetlenkedve hunyorgott, majd bólintott. 
– Nem is figyeltél arra, amit mondtam, ugye? – kérdezte elkeseredve. 
– De, figyeltem – bizonygatta Susannah. 
– Akkor mondd el, miről beszéltem! 
– Arról, hogy ne késlekedjek, azonnal csapjak le Nate-re, ha nem akarok aggszűzként 

megsavanyodni. 
– Pontosan. – Emily szemlátomást elégedett volt, hogy a nővére vette az üzenetet. 
Michelle annyira ficánkolt, hogy Susannah letette a padlóra, hadd csússzon-másszon, 

hadd fedezze fel a konyhát. 
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– No és? – sürgette a húga. – Mit gondolsz? 
– Arról, hogy sürgősen menjek hozzá Nate-hez? Azt gondolom, hogy a házasságunk 

nem tartana sokáig. Nagyon nem illünk össze, például abban a tekintetben sem, hogy én 
dolgozom, ő meg nem, arról már nem is beszélve… 

– Nate munkanélküli? – Emilynek leesett az álla. – Az meg hogy lehet? Ha nem 
dolgozik, hogyan engedheti meg magának, hogy itt lakjon? Ez egy iszonyúan drága ház, 
és mintha azt mondtad volna, hogy a szomszédos lakás kétszer akkora, mint a tied… 
Hogyan élhet ilyen körülmények között, ha nem keres pénzt? 

– Sejtelmem sincs. 
Susannah szeme Michelle-t kereste, és amikor a kislányra nézett, még Nate-ről is 

megfeledkezett. Magát is megdöbbentette a tény, mennyire hiányzott neki a csöppség, 
mióta nem látta. Elgondolkodva állt fel, és levett két csészét a polcról. 

– Jaj, most jut eszembe… ez biztosan nem koffeinmentes kávé! – riadt meg Emily. 
– Nem. 
– Akkor ne fáradj, mégsem kérek! Tudod, évekkel ezelőtt leszoktam az 

élénkítőszerekről. 
– Tényleg. Most, hogy mondod… – Susannah bocsánatkérőn a húgára mosolygott. 
Közben Michelle, nénikéje hálóingét használva kapaszkodónak, felhúzta magát, és 

felállt, aztán büszke mosollyal nyugtázta a teljesítményt. Susannah letette a csészéket, 
majd lehajolt, és ölbe vette a kislányt. 

– Figyelj – mondta a húgának –, nincs kedved nyugodtan, egyedül bevásárolni? Mert 
ha akarod, addig szívesen vigyázok Michelle-re. 

Emilynek a szája is tátva maradt meglepetésében. 
– Susannah – törte meg egy perccel később a döbbent csendet. – Jól hallottam az 

imént? Te tényleg bébicsősznek ajánlkoztál, vagy a fülemmel van valami baj? 
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6. 

Gyönyörű volt az idő, sütött a nap, nem csoda, ha Susannah nem tudott ellenállni a 
csábításnak: elhúzta az erkélyre vezető nagy üvegajtót, és hagyta, hogy az Elliott-öböl 
fölött lengedező sós szél felfrissítse a lakás levegőjét. Michelle közben a konyha padlóján 
üldögélt, a kezében egy serpenyővel meg egy fakanállal, és éppen zenei tehetségét 
bizonyította. 

Amikor megszólalt a telefon, Susannah tudta, hogy csak Nate lehet az. 
– Jó reggelt! – köszöntötte a férfit vidáman, miközben a füle mögé tűrte a haját, 

melyet, bár már felöltözött, szándékosan nem tűzött fel ma reggel. Ha egyszer Nate-nek 
így jobban tetszik… 

– …reggelt! – nyögte a férfi. – Mi a csuda folyik nálad? Nem is mondtad, hogy egy 
dzsesszdobost vársz. 

– Egy nagyon jó barátom látogatott meg – csicseregte Susannah. – Várj csak, azt 
hiszem, ő is szeretne üdvözölni téged. 

Felemelte Michelle-t, és a baba arcához tartotta a kagylót, aki, mintha csak tudta 
volna, miről van szó, boldogan gagyogni kezdett. 

– Azt hiszem, ő is jó reggelt kívánt – magyarázta Susannah. 
– Csak nem Michelle van nálad? 
– Naná, hogy ő! Mégis mit gondoltál? – kuncogott a lány. – Hány baba van még a 

közvetlen környezetemben, aki szóba jöhet? 
– Nem bánnád, ha én is csatlakoznék hozzátok? 
– Dehogyis! Hozz egy kis sütit, épp az imént főztem kávét. 
– Remekül hangzik. 
Susannah nagyot sóhajtva tette le a kagylót. Rég rájött, hogy Nate-nek képtelen 

ellenállni, így aztán felhagyott azzal a hiábavaló és sehová sem vezető próbálkozással, 
hogy kerüli a férfit. A baseballmeccset követően egyszerűen nem vitte rá a lélek, hogy 
elutasítsa, pedig valahol mélyen tisztában volt vele, hogy a barátságán túl semmi mást 
nem kínálhat Nate-nek. 

Susannah, ha vele volt, mintha egy időre visszacsöppent volna a gondtalan ifjúkorba, 
de – bár végtelenül élvezte ezeket az együttléteket – tudta, hogy a kapcsolatuk nem 
tarthat örökké. Nate Townsend felbukkanása ahhoz a jelenséghez volt hasonlatos, mint 
amikor egy barátságtalan délelőttön a felhők mögül kisüt egy picit a nap, hogy aztán 
megint beboruljon az ég, és szemerkélni kezdjen az eső. A lány biztos volt benne, hogy 
eljön egyszer ez a pillanat, és nem akarta magát hiú reményekkel áltatni. 

Amikor pár perccel később Nate csatlakozott hozzájuk, végre teljes volt a csapat. A 
férfi feldobta Michelle-t a levegőbe, s a kislány boldogan, gurgulázva kacagott. 

– Hol van a húgod? – tudakolta. 
– A piacon – felelte a lány, miközben megterített a reggelihez. – Vásárol. Azt mondta, 

másfél-két óráig lesz távol. 
Nate, a gyerekkel a karján, bejött a konyhába. 
– Megnőtt a kis betyár, ugye? – vetett szeretetteljes pillantást unokahúga felé 

Susannah. 
– De meg ám! Hát az ott micsoda? Csak nem egy új fogacska? – csodálkozott el a férfi. 
– Az bizony meglehet. 
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A lány közelebb lépett hozzájuk, hogy ő is belekukucskálhasson Michelle szájába, Nate 
pedig, élve az alkalommal, a szabad karjával átölelte, és magához húzta. 

– Látom, nem tűzted fel a hajad – jegyezte meg mosolyogva. 
Susannah biccentett. Millió kifogást találhatott volna, miért mulasztotta el, csakhogy 

egyik sem felelt volna meg a valóságnak, úgyhogy inkább hallgatott. 
– Miattam? – kérdezte a férfi. 
Egy bólintás volt a válasz. 
– Köszönöm – suttogta Nate, s a szája olyan közel volt a lány arcához, hogy a suttogás 

inkább csóknak hatott. 
Susannah hozzásimult. Még most is elgyengült, valahányszor a férfi megcsókolta, a 

tagjaiból elszállt minden erő, valósággal elolvadt az érintésétől. De most nem 
ábrándozhatott túl sokáig, mert Michelle, aki felélénkült a lehetőségtől, hogy egyszerre 
két felnőttet ugráltathat, hangos rikoltással belemarkolt a hajába, amire persze a 
felnőttek rögtön szétváltak. Nate-nek csak nagy nehézségek árán sikerült a kicsi kezét 
lefejtenie a hosszú, hullámos fürtökről. 

– Finomabb vagy a legfinomabb csokis sütinél – jegyezte meg halkan, miközben leült a 
konyhaasztalhoz, hogy a lány hajától távol tartsa a babát. Michelle elégedett 
gurgulázással nyugtázta a megváltozott helyzetet, de Susannah tudta, hogy hamarosan 
ficánkolni kezd majd, és a padlóra kéredzkedik. 

Szó nélkül hagyta Nate megjegyzését. Úgy tett, mintha teljesen lefoglalná a tányérok 
rendezgetése. 

– Mellesleg mik a terveid mára? – váltott témát a férfi. 
– Hát… be akartam menni az irodába egy-két órára. 
– Ebben a gyönyörű időben? Ezt te sem gondolhatod komolyan! Gyere inkább velem! 

– Nate végigmérte a lányt, szemügyre vette tengerészkék pantallóját és hófehér pulcsiját. 
– Van farmerod? – kérdezte, de látszott rajta, hogy biztos a nemleges válaszban. 

– Valahol kell lennie egynek – töprengett el Susannah. – Még főiskolás koromból, de 
nem valószínű, hogy rám jön. 

– Akkor keresd meg és próbáld fel! Ebben az öltözékben nem tarthatsz velem. 
– Miért, hová megyünk? 
– Sárkányt eregetni – hangzott a válasz, s Nate olyan nyugodtan nézett rá, mintha ez 

mindennapos tevékenysége volna. 
– Sárkányt eregetni? – Susannah elbámult. Azt hitte, rosszul hallotta. Persze 

számíthatott volna valami ilyesmire. Attól, aki egy munkanap kellős közepén elrángatja 
őt egy baseball mérkőzésre, bármi kitelik… 

– Pontosan. 
– De hát… az olyan gyerekes! – tört ki a lány. – Apukák szoktak ilyet csinálni a 

gyerekeikkel… Meg aztán, honnan szerezzünk sárkányt? Ha azt hiszed, akad egy itt 
nekem a ládafiában, nagyon tévedsz. 

– Nekem van egy, magam készítettem. Épp most lettem kész vele, úgyhogy ideje 
kipróbálni. 

– Szóval neked van egy sárkányod? És te magad barkácsoltad? – visszhangozta 
hitetlenkedve Susannah, aki nagyon nehezen tudta megállni, hogy fel ne kacagjon. 

Utoljára az általános iskolában játszott ilyesmit, és hirtelen ellenállhatatlan jókedv 
fogta el. Amint befejezték a reggelit, rohant, hogy áttúrja a gardróbját, és szerencséje 
volt, mert talált is egy régi, kopott farmert. 

Közben megérkezett Emily Michelle-ért. Nate engedte be, ám mivel a hálószobaajtó 
nyitva maradt, Susannah fülelt, vajon mit beszél a húga a férfival. Tudta, nem árt résen 
lennie, hisz nagyon is Emilyre vallott volna, ha élve az alkalommal, kifaggatja Nate-et a 
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szándékairól, vagy ha azt kezdi ecsetelni, milyen kiváló feleség válhat a nővéréből. 
Visszatartotta hát a lélegzetét, részben azért, hogy semmi se kerülje el a figyelmét, ami 
odakinn elhangzik, részben pedig, hogy beleférjen a farmerba, amely kissé szűknek 
tetszett. 

– Jaj, Nate, el sem tudja képzelni, mennyire örülök, hogy újra látom! – fuvolázta Emily, 
egy egész oktávval magasabban, mint amilyen a rendes hangszíne volt. – Olyan kedves 
magától, hogy így törődik Michelle-lel! 

– Igazán semmiség… De foglaljon helyet! Susannah is mindjárt jön, csak éppen 
farmert keres magának, mert nemsokára sárkányt eregetünk a Gas Works Parkban. 

Csönd támadt, aztán Emily elképedt hangját lehetett hallani. 
– A nővérem? Farmerbe bújik és sárkányt ereget? Ezt most komolyan mondja? 
– Már miért ne mondaná komolyan? – Susannah, akinek végre sikerült magán 

összegombolnia a farmert, kilépett a nappaliba. – Most meg mit bámulsz? Jól ment a 
vásárlás? 

Emily tátott szájjal bámulta a nővérét, aztán a pillantása Nate-re vándorolt, aki ezt a 
csodát véghezvitte. 

– Emily! Ébresztő! Kérdeztem valamit. – Susannah meglengette egypárszor a kezét a 
húga arca előtt, és ez csakugyan segített: Emily nagy nehezen felocsúdott 
megrökönyödéséből. 

– Ó, a vásárlás, hát persze… Remekül ment, mindent kaptam, amit szerettem volna, 
még friss kakukkfüvet és bazsalikomot is… – Elnémult, de helyette is beszélt tömött 
bevásárlószatyra, melyet most megemelt kissé, hogy jól lássák. 

– Nagyszerű! – jelentette ki Susannah. – Akkor valamennyien remekül szórakoztunk. 
Michelle semmi gondot nem jelentett, nyugodtan áthozhatod máskor is, ha akarod! 

Emily szeme még nagyobbra nyílt az elképedéstől. 
– Boldogan – rebegte alig hallhatóan. 
 
Susannah a térdét átölelve ült a füvön a Gas Works Parkban, és a sárkányával birkózó 

Nate-et nézte. Az ég olyan gyönyörű kék volt, mint a férfi szeme, a fű harsogóan zöld – 
ami igazán ritkaság ilyenkor, szeptember végén. Elképzelni sem lehet ennél szebb 
vénasszonyok nyarát, gondolta a lány, miközben Nate dombról dombra futott, mert a 
nagy és színes alkotmányt vitte a szél. 

Susannah egy pillanatra lehunyta a szemét, és élvezte az arcát cirógató, kései 
napsugarakat. Mérhetetlenül boldog volt, szabadnak és fiatalnak érezte magát, a lelke 
ide-oda csapongott a levegőben röpködő sárkányokkal. Olyan csodásan érezte magát, 
hogy kedve lett volna hátravetni a fejét, és hangosan kacagni csak úgy, minden néven 
nevezhető ok nélkül, puszta boldogságból. 

– Teljesen kikészültem – rogyott le mellé lihegve pár perccel később a férfi, majd 
elterült a földön. 

– És a sárkány? – nézett körül a lány. – Hová tetted? 
– Odaadtam egy kisfiúnak, akinek nem volt. 
Susannah elmosolyodott. Ez igazán Nate-re vallott: hosszú órákat dolgozott azon a 

sárkányon, aztán egyszer csak gondolt egyet, és elajándékozta… 
– Pontosabban könyörögtem neki, hogy fogadja el tőlem – helyesbített vigyorogva a 

férfi. – Rájöttem, hogy öreg vagyok én ehhez. El sem tudod képzelni, milyen kemény 
munka sárkányt eregetni. 

Ami azt illeti, Susannah egészen mást értett „kemény munka” alatt. Mellesleg 
szándékosan nem faggatta a férfit az óta a bizonyos első beszélgetésük óta a munkájáról. 
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Nem merte… Úgy döntött, jobb az édes bizonytalanság, mint megtudni valami olyasmit, 
amit igazából nem is szeretne tudni. 

Nate-nek láthatóan bőven volt pénze, semmi jelét nem adta, hogy anyagi 
nehézségekkel küzdene. De Susannah-t nem is annyira ez a megmagyarázhatatlan 
gazdagság izgatta, sokkal inkább az a mód, ahogyan a férfi viszonyult az élethez. Mintha 
egy nagy kalandnak fogná fel az egészet, mintha semmi sem lenne fontosabb a 
pillanatnyi örömnél és a szórakozásnál… 

– Miért ráncolod a homlokodat? – húzta le a lányt magához Nate. – Talán aggaszt 
valami? Nem érzed jól magad? 

– Dehogyisnem! 
– Akkor mi a baj? 
– Semmi. Miből gondolod, hogy baj van? 
Nate ajka alig észrevehető mosolyra húzódott. 
– Csapnivalóan hazudsz – állapította meg. – Jó, hogy nem lettél ügyvéd. Képtelen 

lennél megvezetni az esküdteket. 
Susannah felháborodottan pislogott néhányat, de aztán nem tudta megállni, hogy 

vissza ne mosolyogjon. Nem vitte rá a lélek, hogy veszekedéssel tegye tönkre ezt a 
csodálatos napot. 

Ahogy elmerültek egymás pillantásában, a férfi arca egyszer csak elkomolyodott. 
– Csókolj meg! – suttogta. 
A lány habozva nézett körül. A parkban rengetegen voltak, méghozzá nemcsak 

felnőttek, hanem gyerekek is. 
– Ez nem ér! – szólt rá Nate. – Azt akarom, hogy csókolj meg, függetlenül attól, 

mekkora közönségünk van! 
– De hát… 
– Ha nem csókolsz meg, kénytelen leszek én megcsókolni téged, és akkor aztán… 
Susannah nem hagyta, hogy befejezze a zsarolást. Közelebb húzódott hozzá, és 

gyorsan a szájára tapasztotta az ajkát, de még ez a rövidke közjáték is elegendő volt 
ahhoz, hogy az ereiben tüzes áradatként száguldozni kezdjen a vér. Akármi is volt az, 
aminek a segítségével Nate így elvarázsolta, a legjobb volna boltban árulni a csodaszert, 
hihetetlenül meggazdagodnának belőle… 

– Mondd csak, mindig ilyen fukar vagy? – zsörtölődött a férfi. 
– Nyilvánosság előtt igen. 
Nate szeme nevetett, és Susannah szeretett volna elveszni a pillantásában. Aztán a 

férfi vett egy nagy levegőt, és bámulatra méltó lendülettel talpra szökkent. 
– Teljesen ki vagyok éhezve – mosolygott Susannah-ra, majd kinyújtotta a karját, és a 

lányt is talpra húzta, de csak azért, hogy azután átölelhesse. – Viszont remélem, tudod, 
hogy nem ennivaló után vágyakozom… Megőrjítesz, Susannah Simmons, és úgy vélem, itt 
az ideje, hogy tegyünk valamit ezzel kapcsolatban. 

 
– Remélem, nem jöttem túl korán! – mentegetőzött Susannah, miután belépett a húga 

Capitol Hill-i otthonába. 
Amikor Emily meghívta vasárnap estére vacsorára, egy percig sem titkolta, mi a célja 

mindezzel: ki akarta faggatni a nővérét Nate Townsendről. Susannah egy héttel ezelőtt 
biztosan talált volna valami kifogást, és kibújik a vacsorameghívás alól, de most, hogy az 
egész szombatot Nate-tel töltötte, érzelmileg annyira össze volt zavarodva, hogy 
mindenképpen beszélni akart erről valakivel. És ki lett volna jobb alany egy ilyen 
beszélgetéshez, mint Emily, aki sokkal inkább otthon volt a párkapcsolatok útvesztőiben, 
mint Susannah? 
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– Dehogyis, épp időben érkeztél! – Emily a konyhából jött ki, hogy üdvözölje a 
testvérét. 

Hosszú, bokáig érő szoknyát viselt, melles kötényt, a haját pedig copfba fonta. 
– Tessék! – Susannah átnyújtott egy üveg chardonnayt. – Remélem, illik a vacsorához! 
– Ó, igen, koszi! – Emily bevezette a nővérét a konyhába. 
A ház, melyben a kis család élt, igen réginek számított. Még a negyvenes évek elején 

épülhetett, és hatalmas konyhája volt. A piros konyhapult tele volt frissen befőzött 
paradicsommal, a konyhakövön kartondobozokban befőttesüvegek tornyosultak, 
mellettük egy hatalmas vesszőkosár, tele a napon megszáradt textilpelenkákkal. A 
mosogató fölött fokhagymafüzér díszítette a falat, az ablakpárkányon pedig cserepes 
fűszernövények sorakoztak. 

– Bármit is főztél, isteni illata van! – szimatolt a levegőbe Susannah. 
– A lencselevest érzed. De alighanem az almás pite is készen van már. 
Emily kinyitotta a sütőt, majd a kötény szegélyének segítségével megfogta és kivette a 

tepsit. 
– Bioalmából készült – jelentette büszkén. – Úgyhogy aggodalomra semmi ok! 
– Jó, hogy mondod, már éppen kezdtem aggódni – nevette el magát Susannah. – De hol 

van Michelle és Robert? 
Emily nem szólt semmit, csak némiképp bűntudatosan ránézett, és a lány egyszerre 

rájött, hogy a húga – nagy szervezőkészségről téve tanúbizonyságot – elintézte, hogy 
kettesben vacsorázhassanak ma este. Kétség sem fért hozzá, hogy nagyon kíváncsi volt, 
mi a helyzet Nate-tel, vagyis szeretett volna minél többet megtudni a kibontakozó 
románcról. És Susannah kivételesen készen is állt rá, hogy megossza vele a titkait. 

– Milyen volt tegnap a parkban? – kérdezte Emily. 
Susannah kihúzott magának egy széket, és leült. 
– Egyszerűen csodálatos! 
– Kedveled Nate-et, ugye? 
Még hogy kedveli-e?! Susannah már rég túl volt ezen a ponton. Fülig beleszeretett a 

szomszédjába, ezt immáron nem is tagadta önmaga előtt – persze nem tette boldoggá ez 
a tény, de nem állt hatalmában megváltoztatni a megváltoztathatatlant. 

– Igen, kedvelem – felelte hosszas hallgatás után. 
Emily láthatóan örült az őszinte válasznak. 
– Gondoltam – biccentett, majd helyet foglalt, és mivel nem szeretett ölbe tett kézzel 

üldögélni, azonnal a horgolásáért nyúlt. 
– Várok – jelentette ki hosszas hallgatás után Susannah. 
– Mire? 
– Hát a helyzetértékelésre. 
Emily elmosolyodott. 
– Akkor légy türelemmel, míg összeszedem a gondolataimat. Tudod, az értékelés 

sosem volt erős oldalam, te sokkal jobb voltál az ilyesmiben, már iskoláskorunkban is. 
– Az iskolai értékeléseknek vajmi kevés közük van a való élethez – sóhajtott fel 

Susannah. 
– Tudom – bólogatott Emily. – Csak abban nem voltam biztos, hogy te tisztában vagy-

e ezzel. 
– Emily, én… szóval szeretnék kérdezni tőled valami nagyon fontosat. Miből jöttél rá, 

hogy szereted Robertet? Honnan tudtad, hogy ő az igazi? 
Susannah tisztában volt vele, hogy ezzel a kérdéssel kiteríti a kártyáit, hogy őszintén 

kitárulkozik a húga előtt, de már ezt sem bánta. Válaszokat akart, biztos kapaszkodókat 
ebben az őrjítő bizonytalanságban. 
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Emily mosolygott, és közelebb húzta magához a nagy gombolyag fonalat. 
– Nem hinném, hogy tetszeni fog a válaszom – mondta. – Abban a pillanatban eldőlt 

minden, amikor Robert először megcsókolt. 
Susannah kis híján felbukott a székkel, ugyanis eszébe jutottak Nate csókjai. 
– Mi történt? 
– Túráztunk az Olympic-félsziget fölött az erdőben, és amikor megálltunk pihenni, 

Robert lesegítette a hátizsákomat. Aztán egyszer csak közelebb hajolt, mélyen a 
szemembe nézett, és megcsókolt. – Emily felsóhajtott. – Szerintem nem tervezte el előre, 
mert aztán eléggé zavartnak látszott. 

– No és aztán? Mi történt utána? 
– Robert levette a saját hátizsákját is, és megkérdezte, nem baj-e, hogy megcsókolt. 

Mire én mondtam, hogy dehogy. Erre aztán leült mellém, és újra megtette, de ezúttal 
nem csak afféle szájrapuszit adott, hanem igazi, szenvedélyes csókot. – Emily egy 
pillanatra lehunyta a szemét. – Abban a másodpercben, amikor az ajkunk összeért, 
megszűnt létezni körülöttünk a világ. Képtelen voltam gondolkodni, lélegezni, 
megmozdulni… Amikor pedig szétváltunk, annyira remegtem, mintha legalábbis lázas 
lettem volna. 

– Valami olyasmit éreztél, mintha… mintha vibrálna körülöttetek a levegő? 
– Pontosan. 
– És korábban sosem éreztél ilyet senkivel, akivel randiztál? 
– Soha. 
Susannah a tenyerébe temette az arcát. 
– Igazad volt – susogta. – Egyáltalán nem tetszik a válaszod. 
Emily abbahagyta a horgolást, és a nővérére nézett. 
– Nate megcsókolt, és valami hasonlót tapasztaltál? 
Susannah biccentett. 
– Mintha villám sújtott volna. 
– Ó, szegénykém! – Emily vigasztalón megpaskolta a testvére kezét. – És most 

biztosan nem tudod, hogyan tovább. 
– Nem. 
– Soha nem állt szándékodban, hogy beleszeress valakibe, mi? 
Susannah megrázta a fejét. Az egészben az volt a legszörnyűbb, hogy rém rossz volt az 

időzítés. Éppen most kellett ennek megtörténnie, egyetlen héttel a várható kinevezése 
előtt? Épp most kell az életének fenekestül felfordulnia? Susannah nem is értette, hogyan 
történhetett ez meg vele. Hogyan kuszálódhatott így össze minden körülötte, ami nem is 
olyan rég még kiszámítható és egyenes volt? 

– Szeretnél férjhez menni hozzá? – kérdezte halkan Emily. 
– Férjhez menni? – visszhangozta elhaló hangon Susannah. 
Valóban, rendszerint a házasság volt a végkifejlete annak, ha két ember egymásba 

szeretett. Susannah azonban, bár meg merte vallani az érzéseit, egyáltalán nem volt 
biztos abban, hogy Nate is hasonlóképpen érez. A többiről már nem is beszélve… Vajon a 
férfi kész-e arra, hogy egy életre elkötelezze magát? Mert ő még egészen biztosan nem 
készült fel rá. 

Olyannyira nem, hogy a puszta gondolat is a lelke mélyéig felkavarta. 
– Fogalmam sincs – felelte. – Ami azt illeti, nem tudok valami sokat a házasságról. Meg 

aztán, ilyesmiről még egyáltalán nem esett szó közöttünk. – Sőt be kellett látnia, hogy a 
szó szoros értelmében még nem is jártak igazán. 
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– Nem is fog, ha arra vársz, hogy Nate vesse fel a témát nevetett Emily. – A férfiak nem 
szoktak rajongani a nősülés gondolatáért, így aztán ránk, nőkre vár a feladat, hogy 
felvessük és melegen tartsuk a témát. 

– Ugyan, menj már! 
– Pedig így van – bizonygatta Emily. – Hidd el, már Ádám és Éva idején is a nő feladata 

volt, hogy megszelídítse és betörje a férfit, és mind között a legnehezebb feladat rávenni, 
hogy a teremtés koronája a házasság igájába hajtsa a fejét. 

– De hát… ott van például Robert. Ő biztosan meg akart házasodni. 
– Ne beszélj butaságot! Miért volna Robert más, mint a férfiak általában? Őt is meg 

kellett győznöm arról, hogy szüksége van a házasságra. Nekünk, nőknek ravasznak kell 
lennünk, drága Susannah. A mi esetünkben például úgy volt, hogy addig üldöztem 
Robertet, míg ő el nem kapott. 

Emily megint abbahagyta a horgolást, és jót nevetett a saját viccén. 
Susannah csak bámult. Mióta először találkozott a sógorával, szentül meg volt 

győződve róla, hogy Robert volt az, aki térdre hullott a húga előtt, és a kezéért esdekelt. 
Annyira nyilvánvaló volt, hogy őket a jóisten is egymásnak teremtette… 

Sokkal nyilvánvalóbb, mint az ő és Nate esetében. 
– Hát, nem is tudom, Emily – rázta meg a fejét, és nagyot sóhajtott. – Szörnyen össze 

vagyok zavarodva. Azt sem értem, hogyan vonzódhatok Nate-hez ennyire, hiszen 
végletesen különbözőek vagyunk. Tudod, mire vett rá tegnap délután, mikor hazajöttünk 
a sárkányeregetésből? Áthozta a Nintendóját, és videojátékot játszottunk. Képzelj csak el 
engem, amint Super Mariót játszom! Én még most sem tudom elhinni… Én és az efféle 
időpocsékoló szamárságok! 

– No és legalább jó volt? 
Susannah nem bánta volna, ha a húga nem teszi fel ezt a kérdést, ugyanis 

kimondhatatlanul élvezte azt az estét. Annyit nevetett, hogy a végén belefájdult a hasa, 
ráadásul ahogy kezdett belejönni a játékba, úgy lett egyre fontosabb számára a 
győzelem. Nate felfedezett egy érzékeny területet a füle mögött, és ha a lány kezdett 
elhúzni a pontversenyben, el nem ítélhető módon bevetette ellene a cirógatás és a 
csókolgatás fegyverét. De Susannah sem volt rest, hasonló tisztességtelen eszközökhöz 
folyamodott a győzelem érdekében. 

Ennek az lett a vége, hogy hagyták a csudába a videojátékot, inkább megpróbálták 
feltérképezni a másik testének „gyenge” pontjait. 

– Igen, jó volt – ismerte el Susannah. 
– És a sárkányeregetés? 
– Az is. Istenien éreztem magam. Csakúgy mint csütörtökön a baseballmeccsen. 
– Micsoda? Te ott voltál a Mariners meccsén csütörtökön? De hiszen a délután kellős 

közepén játszottak! Eljöttél az irodából? 
Susannah bólintott, és nem kezdte el magyarázni, hogy Nate tulajdonképpen 

elrabolta. 
– Térjünk vissza hozzád és Roberthez! – mondta tárgyilagosan. 
– Arról akarsz hallani, miként értem el, hogy el akarjon venni feleségül? Ha úgy 

vesszük, nem is volt olyan nehéz. 
Neked talán nem volt az, gondolta Susannah. De neki, aki még magában sem volt 

biztos, hogy egyáltalán akarja-e ezt az egészet… Sebaj, ha nem is most, a távoli jövőben 
még jól jöhetnek az ilyen irányú ismeretek. Úgyhogy szépen kifaggatja Emilyt, és minden 
ötletet gondosan elraktároz. 
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– Van egy régi mondás – kezdte Emily –, miszerint a férfi szívéhez a gyomrán 
keresztül vezet az út. Nos, ez szó szerint így van. A legtöbb férfi számára az ízletes ételek 
egyet jelentenek az otthon melegével, sőt magával a szeretettel. 

– No, akkor semmi esélyem – sóhajtott fel Susannah, arra gondolva, hogy Nate sokkal, 
de sokkal otthonosabban mozog a konyhában, mint ő. 

– Ugyan már, ne add fel ilyen könnyen! Attól, hogy nem tudsz egy óra alatt ötfogásos 
vasárnapi ebédet rittyenteni, még ne hidd, hogy reménytelen az ügy. 

– De igenis az! Te is tudod, hogy képtelen vagyok egymástól megkülönböztetni egy 
tányér levest és egy szendvicset! 

– Susannah, megtiltom, hogy ilyen becsmérlőn beszélj magadról! Okos vagy, és szép, 
bármelyik férfi boldog lehet, hogy hajlandó vagy feleségül menni hozzá! 

– Ami azt illeti – sóhajtott fel a lány –, fogalmam sincs, hajlandó vagyok-e… Ráadásul 
azt sem tudom, Nate mit gondol a házasságról. 

Emily rá sem hederített a nővérére. 
– Valami egyszerűvel kellene kezdened, és aztán, miután szereztél némi sikerélményt, 

próbálkozhatnál bonyolultabb dolgokkal is. 
– Nem értem – rázta a fejét Susannah. – Miről beszélsz? 
– A sütiről – nyilatkoztatta ki üdvözült mosollyal a húga. – Nem született még olyan 

férfi, akit hidegen hagynának a házilag készült sütemények. Úgy is mondhatnám, 
mágikus hatásuk van… De tényleg – tette hozzá Susannah kétkedő arckifejezése láttán. – 
A házi keksz a puha családi fészket, az anyai gondoskodást jelképezi a férfiak számára. 
Egyikük sem tud ellenállni neki, de azért persze küzdenek ez ellen az érzés ellen. 

– Milyen érzés ellen? – vonta össze a szemöldökét Susannah. 
– Hát hogy sürgősen meg kell állapodniuk a mellett a nő mellett, aki ezt az isteni 

kekszet sütötte nekik. 
– Most hogy mondod… – Susannah eltöprengett. – Mintha Nate említette volna 

régebben, hogy a csokis keksz a kedvence. 
– Na, ugye megmondtam! 
Susannah belegondolni sem mert, miről beszélget már hosszú percek óta a húgával. 

Kész őrület volt ez az egész, már saját magát sem értette. Még hogy a hasán keresztül 
megfogni Nate-et, hogy aztán feleségül mehessen hozzá! 

Kétségtelen, hogy jól érzi magát Nate-tel, de azért még nem kell rögtön az oltár elé 
rohanni! 

A következő negyedóra azzal telt, hogy próbált témát váltani, de erőfeszítését nem 
koronázta siker. Emilyt ugyanis annyira foglalkoztatta a házasság kérdése, hogy 
minduntalan visszatért a kedvenc vesszőparipájához: egészen a vacsora végéig 
süteményekről és esküvőkről beszélgettek. 

 
– Na, milyen volt a húgodéknál? – érdeklődött késő este Nate, amikor bekopogott 

Susannah-hoz. 
A férfi a parti sétányon töltötte az estét, és hozott a lánynak egy üvegből készült 

papírnehezéket, mely a St. Helens vulkánt ábrázolta. 
– Igazán kellemes. Nagyon jót beszélgettünk Emilyvel. 
Nate átölelte és magához húzta. 
– Hiányoztál! 
– Te is nekem – vallotta be Susannah. 
A férfi beletúrt a lány dús, hosszú hajába, és a fürtjeivel játszott. 
– Megint nem tűzted fel – suttogta megrészegülten. 
– Nem. Emily azt mondja… szóval szerinte is jobban áll így. 
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Beszélni is alig tudott. Általában akadozott a nyelve Nate közelében, a térde pedig úgy 
remegett, hogy alig tudott megállni a lábán. 

Az Emilyvel folytatott beszélgetésből azt a tanulságot vonta le, hogy egy kicsit 
távolságtartóbbnak kellene lennie Natetel. Egyszerűen túl gyorsan követték egymást az 
események, és sem ő, sem a férfi nem volt felkészülve arra, ami velük történt. 

Amikor kedvese lehajolt, és megcsókolta a nyakát, még megpróbálta szelíden eltolni 
magától, ám amint Nate ajka vándorútra indult a tarkója felé, apró, szenvedélyes 
csókokat hintve szanaszét, már érezte, hogy elveszett. És ez még nem minden, mert 
aztán ugyanazon az úton visszatért, érzéki köröket írt le az arcán, s végül a száját vette 
célba. 

Mikor végre egymásra talált az ajkuk, szinte egyszerre sóhajtottak fel vágyakozva, 
hogy aztán egyre mohóbban, egyre vadabb szenvedéllyel adják át magukat a csók 
gyönyörűségének. 

Miután Nate, nagy önuralomról téve tanúbizonyságot, végül hazament, Susannah 
hosszú percekig állt mozdulatlanul a konyhapultnak támaszkodva. Minden ízében 
reszketett. A telefont nézte, de nem volt könnyű rászánnia magát, hogy felhívja a húgát. 
Végül vett egy nagy levegőt, és a kagylóéri nyúlt. 

A testvére alighanem várta a hívást, mert már a második csengetésre felvette. 
– Emily – sóhajtotta elhaló hangon Susannah. – Megvan neked a csokis keksz 

receptje? 



119 

7. 

A csokis keksz receptje gondosan elzárva pihent a konyhaszekrény fiókjában. Az 
ellenállhatatlan késztetés, hogy süssön Nate-nek, gyorsan elmúlt, akárcsak a hétvége. 

Hétfőn reggel, amikor bement az irodába, Susannah már maga sem értette, hogyan 
hagyhatta így cserben a józan esze. Nem könnyelműsködhet éppen most, amikor 
karnyújtásnyira került tőle élete álma, az alelnöki kinevezés! Nem tehette kockára annyi 
év kemény munkáját, csak mert rogyadozni kezdett a térde, valahányszor Nate 
Townsend megcsókolta. Nevetséges volt még a feltételezés is, hogy barátságon kívül 
bármi lehetne köztük. Házasságról beszélni néhány csók után nagyjából olyan, mintha 
valaki le akarná vágatni a jobb karját, csak mert néha nyilallik a gyűrűsujja. 

Hát igen, mi tagadás, túlságosan fellelkesült egy számára teljesen új helyzetben, ami 
talán érthető is, tekintve, hogy még egy férfi sem volt rá soha ekkora hatással, mint Nate. 

– Telefonon keresik, Ms. Simmons! – zökkentette ki Susannah-t komor gondolataiból 
a titkárnője, majd szárazon hozzátette: – Azt hiszem, az a kedves fiatalember lehet, aki a 
múlt héten csütörtökön bejött önért. 

Nate… Susannah kelletlenül nyúlt a kagylóért. 
– Susannah Simmons! 
– Jó reggelt, szépségem! 
– Szia, Nate! Mit tehetek érted? 
A férfiból kibukott a nevetés. 
– Hát, volnának ötleteim, de a jólneveltségem tiltja, hogy telefonon beszéljek 

ilyesmiről. 
– Az ég szerelmére, Nate! Dolgozom, hát nem érted? Mondd gyorsan, mit akarsz! 
– Úgy érted, rajtad kívül? 
Susannah-nak az arcába futott a vér. 
– Azt hiszem, legfőbb ideje, hogy befejezzük ezt a sehová sem vezető beszélgetést. 
– Jó, jó… Bocsáss meg, ígérem, jó fiú leszek, csak ne tedd le! Szóval, ahogy felébredtem, 

lustálkodás közben eszembe jutott, milyen jó lenne együtt kiruccanni valahová. 
Elmehetnénk például az óceánhoz… Vadászhatnánk rákokra, építhetnénk homokvárat, 
aztán raknánk egy nagy tábortüzet, és elénekelhetnénk az összes cserkészindulót, ami 
eszünkbe jut. 

– Ez valóban csodálatos lenne, de tudnod kell, hogy én pillanatnyilag nem az ágyban 
lustálkodom, hanem már órák óta az irodámban dolgozom. Ugyanis veled ellentétben 
van munkám, nagyon is fontos munkám… legalábbis nekem fontos. Úgyhogy szeretném 
megtudni, miért is hívtál fel, leszámítva persze azt a nyilvánvaló célt, hogy felbosszants. 

– Meghívhatlak ebédre? 
– Ma sajnos nem megy. Üzleti ebéden veszek részt. 
– Ilyen az én formám! – sóhajtott fel csalódottan a férfi. – Hát akkor mit szólnál egy 

vacsorához édes kettesben? 
– Nem lehet. Sokáig benn maradok ma, úgy terveztem, hozatok magamnak valami 

harapnivalót. De azért kösz, hogy gondoltál rám! 
– Susannah – fakadt ki ingerülten a férfi. – Ne kezdd újra ezt a butaságot! Pontosan 

tudod, hogy azzal, ha elkerülsz, nem oldasz meg semmit. 
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Az lehet, gondolta a lány. Mindenesetre megkímélem magam attól, hogy 
meggondolatlanul fejest ugorjak valami őrültségbe. 

– Nézd, Nate, most tényleg nagyon elfoglalt vagyok. Nem folytathatnánk ezt a 
beszélgetést valamikor máskor? 

– No persze! Például mához tizenöt évre, mi? Vagy az is korai? Ismerlek, Susannah, 
tudom, hogy ha rajtad múlik, soha többé nem látlak. Esküszöm, életemben nem 
találkoztam még ilyen makacs nőszeméllyel! 

– Isten veled, Nate! 
– Susannah! – fogta könyörgőre a férfi. – Mi lenne, ha mégis együtt vacsoráznánk? 

Kérlek, nagyon kérlek… Annyi mindenről kellene beszélnünk! 
– Nem lehet, már megmondtam. Tényleg sok a dolgom, túlórázni fogok. Sajnos sem 

délután, sem este nem érek rá játszadozni veled. 
– Aú! Ez fájt! 
– Nyilván érzékeny pontot érintettem. 
Rövid időre csend támadt. 
– Az elképzelhető – felelte végül a férfi. – De mielőtt letennéd, szeretnék megállapodni 

veled abban, mikor találkozunk. 
Susannah előrehajolt, és lapozgatni kezdett a határidőnaplójában. 
– Esetleg csütörtökön együtt ebédelhetünk. 
– Remek! – csapott le az ajánlatra a férfi. – Akkor a viszontlátásra csütörtökön, 

pontban tizenkettőkor. 
Miután a férfi letette a telefont, Susannah még sokáig szorongatta a kagylót. 

Bármilyen őrültségnek tűnt is, valójában nagyon szerette volna a tengerparton tölteni a 
délutánt Nate-tel – és ez persze kimondhatatlan riadalommal töltötte el. Mióta 
megismerte a férfit, megváltozott az egész élete, egyszerre megkérdőjeleződött minden, 
ami nemrég még természetes és magától értetődő volt. Valamit tennie kellett tehát, de 
hogy mit, arról fogalma sem volt. 

Egy órával később Ms. Brooks bekopogott az ajtón, majd a hívást meg sem várva 
belépett, karján egy hatalmas rózsacsokorral. 

– Most érkezett – jelentette. 
– Nekem? – ámult el Susannah, aki biztosra vette, hogy csak valami félreértésről lehet 

szó. Ugyanis életében nem kapott még ilyen gyönyörű virágokat. Nem volt ok rá, hogy 
kapjon… És tulajdonképpen most sincsen rá ok. Vagy mégis? 

– A kártyán a maga neve áll – somolygott a titkárnő, és átadta a lánynak a kis, fehér 
borítékot. 

Susannah nem nyitotta ki addig, amíg Eleanor Brooks a szobában volt. A bíborvörös 
rózsákat természetesen Nate küldte, aki bocsánatot kért az iménti kellemetlenkedésért 
Susannah-nak tökéletesen igaza volt, írta, ez most itt tényleg nem a felhőtlen 
játszadozás, hanem a munka ideje. Szeretettel… Így zárta sorait, és Susannah, amint 
elolvasta a levélkét, lehunyta a szemét, és a kebléhez szorította a papirost. Repülni 
tudott volna, olyan boldogság töltötte el, ugyanakkor tudta, hogy ez így nincs rendjén. 
Legalább annyit megtehetne, hogy megpróbálja visszafogni a túláradó érzéseit, különben 
nagy baj lesz ebből, erre mérget mert volna venni. 

Úgy alakult a délutánja, hogy a vártnál sokkal korábban haza tudott menni, kevéssel 
hét után már otthon volt a sötét és üres lakásban. Jóllehet mindig így ért haza, sosem 
várta senki, ám mostanáig ez csöppet sem zavarta – ma ellenben szíven ütötte a magány. 
Így aztán már a küszöbön megfordult, és bekopogtatott Nate-hez. Őrület, mennyit 
változott a viselkedése az elmúlt időszakban: a józan, megfontolt üzletasszonyból, aki 
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volt, egy ösztönös, érzelmek által vezérelt lény lett, aki előbb cselekedett, mintsem 
átgondolta volna a döntése következményeit. 

– Susannah! – mosolyodott el a férfi, miután ajtót nyitott. – Micsoda örömteli 
meglepetés! 

A lány összekulcsolta a kezét maga előtt. 
– Én… én csak annyit szerettem volna mondani, hogy nagyon tetszettek a rózsák, és 

jólesett, hogy gondoltál rám. 
– Gyere be! – lépett oldalt a férfi. – Főzök egy kávét. 
– Nem, köszönöm, igazán nem akarok zavarni. Tényleg csak azért jöttem, hogy 

megköszönjem a csokrot. És hogy bocsánatot kérjek, amiért kiállhatatlan voltam a 
telefonban. Hétfőn reggel ritkán vagyok jó formában. 

Nate vigyorogva támaszkodott az ajtófélfához, a karját összefonta a melle előtt. 
– Igazából nekem kellene bocsánatot kérnem – mondta. – Nem kellett volna 

odatelefonálnom a munkahelyedre. Önző voltam, és meggondolatlan, pedig tudom, 
mennyire fontos, felelősségteljes munkát végzel, és hogy milyen nehéz napokat élsz meg 
mostanság az irodában. Mintha azt mondtad volna, hogy a következő két hétben eldől a 
kinevezés, ugye? 

Susannah biccentett. 
– Hidd el, nekem is éppen olyan fontos a kinevezésed ügye, mint neked. Szeretném, ha 

beérne öt év munkájának gyümölcse, annál is inkább, mert megérdemled, hogy te legyél 
az H&J Lima első női elnökhelyettese. 

A férfi szavai megmelengették Susannah szívét, de ugyanakkor össze is zavarták őt. 
Mostanáig nem úgy ismerte Nateet, mint aki méltányolja hosszú évek kemény munkáját 
és annak eredményét. 

– Ha engem neveznek ki – kezdte lassan, és pillantását a világért sem vette volna le a 
férfiról –, sok minden megváltozik, ugye tudod? Nem nagyon lesz szabadidőm. 

– Úgy érted, még kevésbé fogsz ráérni arra, hogy velem játszadozz? – Nate ajka 
mosolyra húzódott. 

– Pontosan. 
– Ez önmagában még nem volna baj, csak… – A férfi habozni látszott. 
– Csak? Mondd tovább! – biztatta Susannah, akit meglepett Nate komoly arckifejezése. 

A csúfondáros vigyor, mely ugyanúgy a férfihoz tartozott, mint a baseballsapka, most 
sehol sem volt. 

– Megértem, hogy mindent megteszel annak érdekében, hogy megvalósítsd az 
álmaidat, de jól vigyázz, mert csapdákkal van teli az út, amelyen jársz! 

Susannah felvonta a szemöldökét. Nem igazán értette, mit akar ez jelenteni. 
– Csak azt akarom ezzel mondani – magyarázta Nate –, hogy bármilyen sokat 

jelentsen is számodra az alelnöki pozíció, soha nem szabad elfelejtened, ki is vagy 
valójában. A legfontosabb, hogy tudd: mindennek ára van, és nem biztos, hogy minden 
megéri az árát. 

Mélyen Susannah szemébe nézett, magához húzta a lányt, és gyengéden megcsókolta. 
Utána azonnal visszahúzódott, de Susannah ment vele, mintha a világ 

legtermészetesebb dolga volna, hogy a férfihoz bújik. Még most sem igazán értette, amit 
Nate mondott neki, ugyanakkor azonban félreérthetetlen volt a hangjában csengő 
gyöngédség. Majd egyszer, máskor, amikor nem bénítja meg testét-lelkét a vágyakozás, 
eltöpreng a szavak értelmén, gondolta. 

 
Susannah éjfél körül felriadt álmából, megfordult, majd megigazította a párnáját. A 

rádiós ébresztőórán látta, hogy még egyáltalán nincs reggel, alig egy-két órát aludt. 
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Nagyot ásított, és egy pillanatra elmerengett, vajon mi ébreszthette fel békés 
szunyókálásából. 

Aztán szorosan lehunyta a szemét, és a fülére húzta a takarót azzal a határozott 
szándékkal, hogy azonnal visszacsöppen az álmok birodalmába. Elképzelte, hogy milyen 
lesz átvenni az elnökhelyettesi kinevezést, milyen lesz a nevét olvasni a másnapi üzleti 
újságban… És hirtelen felpattant a szemhéja. Eszébe jutott Nate figyelmeztetése, 
miszerint nem szabad elfelejtenie, kicsoda ő valójában. Tényleg… kicsoda? 

Persze kapásból ezernyi válasz jutott eszébe: igen, ő Susannah Simmons, az ország 
legnagyobb sportszergyártó vállalatának leendő alelnöke. Jó lánya a szüleinek, nővére 
Emilynek, nagynénje a kis Michelle-nek… és… és… igen, ez az! Mindenekelőtt és 
elsősorban NŐ! Ez volt az, amit Nate mondani akart neki! Hogy merjen nő lenni és nő 
maradni. És ugyanezt a témát pedzegette Emily is előző nap, csak más szemszögből. 
Abban a percben ugyanis, hogy Susannah elhatározta, a munkájának szenteli az életét, 
elfojtotta magában a női szerepeket és úgy általában a nőt. Itt volt az ideje, hogy ezzel 
szembenézzen. 

 
Másnap este munka után Susannah teli bevásárlószatyrokkal ért haza, és jó néhány 

percébe beletelt, mire kibontotta a dobozából a kézi mixert. Emily csokiskeksz-
receptjében a megadott mennyiség állítólag három tepsihez volt elegendő. Ha ez igaz, 
akkor ő süti a világ legdrágább süteményét, mert a mixer árát is beleszámítva minden 
egyes darab pontosan 4 dollárjába és 72 centjébe fog kerülni. 

Ördög vigye az árat! Csak az fontos, hogy bebizonyítsa… Mit is? 
Emily idejétmúlt elmélete, miszerint a házi sütemény a meleg családi fészek és a 

szeretet jelentését hordozza magában, bogarat tett a fülébe. Susannah éppenséggel nem 
hitt ebben, de azért adni akart neki egy esélyt. Igazából nem is értette, miért. Miért ilyen 
erős benne a késztetés, hogy csokis kekszet süssön? 

Figyelmesen átolvasta a receptet, és úgy döntött, hogy süteményt sütni gyerekjáték. 
Neki is sikerülni fog, sikerülnie kell! 

De hát miért ne sikerülne? Susannah minden összevásárolt hozzávalót kirakott a 
pultra, és elégedetten nézett végig a készleten. Feltűrte az inge ujját, aztán bekapcsolta a 
rádiót, hogy ne érezze magát annyira egyedül. Egy ócska pulcsit kötött a derekára 
kötény gyanánt. Emily mindig kötényt viselt, ha a konyhában tevékenykedett, és ha ő így 
tett, akkor ennek így kell lennie. 

Az elektromos mixer pillanatok alatt összekeverte a vajat cukorral, és Susannah 
büszkeségtől dagadozó kebellel vette elő a tojásokat. Az elsőt határozott mozdulattal 
odakoccantotta a tál széléhez, és… 

– Hogy az ördög vinné el! – kiáltott fel haragosan, mert nemcsak a tojás belseje, 
hanem a héjának jó része is belepottyant a tálba, és a keverőfej a másodperc törtrésze 
alatt ezernyi apró darabkára zúzta. Bár, végtére is, vonogatta a vállát Susannah, egy kis 
pluszkalcium nem fog megártani senkinek. 

A tojások kikeverése után kikapcsolta a mixert, a masszába pedig belekeverte a lisztet 
és a csokireszeléket. 

A sütőt gondosan előmelegítette, pontosan úgy, ahogy a recept előírta. Susannah-nak 
nem volt más tennivalója, mint hogy elhelyezze a vadonatúj tepsiben az ellapított 
tésztagombócokat, majd az egészet betolja a sütőbe. Az ajtót egy lendületes 
csípőmozdulattal csukta be, majd beállította tizenkét percre a konyhai órát, és töltött 
magának egy csésze kávét, hogy aztán az esti újsággal a kezében letelepedjék a 
konyhaasztalhoz egy kicsit olvasgatni. 
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Nem telt el azonban sok idő, és Susannah füstszagra lett figyelmes. Az órára nézett. A 
keksz nem lehet, gondolta, hiszen még öt perce sincs, hogy betette a sütőbe. De a 
biztonság kedvéért azért felállt, fogta a konyharuhát, majd kinyitotta a sütő ajtaját. Sűrű 
füstfelhő gomolygott a szemébe, és legbelül mintha lángok villództak volna. Susannah 
halálra váltan sikoltozni kezdett: 

– Tűz van! Tűz van! 
De a hangját hamarosan elnyelte a tűzjelző berendezés fülsiketítő szirénája. A lány 

ösztönösen felkapta a kávéját az asztalról, bezúdította a sütő mélyére, aztán a füsttől 
félig vakon a bejárati ajtóhoz szaladt, és kinyitotta. 

A következő pillanatban összeütközött Nate-tel, aki rohanvást érkezett. 
– Susannah! 
– Tűz van! – kiabálta a lány, túlharsogva a szirénát. 
– Hol? 
– A sütőben. 
Susannah a tenyerébe temette az arcát. Porig sújtották a fejlemények, hosszú percekig 

fel sem mert nézni. 
Aztán Nate egyszer csak átölelte. Addigra már elhallgatott a tűzjelző, nyitva volt az 

összes ablak, a kormos tepsi pedig a mosogatóban pihent a sajátosan festő kekszek 
társaságában. 

– Jól vagy? 
A lány bólintott. 
– Nem égetted meg magad? 
Ezúttal egy fejrázás volt a válasz. 
Nate gyöngéden kisimította Susannah haját az arcából. 
– Meséld el, mi történt! 
– Ha én azt tudnám! Mindent úgy csináltam, ahogy a recept előírta, de alighogy 

betettem a tepsit a sütőbe, kigyulladt a süti. 
– Nem a süti – helyesbített a férfi. – A tepsi gyulladt ki, pontosabban a tepsin lévő 

műanyag fólia, amelyet elfelejtettél leszedni. 
– Ó! – nyögött fel Susannah, és felzokogott. 
– Ugyan már! Ne sírj! Gyere, ülj le egy kicsit! – Nate a legközelebbi székhez vezette, 

aztán letérdelt elé, és vigasztalón a kezét cirógatta. – Egyszerűen elnézted a dolgot, nem 
olyan nagy ügy. Mással is előfordult már ilyesmi a világtörténelemben. 

– Azt én is tudom – hüppögte Susannah. – De… te ezt nem értheted… Ez afféle 
vizsgafeladat volt, és én csúfosan felsültem. 

– Vizsgafeladat? 
– Aha. Emily azt mondta, a férfiak szeretik a kekszet. Én pedig elhatároztam, hogy 

sütni fogok neked. – Susannah-nak most is volt annyi lélekjelenléte, nehogy kicsússzon a 
száján, hogy Emily szerint a férfiak nemcsak a kekszet szeretik, hanem azokat a nőket is, 
aki házi süteménnyel örvendeztetik meg őket. – De annyira kétbalkezes vagyok, hogy ezt 
is elrontottam… Kis híján felgyújtottam a konyhát. És egy fél tojáshéjat beleejtettem a 
tésztába, amit a mixer azonnal apró darabokra tört, úgyhogy nem is tudtam kivenni… 

Nate-et szíven üthette a vallomás, mert felállt, és elhagyta a konyhát. Susannah 
megsemmisülten hüppögött tovább, ám a férfi hamar visszatért, kezében egy csomag 
papír zsebkendővel. Aztán felhúzta a lányt a székről, leült, Susannah-t pedig az ölébe 
vonta. 

– Várom a magyarázatodat – jelentette ki, miközben Susannah kezébe nyomott egy 
zsebkendőt. 
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A lány megtörölte a szemét, és kifújta az orrát. Szégyellte magát, hogy egy ilyen 
csekélység miatt sírva fakadt. Egy tepsi keksz, ugyan már! Igazán semmiség. 

– A magyarázatomat? – adta az ártatlant. 
– Arról, hogy a férfiak szeretik a kekszet. Csak nem nekem akartál bizonyítani a 

konyhatündérkedéssel? 
– Nem, dehogy. Emilynek… 
– De az előbb mintha valami olyasmit mondtál volna, hogy nekem sütöttél. 
– Hát… tegnap azt mondtad, ne felejtsem el, ki vagyok, és én ezt úgy értelmeztem, 

hogy meg kell őriznem a nőiességemet. Talán ez késztetett rá, hogy sürgősen bizonyítani 
akarjak. – Susannah maga is érezte, hogy nem túl sok értelme van annak, amit most itt 
összehordott. – De ezek után – tette hozzá –, ünnepélyesen megesküszöm, hogy többé a 
konyha közelébe sem jövök. 

– Nem emlékszem, hogy arra biztattalak volna, hogy a konyhában bizonyíts. – Nate 
meglehetősen zavartnak tűnt. 

– A dolognak ez a része Emily ötlete volt – világosította fel a lány. – Tőle kaptam a 
receptet is. Tudod, a húgom szentül meg van győződve róla, hogy a pasik a szívüket-
lelküket adják egy tányér süteményért. 

Hoppá! Mégiscsak kicsúszott a száján az árulkodó vallomás, de Susannah-t annyira 
lefoglalta a szíve bánata, hogy észre sem vette. Nate szeme azonban tágra nyílt. 

– És te a szívemet meg a lelkemet akarod? – kérdezte halkan. 
– Ugyan már, dehogy akarom! Ne légy nevetséges! 
A férfi habozott egy pillanatig, de aztán újabb kérdést tett fel: 
– És meglepne, ha azt mondanám, hogy én nagyon is vágyom a tiédre? 
Susannah nem válaszolt, mivelhogy nem is fogta fel, mit kérdeztek tőle. Túlságosan 

tele volt még a feje az iménti fiaskóval. Azzal, hogy bebizonyosodott, semmit sem ér a 
konyhában. Megmérettetett, és könnyűnek találtatott, mi több, pont Nate előtt kellett 
pofára esnie, pont őelőtte kellett bebizonyítania tökéletes alkalmatlanságát. 

– Valami nem stimmel a génjeimmel, annyi bizonyos – dünnyögte leverten. – Mintha 
eredetileg nem is lánynak készültem volna. Nincs érzékem semmihez, amit női 
tevékenységként tartanak számon. Nem tudok főzni, nem tudok varrni, és nem tudom 
megkülönböztetni a kötőtű egyik végét a másiktól. 

– Susannah! – sóhajtott nagyot a férfi. – Hallottad egyáltalán, mit mondtam? 
A lány megrázta a fejét. Hát persze, gondolta keserűen. Vannak az úgynevezett 

tökéletes nők, és vannak azok, akik korántsem tökéletesek. És ő, fájdalom, ez utóbbi 
csoportba tartozik. 

– Pedig valami nagyon fontosat mondtam. No sebaj, ha a szavaimra nem figyelsz, 
elmondom szavak nélkül. 

Azzal odahajolt Susannah-hoz, és megcsókolta. De ez nem csupán egy egyszerű, rövid 
csók volt, hanem egy olyan, amelybe az ember minden porcikája beleremeg. Forró 
nyelve hegyével körberajzolta a lány ajkát, aki a következő pillanatban mindenről 
elfeledkezett. Nem gondolkodott, szinte nem is lélegzett, és a sütőjében fellobbanó 
lángok hevét hasonlítani sem lehetett ahhoz a forrósághoz, amely most a bensejében 
tombolt. Megbűvölten, akarattalan bábként fonta a karját a férfi nyaka köré, kinyitotta a 
száját, és odaadón viszonozta a csókot. A nyelvük egymásra talált, és Susannah 
felnyögött a gyönyörűségtől. 

– Tessék – suttogta rekedtes hangon Nate, miután az ajkuk szétvált. A homlokát 
Susannah-éhoz támasztotta, alig lehetett érteni, mit mond. – Ennyit erről. 

Nyilvánvalóan azt gondolta, hogy a csók bizonyító erejű volt. 
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Susannah lassan kinyitotta a szemét. Nagy levegőt vett, de még most is minden ízében 
reszketett. Képtelen volt szólni. Vagyis hogy jobbnak tartotta, ha hallgat, mert félt, hogy 
csak a férfi nevét fogja tudni ismételni, vagy ami még rosszabb, felelősségre vonja őt, 
amiért abbahagyta a csókolózást. 

De aztán Nate a hajába túrt, és megint megcsókolta, olyan mohón, olyan 
szenvedéllyel, hogy a lány mást sem tudott, csak ájultan belekapaszkodni, mint fuldokló 
a mentőövbe. 

– Sajnos, úgy látom, most nem vagy vevő arra, amit mondani akarok – jegyezte meg a 
férfi, miután ismét szétváltak. 

– Amit mondani akarsz? Mi volna az? 
– Hát hogy hagyd a csudába a sütés-főzést! Így is boldog lehet minden férfi, akit 

kitüntetsz a figyelmeddel. 
Susannah értetlenkedve hunyorgott. Nem hogy Nate-et, saját magát sem értette. 
– Soha eszembe sem jutott arra biztatni téged, hogy bármilyen területen bizonyíts 

nekem. Én csak arra akartam felhívni a figyelmedet, hogy nem szabad feladnod a 
személyiségednek azt a részét, aki valóban te vagy. Mert szép dolog, ha az embernek 
vannak céljai, és küzd azok eléréséért, de bármilyen magasztos is az a cél, annyit semmi 
esetre sem ér, hogy minden másról lemondj miatta. 

Susannah felsóhajtott. 
– Most már rendben van minden, ugye? – kérdezte Nate, miközben ujjbegyeivel 

lágyan végigcirógatta a lány arcát, majd közelebb hajolt, és csókkal zárta le a szemhéját. 
Susannah erejéből csak egy bólintásra futotta. 
 
– John Hammer elnök úr azonnal beszélni szeretne önnel – jelentette Susannah-nak 

Ms. Brooks, amikor a lány csütörtökön reggel bement dolgozni. 
Susannah egyszerre mozdulatlanná dermedt, a szíve a torkában dobogott. Hát eljött 

végre… Eljött végre a nap, amelyre öt hosszú éve várt. 
– Említette, milyen ügyben? – kérdezte, és nagy nehezen nyugalmat erőltetett magára. 
– Nem – rázta a fejét a titkárnő. – Csak annyit mondott, tudassam önnel, hogy keresse 

fel mihamarabb, lehetőleg azonnal. 
– Lehetőleg azonnal? Jaj, ne! – Susannah erőtlenül roskadt a székébe. – Akkor nem 

engem választottak… 
– Susannah – szólt rá szigorúan Eleanor Brooks, aki talán még sosem szólította a lányt 

a keresztnevén. – Kérem, ne vonjon le elhamarkodott következtetéseket! 
Susannah az asszonyra bámult. 
– Ha engem akarna elnökhelyettessé kinevezni, akkor késő délután hívatott volna be 

magához, hogy legyen idő elbeszélgetni arról, mi mindent tettem a cégért eddig, és hogy 
érdemeim elismeréseképpen… blablabla. De az, hogy most azonnal hívat, az csak egyet 
jelenthet. Maga is tudja jól, hogy mit. 

– Én ugyan semmit sem tudok! – tiltakozott a titkárnő. – De most már szerintem 
igyekezzék, mielőtt Mr. Hammer meggondolja magát. 

Susannah felállt, és kihúzta magát. De bárhogy igyekezett is erőt venni az 
idegességén, a keze remegett. 

– Itt várok, amíg vissza nem jön – ígérte Ms. Brooks. – Kéz- és lábtörést, Susannah! 
– Csak sor ne kerüljön rá – motyogta a lány, arra célozván, hogy ha nem neveznék ki, a 

végén még elájul, és estében tényleg valami baja esik. 
John Hammer állva fogadta tágas irodájában. Az első, ami Susannah-nak feltűnt, az 

volt, hogy egyedül vannak, a két versenytárs kolléga nem lesz jelen a beszélgetésen. 
– Jó reggelt, Susannah! 
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A vállalat elnöke mosolyogva intett, hogy üljön le. A lány óvatosan helyet foglalt a 
kanapé sarkán. 

 
Eleanor Brooks állta a szavát: valóban nem mozdult el Susannah irodájából, ott várta 

meg, míg a lány vissza nem tért a nagyfőnökkel folytatott megbeszélésről. 
– Na, mi történt? Mondja már! 
Susannah leült az íróasztalához, aztán lassan az asszonyra emelte a tekintetét. 

Hirtelen elmosolyodott, majd nevetésben tört ki, méghozzá olyan illetlenül hangos 
nevetésben, hogy kénytelen volt eltakarni a száját a kezével. Annyira nevetett, hogy 
könnyek szöktek a szemébe. 

– Az első, amit megkérdezett tőlem – kezdte, amikor végre beszélni tudott –, az volt, 
melyik üresen álló irodát választom arra az időre, míg az enyémet felújítják. 

– Tessék? – A titkárnő arcán elképedés tükröződött, és Susannah arra gondolt, hogy 
az ő megrökönyödése sem lehetett kisebb a kérdés hallatán. 

– Pontosan ilyen képet vághattam én is – pukkant ki belőle megint a nevetés. – Mr. 
Hammer pedig elmagyarázta, hogy szeretné teljesen felújíttatni az irodámat, mert az új 
alelnök mégsem dolgozhat egy ilyen lerobbant odúban. 

– Vagyis magáé az álomállás! – A titkárnő összecsapta a kezét örömében. – Hiszen ez 
nagyszerű! Szívből gratulálok! 

– Köszönöm! – Susannah már nyúlt is a telefonért. Úgy érezte, elsőként Nate-tel kell 
közölnie a jó hírt. 

A készülék kicsöngött, de nem vette fel senki. A lány nem adta fel: félóránként 
megpróbálta újra, míg a végén már úgy érezte, belebolondul, hogy nem sikerül elérnie. 

Aztán annyira belemerült a munkába, hogy még az ebédidőről is megfeledkezett. Ms. 
Brooks jelentette neki, hogy a partnere megérkezett. 

– Küldje be! – utasította gépiesen Susannah, aki nem örült neki, hogy megzavarták. 
Mekkora volt a meglepetése, amikor Nate viharzott be az irodájába, és foglalt helyet vele 
szemközt! 

– Nate! – kiáltott fel boldogan. – Egész délelőtt próbáltalak elérni! Mi az ördögöt 
keresel itt? 

– Eljöttem, hogy elvigyelek ebédelni, ahogy megbeszéltük. Vagy már elfelejtetted? 
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8. 

– Nate! – Susannah felpattant a helyéről, és gyors léptekkel megkerülte az asztalát. – 
Óriási hírem van! John Hammer ma reggel behívatott magához, és közölte, hogy engem 
választottak! Én leszek az új alelnök! 

A férfi egy pillanatig nem szólt semmit. 
– Téged választottak? – ismételte aztán lassan. – Vagyis megkaptad az annyira vágyott 

kinevezést? 
– Igen – bólogatott Susannah, s közben olyan görcsösen mosolygott, hogy az arca is 

belesajdult. 
Nate erre hátravetette a fejét, egy nagyot kurjantott örömében, majd a derekánál 

fogva felkapta a lányt, és szelesen körbeforgatta az irodában. 
Susannah kacagott. Életében nem volt még ilyen boldog, mint most, és nem csak a 

kinevezés miatt. Az egész alelnökség hajítófát sem ért, míg meg nem oszthatta az örömét 
Nate-tel. Ő volt az első, akinek be akart számolni a jó hírről, mert – és ezt már egy ideje 
nem is próbálta tagadni – immáron ő volt a legfontosabb ember számára, körülötte 
forgott az egész élete. 

Nate lassan megállt, de a lányt továbbra sem tette le. Susannah a férfi hajába túrt, 
lemosolygott rá, és egyre közelebb hajolt hozzá. Most, ebben a boldogító pillanatban 
képtelen volt ellenállni a csábításnak, hogy megcsókolja. Amikor ös szeért az ajkuk, 
halkan felnyögött, mély, érzéki torokhangon Nate közben lassan, óvatosan letette, és 
szorosan magához ölelte. 

– Susannah! – suttogta, és a következő pillanatban újra egymásra talált az ajkuk. 
A lány sosem volt odaadóbb, mint ebben a percben. Azt akarta, hogy Nate úgy 

csókolja, mint otthon. Vágyott a férfi ízére, illatára és arra a csodálatos érzésre, amelynek 
a mámorában az ember szinte lélegezni is elfelejt. 

Ez volt élete legnagyszerűbb pillanata, és a kinevezés ebben vajmi kevés szerepet 
játszott. Annál inkább Nate, és az iránta táplált érzései, melyek minden találkozással 
egyre erősebbek és hevesebbek lettek. 

Valaki zavartan köhécselni kezdett a hátuk mögött, mire Nate felnézett. 
– Ms. Simmons – hallotta a lány az ajtóból a titkárnője hangját. 
– Tessék! 
Susannah kibontakozott a férfi öleléséből, hátrasimította a haját, és megigazította a 

kosztümjét. 
– Én most elmegyek. A továbbiakban Ms. Andrews fogadja az önnek érkező hívásokat. 
– Köszönjük, Ms. Brooks! – dünnyögte Nate, de nem tűnt nagyon hálásnak a hangja. 
– Mi nemsokára… vagyis hogy én is hamarosan elmegyek ebédelni – sietett 

megjegyezni a lány. 
– Jó. Megmondom Ms. Andrewsnak. 
– És mielőtt elmegy, legyen kedves, hívja össze az értekezletet a marketinges 

csapatnak! – kérte Susannah. – Szeretném bejelenteni a kinevezésemet. 
Eleanor Brooks bólintott, mosolygó pillantását Nate-en nyugtatta. 
– Ha óhajtja… De azt hiszem, az innen kiszűrődő… hm… zajokból már mindenki 

kitalálta az örvendetes hírt. 
– Értem. – Susannah nem tudta megállni, hogy vissza ne mosolyogjon rá. 
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– És biztosíthatom, nincs olyan ember a cégnél, aki ne örülne a sikerének! 
– Én azért tudok kettőt – dünnyögte a lány, arra a két munkatársra gondolva, akik 

rajta kívül még versenyben voltak a címért. 
Ms. Brooks biccentett, aztán távozóban becsukta az ajtót maga mögött. Nate még 

ugyanebben a pillanatban újra magához húzta Susannah-t. 
– Hol is tartottunk? 
– Ha jól emlékszem, épp ebédelni indultunk volna. 
– Nem egészen erre gondoltam. 
Susannah nevetett. 
– Ebben biztos voltam. Az imént egy kicsit megfeledkeztünk magunkról. 
Ügyesen kibújt a férfi öleléséből, és vállára akasztotta a táskáját. 
– Nos, mehetünk? 
– Ahová csak akarod – felelte Nate, de mohó pillantása elárulta, hogy egyáltalán nem 

az ebédről beszél. 
Susannah érezte, hogy az arcát elönti a pír. 
– Nate, kérlek… viselkedj, légy szíves! 
– Igyekszem, hidd el, de ne gondold, hogy olyan könnyű dolgom van! Megőrülök érted, 

tudod? 
– Ami azt illeti… én is érted. 
– Akkor jó. – Nate elégedetten ölelte át a lány derekát, és kivezette az irodából, végig a 

folyosón, egészen a liftig. 
Susannah a hátában érezte a munkatársak vizsla tekintetét, de életében először 

egyáltalán nem érdekelte, vajon miket sutyoroghatnak róla. Remekül érezte magát a 
bőrében, szinte repesett a boldogságtól. 

Nate a közeli Il Bistrót választotta, mely az egyik legjobb étterem volt az egész 
városban. Susannah elámult az elegáns berendezés láttán. Nate a nagyvonalú úriember 
szerepében tetszelegve nem is akarta engedni, hogy a lány belenézzen az étlapba, 
mondván, hogy ő majd javasol ételeket, és különben is, ő hívta meg Susannah-t. 

– Az ég szerelmére, Nate! – suttogta a lány, miután a halk és udvarias pincér felvette 
az italrendelést. – Hadd fizessek én, a cég kontójára! Ez üzleti ebéd, ne felejtsd el! 

Nate megemelte a szemöldökét. 
– No persze! A főnöködnek biztosan volna egy-két keresetlen szava hozzád, ha 

kiderülne, hogy miféle üzleti ebéd is volt ez. 
– Várd csak ki a végét! – figyelmeztette Susannah. – Nyomós okom volt rá, hogy veled 

ebédeljek ma; ne felejtsd el, hogy a kinevezésem kérdése csak ma reggel dőlt el, ezt az 
ebédet pedig már hétfőn megbeszéltük. 

Mint ahogy már említette a férfinak, az alelnökség azt jelentette, hogy megváltozik az 
élete. Az új feladat új kihívásokat, új felelősséget jelentett, és Susannah az a fajta ember 
volt, aki túlontúl is komolyan veszi a kötelezettségeit. Ugyanakkor nem szerette volna, 
ha ezek a változások oda vezetnek, hogy kevesebbet látja Nate-et. Épp ellenkezőleg: 
szorosabbra szerette volna fűzni a kapcsolatukat, és erre, úgy hitte, immáron megtalálta 
a megoldást. 

– Nyomós okod? – kérdezte gyanakodva a férfi, de egy percre félbeszakította a 
beszélgetést, amikor a pincér meghozta az italt. 

– Folytasd, légy szíves! – szólította meg ismét a lányt a felszolgáló távozása után. 
Susannah átnyúlt az asztal fölött, és gyengéden megfogta Nate kezét. 
– Mindig őszinte voltál velem, és tudnod kell, hogy ezt nagyra értékelem. Amikor 

megkérdeztem tőled, dolgozol-e, azt mondtad, hogy régebben dolgoztál, de kiléptél, mert 
eleged lett… – A lány elhallgatott, hátha Nate-nek van valami hozzáfűznivalója, ám mivel 
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a férfi nem szólt semmit, folytatta: – Nyilvánvaló számomra, hogy pénzre nincs 
szükséged, ugyanakkor felfigyeltem valamire, ami nem kevésbé nyilvánvaló. 

Nate elhúzta a kezét, és a poharával kezdett játszani. 
– És mi volna az? 
– Hogy nincsenek céljaid. 
A férfi Susannah-ra nézett, és kérdőn felvonta a szemöldökét. 
– Tengsz-lengsz a világban – melegedett bele mindinkább Susannah. – Ide-oda 

csapongsz, mindenbe belekóstolsz, de semmiben sem mélyedsz el, semmi sem érdekel 
igazán. Egyik nap a baseball köt le, másik nap a videojátékok, aztán a sárkányeregetés, és 
így tovább. Már bele sem merek gondolni, mit fogsz kitalálni a hétvégére. 

– Mit szólnál hozzá, ha elutaznánk? – kérdezte szelíden Nate. – Volna kedved egy 
rendhagyó városnézéshez Hongkongban? 

– Hongkongban, mi? Látod, pontosan erről beszélek! – csapott le élénken 
gesztikulálva Susannah. 

– Nem értem, mi bajod – adta az ártatlant a férfi. – Talán nem szeretsz utazni? 
– Dehogyisnem szeretek, de most egyáltalán nem erről van szó! Hanem arról, mit 

fogsz csinálni akkor, ha már minden helyet bejártál, és a szórakozások összes formáját 
kipróbáltad! 

Vagy akkor, ha egy szép napon arra ébredsz, hogy nincs egy vasad sem. 
– Majd ha eljön az az idő, elgondolkozom rajta. 
– Vagy úgy! – A lány lehajtotta a fejét. Kezdte belátni, hogy kár a gőzért, Nate élethez 

való hozzáállását úgysem változtathatja meg. 
– Susannah, a pénz csak eszköz, attól, hogy jómódban élsz, még lehetsz boldogtalan. 

És a pénztelenség sem feltétlenül azt jelenti, hogy csupa kudarc az életed. Az egész 
csupán hozzáállás kérdése. 

– Értem. – A lány sírni tudott volna, annyira elkeseredett. 
– Miért ilyen furcsa a hangod? Miért aggódsz ennyire? 
– Talán mert fontos vagy nekem. – Susannah vett egy nagy levegőt, és felpillantott. – 

Igaz, egy épületben lakunk, de mintha egy másik világból jöttünk volna. Én előre 
elterveztem az életemet, tudom, mi fog történni velem a mai naptól számítva egészen 
addig, míg nyugdíjba nem vonulok. Tudom, mit akarok, és azt is, hogyan érhetem el. 

– Hidd el, volt idő, amikor én is tudtam, de aztán rájöttem, mennyire nem fontos ez az 
egész. 

– Nézd – szakította félbe a férfit Susannah –, valami fontosat akarok kérdezni tőled, de 
azt szeretném, ha nem válaszolnál azonnal. Gondold át előbb a dolgot, jó? Ígérd meg, 
hogy nem utasítasz el gondolkodás nélkül! 

– Meg akarod kérni a kezem? – próbálta viccel elvenni a dolog élét Nate. 
– Nem. – Susannah idegesen simította ki az ölébe terített damasztszalvétát. – Állást 

kínálok neked. 
– Micsoda? – A férfi kis híján felpattant a helyéről, Susannah pedig ijedten nézett 

körül, mert néhányan a környező asztaloknál abbahagyták az evést, és feléjük 
pillantgattak. 

– Ennyire azért nem kell megijedni – csitítgatta a férfit. – Hidd el, a rendszeres munka 
jót tenne neked, egész máshogyan állnál az élethez, ha dolgoznál. 

– És mégis milyen állásra gondoltál? – Most, hogy a meglepetés hatása elmúlt, úgy 
tűnt, Nate kitűnően szórakozik. 

– Azt még nem döntöttem el. De biztosan találunk valamit, ami a végzettségednek és a 
képességeidnek megfelel. 

A férfi sokáig nem szólt semmit, de a szeme továbbra is vidáman csillogott. 



130 

– Szóval úgy véled, ha dolgoznék, nem lenne céltalan az életem? 
– Úgy. 
Susannah meglátása szerint Nate-nek jót tett volna, ha a jelen mellett egy kicsit a 

jövőbe is tekint, ha van miért felkelnie reggelente ahelyett, hogy tízig heverészik az 
ágyban. 

– Susannah… 
– Mielőtt bármit is mondasz – emelte fel a kezét figyelmeztetően a lány –, kérlek, 

gondolkodj el a javaslatomon! Szeretném, ha komolyan vennéd, és nem utasítanád el 
rögtön! 

Nate tekintete csakugyan megváltozott: komoly lett, majdhogynem komor, Susannah 
nem is emlékezett rá, látta-e már ilyen töprengőnek valaha. 

Nem sokkal később megérkezett a főétel, a rozmaringos báránysült, mely pontosan 
olyan ízletes volt, amilyennek a férfi ígérte. 

Nate feltűnően hallgatag volt evés közben, de Susannah nem akadt fenn ezen. Végtére 
is ő akarta, hogy elgondolkodjon az ajánlatán, nem vehette hát zokon, hogy a férfi 
megfogadta a tanácsát. Nagyon szurkolt neki, hogy végül helyes döntést hozzon. Mert 
ahhoz, hogy jól kijöjjenek egymással, nem elég a szerelem, ahhoz kettejük világát, 
életmódját közelíteni kell egymáshoz. 

Nate tiltakozásával mit sem törődve Susannah kifizette a számlát, aztán a férfi 
visszakísérte őt az irodaházba. Búcsúzóul váltottak néhány szót a járdán: a lány kérte, 
hogy jól gondolja meg az ajánlatát, Nate pedig megígérte, hogy így lesz, aztán arcon 
csókolta, és távozott. 

Susannah hosszan nézett utána. 
– Keresett valaki? – kérdezte meg Dorothy Andrewstól, amikor beért az irodájába. 
– Egy hölgy. A neve Emily, a vezetéknevét nem adta meg. Azt mondta, később 

visszahívja önt. 
– Köszönöm. – Susannah bement az irodájába, és becsukta az ajtót maga mögött. 
Miután leült az íróasztalhoz, az első dolga volt, hogy bepötyögje a telefonba a húga 

otthoni számát. 
– Szia, Emily, itt Susannah. Te kerestél? 
– Ó, igen. – A fiatalasszony kissé zavarban volt. Annyira hadart, alig lehetett érteni, 

amit mond. – Tudom, nem lenne szabad az irodában hívogatnom téged, de szinte sosem 
vagy otthon, így aztán mégis kénytelen voltam… És most fontos dologról lenne szó. 

– Nevezetesen? 
Susannah megnyitott egy ablakot a számítógépén, mert úgy számított, hogy amíg 

Emily a tárgyra tér, át tud nézni legalább egy táblázatot. A húgára nagyon is jellemző 
volt, hogy hosszú percekig kerülgeti a tulajdonképpeni mondanivalót, mint macska a 
forró kását. 

– Rengeteg cukkini termett a kertben – kezdte habozva a fiatalasszony –, nem tudok 
mit csinálni vele. Nem kérsz belőle? 

– Nagyjából annyira vágyom rá, mint egy kiadós fejfájásra – közölte 
megfellebbezhetetlenül Susannah, aki a balul elsült csokis kekszes kísérlet után 
elhatározta, többé be sem teszi a lábát a konyhába. 

– De hát miért? A cukkini finom és egészséges. 
Susannah csak nehezen tudta visszatartani a nevetését. Le merte volna fogadni a 

kinevezésébe, hogy a húga egyáltalán nem a cukkini miatt hívta, valami egészen mást 
akar. De vajon mit? Végtére is, miért ne próbálhatná meg kitalálni? Ha jól belegondol, 
nincs olyan sok lehetőség… 
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– Kár a gőzért, nem kell a cukkinid, Michelle-re viszont bármikor szívesen vigyázok, 
ha ezért hívtál. 

– Tényleg megtennéd? Két hét múlva, szombat este volna a nevezetes alkalom. 
Ráérsz? 

– Már miért ne érnék rá? Éjszakára is nálam hagyod? – Susannah-t egyáltalán nem 
rettentette el egy Michelle-lel töltendő éjszaka gondolata, sőt. Ha belegondolt, hogy Nate 
bizonyára átjön majd segíteni, már alig várta azt a szombat estét. 

– Ó, nem egész éjszakára, csak este. Robert főnöke meghívott minket vacsorázni, és 
furán venné ki magát, ha egy kisbabát vinnék magammal. Ó, még nem is mondtam, 
képzeld, Robertet előléptették! 

– Szívből gratulálok! 
– Annyira büszke vagyok rá! – újságolta Emily. – Hát nem ő a legjobb könyvelő egész 

Seattle-ben? 
Susannah eljátszott a gondolattal, hogy beszámol a saját sikeréről, de nem akarta 

elhomályosítani a sógora érdemeit. Két hét múlva is előrukkolhat a saját kinevezésével, 
amikor a húgáék áthozzák Michelle-t. 

– Örülök, hogy láthatom az unokahúgom őnagyságát – mondta tréfásan, miközben 
bejegyezte a naptárába az időpontot, és ráébredt, hogy komolyan is gondolja, amit 
mondott. 

Mert lehet, hogy a konyhai ténykedésében nincs semmi köszönet, de a gyerekkel 
időközben sikerült megtalálnia a hangot, és ez a lényeg. Ki tudja, talán nincs is már olyan 
messze az a perc, amikor elgondolkozik egy saját babán… Most persze még korai lenne, 
de egyszer, ha itt lesz majd az ideje, miért is ne? 

– Rendben. Beírtalak benneteket tizenhetedikére, szombatra. 
– Susannah, el sem tudom mondani, milyen hálás vagyok! 
 
Susannah meglehetősen spiccesen érkezett haza aznap este. 
Remek hangulatban zárult a délutáni értekezlet, és utána két kolléga meghívta a lányt 

a közeli bárba, hogy megünnepeljék a kinevezését. Később váratlanul Eleanor Brooks és 
még néhány további munkatárs is csatlakozott hozzájuk, akik szintén ragaszkodtak 
hozzá, hogy rendeljenek egy-egy italt az újdonsült alelnök asszonynak, így aztán hét 
órára Susannah rendesen elázott. 

Lehet, hogy jobban járt volna, ha megvacsorázik, hiszen az étel segített volna az 
alkohol feszívódásában, ő azonban fontosabbnak találta, hogy mihamarabb hazajusson, 
ezért azonnal hívott egy taxit. Úgy gondolta, vesz egy forró fürdőt, aztán készít magának 
néhány melegszendvicset, de nem jutott el idáig, ugyanis alig szállt ki a kádból, 
megszólalt a telefon. 

– Szia, itt Nate. Átmehetek? 
Susannah végignézett a frottírköntösén és a bolyhos papucsán. 
– Adj öt percet! 
– Jó. 
Néhány perccel később kényelmes kordnadrágba és blúzba öltözötten nyitott ajtót a 

férfinak. 
– Szia! – üdvözölte Nate-et vidáman, noha tisztában volt vele, hogy valószínűleg nem 

úgy mosolyog, mint rendesen. 
De a férfi aligha vette ezt észre, mert szinte rá sem nézett.Zsebre dugott kézzel 

bemasírozott a lakásba, ám nem ült le, hanem járkálni kezdett a kandalló előtti 
szőnyegen. Láthatóan valami nagyon komoly dolgot akart mondani. 
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Susannah azonban helyet foglalt a kanapén, onnan figyelte. Nate-tel ellentétben fel 
volt villanyozva, részint a kinevezés dobta fel, részint a koktélok. Ugyanakkor 
ellenállhatatlanul mulatságosnak találta a férfi különös, komoly viselkedését. 

– Ugye azért jöttél, hogy az állásajánlatomról beszéljünk? – kérdezte meg halkan, 
visszafogottan. 

Nate meglepetten torpant meg, és dús hajába túrt. 
– Pontosan. 
– Nagyon szépen kérlek, hogy ne tedd! 
– De miért? 
– Mert szeretném, ha tényleg alaposan meggondolnád. 
– Értsd meg, előtte el kell mondanom valamit… 
Susannah azonban nem akarta végighallgatni a férfit. Úgy vélte, az ő mondanivalója 

sokkal fontosabb. 
– Jóképű vagy, kellemes modorú, eszes – kezdte lelkesen. – Bármit elérhetsz, amit 

csak akarsz, érted? Bármi lehet belőled! 
– Susannah… 
A lány felemelte a mutatóujját, és megrázta a fejét. 
– Van itt még valami, amit tudnod kell. 
– Micsoda? 
– Az, hogy beléd szerettem. 
Milyen kár, hogy a romantikus vallomást óriási ásítás követte! 
– Bocs! – Susannah ijedten a szája elé kapta a kezét. 
Nate összehúzott szemmel, gyanakodva nézett rá. 
– Te ittál? 
– Csak egy kicsit – mutatta Susannah a hüvelyk- és mutatóujjával. – Csak egy icipicit, 

és most csuda jól érzem magam! 
– Az ital beszélt belőled az imént, ugye? Egy szavadat sem hiszem. 
– És ha világgá kiáltom, hogy az egész város megtudja, akkor elhiszed? Akkor 

idehallgass! 
A lány felállt, átsétált a konyhába, elhúzta az üveg tolóajtót. 
Valójában egyáltalán nem érezte részegnek magát, az alkohol hatása jórészt 

lecsengett, csupán fáradt volt, és fura, különös késztetés munkált benne, hogy tudassa 
Nate-tel, mennyire fontos a számára. Épp elég régen kerülgették már egymást, ideje 
végre tiszta vizet önteni a pohárba. És noha a férfi szemlátomást nem akarta még 
kiteríteni a lapjait, ő elhatározta, hogy csak azért is őszinte lesz. Ezen a mai napon, eddigi 
élete legboldogabb és legszerencsésebb napján még ezt is meg meri kockáztatni. Hiszen 
hosszú évek munkájával elérte, hogy teljesült élete álma, ráadásul megismert egy 
csodálatos embert, aki, ha kicsit meggondolatlan is, de némi csiszolgatás után akár élete 
párja is lehet. 

Ahogy kilépett az erkélyre, az arcába csapott a szél. A kikötő tarka fényei karácsonyi 
füzérre emlékeztették Susannah-t. Odament a korláthoz, tölcsért csinált a kezéből, és 
belekiabálta a sötétségbe: 

– Őrülten szeretem Nate Townsendet! 
Aztán megfordult, széttárta a karját, és kihívón a férfira nézett. 
– Hallhattad. Most már elhiszed végre? 
Nate válasz helyett kiment hozzá az erkélyre, és átölelte. 
Susannah csalódott volt. Ennél azért nagyobb lelkesedést várt. 
– Nem tűnsz túl boldognak – állapította meg. 
– Csak mert ez nem te vagy. 
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– Hát kicsoda? Ki vagyok én? – Susannah csípőre tette a kezét. – Szerintem nagyon is 
én vagyok! Ha azt hiszed, be vagyok rúgva, és nem tudom, mit beszélek, hát tévedsz! 

Nate megint nem felelt. Visszakísérte a lányt a konyhába, aztán sietve nekilátott kávét 
főzni. 

– Nem élek koffeinnel – közölte Susannah. 
– Mióta? Ma délben még semmi kifogásod nem volt a kávé ellen. 
– Ma este óta – kuncogott a lány. – Ugyan már, Nate! Ne légy ünneprontó! Lazíts már 

egy kicsit! 
– Addig nem, amíg ki nem józanítottalak. 
– Meg is csókolhatnál, tudod? 
– Tudom. De nem foglak megcsókolni. 
– Miért? – duzzogott Susannah. 
– Mert ha megteszem, elképzelhető, hogy nem tudok megálljt parancsolni magamnak. 
A lány lehunyta a szemét, és kéjesen felsóhajtott. 
– Ó, de izgalmas! Még soha senki nem mondott nekem ilyen izgatót, tudod? 
Nate megdörgölte az arcát, és nekidőlt a konyhapultnak. 
– Mondd csak, ettél is valamit dél óta, vagy csak ittál? 
– Persze hogy ettem. Egy töltött gombát, egy szalonnába csavart vízigesztenyét és egy 

szeletke sajttal kisütött zellert. 
– Vagyis nem vacsoráztál. 
– Most akartam… Melegszendvicset szerettem volna készíteni, de rájöttem, hogy 

igazából nem is vagyok éhes. 
– Ugyan miért is lennél egy szem vízigesztenye, egy gombafej és egy darabka zeller 

után? 
– Te most gúnyolódsz velem, mondd csak? – Susannah homloka ráncba szaladt, ám 

aztán megint mosoly suhant át az arcán. – Az ám, majd elfelejtettem, hogy volt itt valami, 
amit feltétlenül meg akartam kérdezni tőled… – Kétségbeesetten kutatott az 
emlékezetében a dátum után, amikor Emily áthozza Michelle-t. – Megvan! Ráérsz 
tizenhetedikén? 

– Tizenhetedikén? Miért kérded? 
– Mert Emily áthozza az én drága unokahúgomat, és gondoltam, Michelle biztosan 

örülne neked. 
– Sajnos az az este nem jó – rázta a fejét a férfi. – Más elfoglaltságom van. 
– Hát akkor majd megoldom magam. Eddig is ment, nem igaz? Vagyis hogy eddig nem 

ment – helyesbített gyorsan Susannah. – De most jól megleszünk ketten, Michelle meg 
én… 

Közben lecsöpögött a kávé. Nate kiöntött egy csészére valót, és odavitte a lánynak. 
– Ugyan már, Nate, áruld el, mi bajod! Olyan morcos vagy, amilyennek még sosem 

láttalak. Miért nem csókolsz meg, miért nézel keresztül rajtam? 
– Idd ezt meg, légy szíves! – Mindösszesen ennyi volt a válasz, és a férfi nem mozdult 

Susannah mellől, míg az első kortyokat le nem nyelte. 
Az ital annyira forró volt, hogy a lány vágott egy tréfás grimaszt. 
– Tudod, mit ittam ma este? – jutott eszébe. – Shanghai Slungot. Az egy koktél – 

magyarázta. – Még sosem kóstoltam, de ma nagy rajongója lettem, mert nagyon finom. 
– Valószínűleg a Singapore Slingre gondolsz – állapította meg szárazon Nate. 
– Ó! – A lány ráébredt, hogy alighanem mégis sikerült felöntenie a garatra, ha ennyire 

összekeveri a dolgokat. 
– Rajta, szépségem, hajtsd csak fel azt a kávét az utolsó cseppig! – biztatta a férfi. 
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Susannah, mit tehetett volna mást, engedelmeskedett. Miközben a kávét szürcsölte, a 
konyhában fel-alá járkáló férfit nézte. Nate-et szemlátomást nagyon feldúlta valami, 
mert egy percig sem tudott egy helyben maradni, és ő nagyon kíváncsi volt rá, mi lehet 
az oka. 

– Kész vagyok – jelentette be egy perccel később, és diadalmasan bemutatta az üres 
csészét. – Most már kérdezhetek tőled valamit, ugye? Mondd, Nate, te is szeretsz? 

A férfi feléje fordult, és nagy komolyan ránézett. 
– Annyira, hogy néha még magam sem hiszem el. 
– Az jó, nagyon jó! – Susannah boldogan lehunyta a szemét. – Már kezdtem aggódni! 
– Van aszpirined? – hangzott a csöppet sem romantikus kérdés. 
– Csak nem fájdult meg a fejed? – lepődött meg Susannah, majd felpillantott, és látta, 

hogy Nate épp a konyhaszekrényt túrja át a gyógyszer után. – Egyébként ott van a 
legalsó fiókban… Igen, ott. 

– Nem nekem kell – mosolygott rá a férfi. – Neked akarom előkészíteni, mert reggel 
szükséged lesz rá. 

– Ő, milyen kedves vagy! Milyen elővigyázatos! – Susannah könnyekig meghatódott. 
– Tessék, ide teszem az asztalra. Két tablettát vegyél be belőle, mindjárt ébredés után, 

az segíteni fog. 
– Úgy lesz – ígérte a lány. 
Nate megállt előtte, és megfogta a kezét. 
– Holnap sajnos el kell utaznom néhány napra. Majd hívlak, jó? 
– Azért mész el, hogy elgondolkodj az állásajánlatomon, ugye? – Susannah válaszra 

sem várva, elégedetten lehunyta a szemét. – Kitűnő ötlet. Mire hazajössz, remélhetőleg 
meghozod a döntést… 

Hirtelen elhallgatott, és egy óriásit ásított. 
– Azt hiszem, ideje ágyba bújnom… Bekísérsz a hálószobámba? 
 
Susannah az ébresztőóra őrült csörömpölésére ébredt, illetve arra, hogy éles fájdalom 

hasít a fejébe. Lecsapta az órát, és felnyögött. Ahhoz képest, ahogy most érezte magát, 
már az is nagy eredmény volt tőle, hogy egyáltalán fel tudott ülni az ágyban. 

Mivel munkanap volt, tudta, hogy nincs mese, valahogy össze kell szednie magát. 
Kivánszorgott a konyhába, és amikor észrevette az asztalon az aszpirines üveget, eszébe 
villant Nate tanácsa. Lenyelt két szem gyógyszert, és hálatelt szívvel gondolt a férfira. 

A tablettáknak köszönhetően sokat javult az állapota, ám amikor beért a 
munkahelyére, még mindig csak fél gőzzel üzemelt. Láthatóan azonban Ms. Brooks 
közérzete sem volt sokkal jobb, mint az övé. A két nő cinkos pillantást váltott. 

– Kész a kávé – jelentette a titkárnő. 
– Maga ivott már? 
– Természetesen. 
– Van valami üzenet? 
– Semmi, ami sürgős lenne. De várjon csak… Mr. Hammer benézett az imént, és ezt a 

magazint küldi önnek. Azt mondja, feltétlenül olvassa el a második oldalon kezdődő 
cikket. 

– De hisz ez egy legalább ötéves újság, ha nem több – csodálkozott el Susannah, 
miután kézbe vette a képes gazdasági havilapot. – Ugyan mi lehet benne, ami annyira 
érdekes? 

– Engedelmével én már megnéztem. – Eleanor Brooks vidáman kuncogott. – És 
ugyancsak meglepődtem, mert nem más van benne, mint a barátja. 

– A barátom? – Susannah most már tényleg semmit sem értett. 



135 

– Ó hát! – bólogatott élénken a titkárnő. – Az a jóképű fiatalember, mi is volt a neve? 
Ja, igen: Nathaniel Townsend. 
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9. 

Susannah bevonult az irodájába, becsukta maga mögött az ajtót, és csak azután 
nyitotta ki az újságot. A vezércikkhez mellékelt fotón valóban Nate volt látható, csak 
persze jóval fiatalabb kiadásban. A férfi egy újonnan megnyitott Kekszkirály-üzlet előtt 
pózolt, óriási csokis keksszel a kezében. 

A Kekszkirály-féle sütik voltak Susannah kedvencei. Sokfélét lehetett kapni, de mind 
közül a legfinomabb a csokis keksz, volt. 

Az első két bekezdésig jutott csupán, mire valóságos fizikai rosszullét fogta el. 
Lehunyta a szemét, görcsösen a gyomrára szorította a kezét, és nagyokat sóhajtott, hogy 
elmúljon a hányingere. Nem járt ugyan teljes sikerrel, de annyit legalább elért, hogy 
tovább tudta olvasni a cikket, és próbálta bénult agyába befogadni Nate elképesztő üzleti 
sikereinek részleteit. 

Még egyetemre járt, amikor – kis túlzással – édesanyja konyhájában létrehozta első 
vállalkozását. Legsikeresebb terméke a csokimázas keksz lett, amely olyan 
népszerűségre tett szert, hogy a gazdasági élet csúcsára röpítette az egyetemet épphogy 
csak elvégző fiatalembert. Huszonnyolc éves korára sokszoros milliomos volt, ismert és 
elismert üzletember. Így utólag Susannah emlékezett rá, hogy jó fél évvel ezelőtt olvasta: 
a Kekszkirály tulajdonosa teljes üzlethálózatát eladta egy meg nem nevezett összegért, 
mely a szakértők legóvatosabb becslése szerint is lélegzetelállító summa lehetett. 

Susannah az asztalra könyökölt, és vett még egypár nagy lélegzetet. Bohócot csinált 
magából a férfi előtt, és ami még rosszabb, Nate hagyta, hogy ezt tegye… Istenem! Ennél 
nevetségesebbé szántszándékkal sem tehette volna magát. Ha belegondolt, hogy kekszet 
próbált sütni a Kekszkirálynak, és közben kis híján felgyújtotta a konyhát… De még 
ennél is kínosabb volt, hogy csütörtökön az elhivatottságról és a kemény munkáról 
szónokolt ennek az embernek, és mindennek a tetejébe állást kínált neki. Kész csoda, 
hogy Nate nem tört ki harsány nevetésben az ajánlat hallatán. De később, amikor magára 
maradt, biztosan jót mulatott rajta… 

Eleanor Brooks behozta a leveleket, és letette az asztal sarkára. Susannah felnézett, és 
rájött, hogy ma képtelen lesz ellátni a napi rutinfeladatokat. 

– Hazamegyek – jelentette ki. 
– Tessék? Mit mondott? – ámult el a titkárnő. 
– Hazamegyek. Ha valaki keresne, mondja meg, hogy beteg vagyok! 
– Beteg? De hát… 
Susannah tudta, miért nem találja Ms. Brooks a szavakat. Amióta az H&J Limánál 

dolgozott, még soha, egyetlen napig sem volt beteg. Pontosabban beteg az volt, csak nem 
maradt otthon soha. 

Susannah felállt, és elindult az ajtó felé. 
– Hétfőn találkozunk! – búcsúzott a titkárnőjétől. 
– Remélem, addigra helyrejön! 
– Arra mérget vehet. 
Susannah úgy vélte, csak egy kis időre van szüksége, hogy a sebeit begyógyítsa, és 

összerakhassa a szilánkokra zúzott büszkesége darabkáit. Ó, ha belegondolt, hogy 
néhány órával ezelőtt spiccesen és teli torokból belekiabálta az éjszakába, hogy szereti 
Nate Townsendet… 
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Hát igen. Minden szörnyűséges fiaskó közül ez volt a legkínosabb. 
Mire hazaért, egy kicsit jobban lett. Igaz, az ügy korántsem zárult le, de itt, a saját 

lakásában legalább biztonságban érezte magát. 
Leült a nappaliban a kanapéra, és a válla köré terítette az Emilytől kapott takarót. 
Ó, milyen ostoba liba volt! Hátrahajtotta a fejét, lehunyta a szemét, és nagyokat 

sóhajtott. Igyekezett nem gondolni arra, mi lett volna, ha… Végtére is miért ne nézhetné 
a szerencsétlenségét az előnyösebb oldaláról? Hiszen – mint mindennek – ennek az 
esetnek is van tanulsága. Például, hogy legközelebb elővigyázatosabb lesz. Nem hagyja, 
hogy felültessék, és nem pazarolja majd méltatlanra az érzéseit. 

Amikor egy órával később felébredt, még inkább összehúzta magán a takarót, és 
ismételten áttekintette a történteket. Végül arra a következtetésre jutott, hogy a helyzete 
egyáltalán nem reménytelen, sőt… Elérte azt, ami előtte még egyetlen nőnek sem 
sikerült: beválasztották a vállalat legfőbb vezetői közé. Fiatal, sikeres és egészséges. 
Remekül keres, a munkatársai szeretik, megbecsülik, ami pedig a családot illeti, ott 
vannak neki a szülei, Emily és a kis Michelle… Ki kívánhatna ennél többet? 

A feje még mindig fájt ugyan, és a gyomra is háborgott, de délben Susannah 
megmelegített egy konzerves csirkelevest, és leerőltette az utolsó falatig. Éppen a 
tányért tette a mosogatóba, amikor megszólalt a telefon. Mivel csak a titkárnője tudott 
arról, hogy hazament, biztosra vette, hogy valami halaszthatatlan céges ügyben keresik. 

– Susannah Simmons – szólt bele a kagylóba hivatalosan. 
– Szia, itt Nate. 
A lány nyelt egy nagyot. 
– Szia, Nate! – mondta olyan semleges hangon, amilyen csak telt tőle. – Mi újság? 
– Ezt inkább én kérdezhetném. Hívtalak az irodában, és a titkárnőd mondta, hogy 

beteg vagy, hazamentél. 
– Ó, igen. Azt hiszem, tegnap este egy kicsit mégis többet ittam a kelleténél. Szörnyen 

éreztem magam reggel. 
– Megtaláltad az aszpirint a konyhaasztalon? 
– Aha… – Susannah-nak kitűnő mentő ötlete támadt. – Csak nem te készítetted oda? – 

adta az ártatlant. – Tényleg, valami rémlik, mintha beszéltünk volna tegnap este… 
– Nem emlékszel? – Nate hallhatóan meghökkent. 
– Hát, korántsem mindenre… Mondd, nagyon égő volt, ahogyan viselkedtem? Biztosan 

sok butaságot összehordtam. 
– Ha visszamegyek Seattle-be, megbeszéljük, jó? Szeretném, ha minden egyes szóra 

visszaemlékeznél, amit akkor mondtál! – A férfi hangja lágy volt, és simogató, de 
Susannah nem akart tudomást venni róla. 

– Én a helyedben nem tulajdonítanék túl nagy jelentőséget annak, amit akkor 
hadováltam – mondta gyorsan. – Tekintve, hogy nem igazán voltam beszámítható, nem 
vállalom a felelősséget semmiért, úgyhogy szerintem borítsunk rá fátylat! 

– Susannah, Susannah! – feddte meg gyöngéden Nate. – Miért vagy ilyen ellenséges és 
elutasító? Mondom: majd ha itt lesz az ideje, megbeszéljük. 

– Nem hinném, hogy volna értelme, hiszen bármit is mondtam akkor, az nem én 
voltam, értsd meg! – A lány szeme megtelt könnyel, és ezért is mérhetetlenül dühös volt 
magára. Ingerült mozdulattal, a kézfejével törölte le a könnycseppeket. 

– Mondd csak, jól érzed magad? 
– Igen… Vagyis hogy nem. Épp le akartam feküdni. 
– Akkor feküdj csak le, és pihenj! Vasárnap kora délután száll le a gépem. Ha van 

kedved, együtt vacsorázhatnánk. 
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– Szívesen! – vágta rá gondolkodás nélkül Susannah. Bármibe beleegyezett volna, csak 
hogy mihamarabb befejezhesse ezt a beszélgetést. 

Még nagyon friss volt a seb, és kába volt a fájdalomtól. Természetesen nem 
szándékozott a férfival vacsorázni, sem vasárnap, sem soha többé, de úgy vélte, ezt 
akkor is ráér megmondani neki. Addig van még két teljes napja, ami talán elegendő 
ahhoz, hogy túltegye magát a dolgon, vagy legalábbis leplezni tudja a valós érzéseit. 

– Akkor vasárnap délután, legkésőbb ötkor ott leszek nálad. 
– Legkésőbb ötkor – ismételte gépiesen a lány, aztán letette a kagylót. 
A pénteki napot többé-kevésbé átaludta, de a szombatot már nem tudta volna 

értelmes tevékenység nélkül eltölteni, így aztán másnap reggel bement az irodába, és 
megpróbálta pótolni mindazt, amit előző nap elmulasztott. 

Először is átnézte a leveleket, melyeket Ms. Brooks az asztalán hagyott. Megtalálta a 
kinevezéséről szóló hírt a Seattle Times üzleti rovatában, és egy felkérésre is rábukkant a 
levelek között, mely egy sikeres helyi gazdasági vezetők számára rendezett 
konferenciára hívta meg. Nagy megtiszteltetés volt ez a meghívó, így aztán Susannah írt 
egy emlékeztetőt a titkárnőjének, hogy küldjön rá igenlő választ. Aztán, mivel már csak 
két hét volt a konferencia napjáig, tizenhetedikéig, Susannah a nap jó részét azzal 
töltötte, hogy összeállította a beszédét. 

A vasárnap már korántsem telt ilyen könnyen. A lány leverten ébredt, jó előre elvette 
a kedvét a délutántól, hogy nincs több haladék, ma biztosan találkoznia kell Nate-tel. 
Persze már eltervezte, hogyan fog viselkedni és mit fog mondani. Így aztán, amikor Nate 
fél ötkor megérkezett, Susannah felkészülten várta. Szinte azonnal ajtót nyitott a férfi 
kopogtatására, de arra, ami következett, furcsamód mégsem számított. Nate ugyanis 
alighogy behúzta maga mögött az ajtót, magához rántotta, és forrón, vágyakozva 
megcsókolta. 

– Susannah… 
A lány későn ébredt rá, mi készül, és már nem tudta elkerülni a dolgot, sőt akarata 

ellenére nagyon is élvezte a csókot, mely közben Nate a hajába túrt, és – ügyesen 
kiszedve a csatokat – lebontotta gondosan feltűzött kontyát. 

– Őrjítően hosszúnak tűnt ez a két nap, amíg nem láttalak – suttogta szenvedélyesen a 
férfi, de ez nem akadályozta meg Susannah-t abban, hogy kibontakozzék az öleléséből. 

– Kérsz kávét? – fordult a konyha felé. 
– Nem. Csak téged akarlak! – És Nate megint meleg, otthonos ölelésébe húzta. 
A lány hagyta, de nem simult oda hozzá, és a pillantását sem viszonozta. 
– Valami baj van? – fogott gyanút Nate. 
– Úgy is mondhatjuk – felelte szárazon Susannah. – Érdekes cikket olvastam a minap 

egy több évvel ezelőtt megjelent Business Monthlyban. Nem tudom, mond-e neked 
valamit ez a név. 

A férfi egy pillanatra mozdulatlanná dermedt. 
– Szóval tudod… 
– Hogy te vagy a Kekszkirály? Ó, igen, már péntek óta tudom. 
– És nagyon dühös vagy rám? 
Susannah felsóhajtott. Szóról szóra megtervezte, mit fog mondani, és nem gondolta, 

hogy ennyire nehéz lesz higgadtan, tárgyilagosan előadni a mondókáját. 
– Ami azt illeti, igen. Főleg mert semmit sem mondtál, hagytad, hogy sötétben 

tapogatózzam, és nevetségessé tegyem magam. 
– Minden okod megvan rá, hogy haragudj – ismerte el váratlanul Nate, és elengedte a 

lányt. Gondterhelten megdörgölte a tarkóját, majd elkezdett fel-le járkálni a nappali és a 
konyha között. – De hidd el, nem azért nem beszéltem a múltamról, mert titkolózni 
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akartam előtted. Néhány éve eladtam a céget, és visszavonultam… Nem volt más 
választásom, a pokolba is! Az orvosom szerint annyira túlhajtottam magam, hogy a teljes 
testi és idegkimerültség határán álltam. Amikor megismertelek, épp csak túljutottam a 
nehezén, épphogy elkezdtem újra tanulni az életet. Gondolod, hogy másra sem vágytam, 
mint hogy leüljek szépen, és elmeséljem neked az elmúlt tizenhárom évemet? A 
Kekszkirály a múlté, magam mögött hagytam, nem akarok vele foglalkozni többé. 

Susannah összefonta a karját a melle előtt. 
– Meg sem fordult a fejedben, hogy el kellene mondanod? 
– De igen! Csütörtökön. Amikor állást kínáltál nekem, tudtam, hogy nincs más 

választásom, el kell mondanom mindent. De amikor este átjöttem, te… 
– Be voltam csípve – fejezte be a mondatot keserűen a lány. 
– Pontosan. Be voltál csípve, úgyhogy bizonyára megérted, miért nem kerítettem sort 

a nagy vallomásra. Rossz volt az időzítés. Ennyi. 
– Jól szórakozhattál magadban, amikor kis híján felgyújtottam a konyhámat 

kekszsütés közben – rázta meg a fejét Susannah, és maga is elcsodálkozott rajta, milyen 
nyugodt a hangja. 

A férfi szája szöglete megrándult. 
– Mi az? Miért nem nevetsz?! – csattant fel a lány, élénken gesztikulálva. – Ne fogd 

vissza magad! Csuda mulatságos lehetett, hogy nejlonborításos tepsiben akartam 
kekszet sütni magának a Kekszkirálynak! 

– Nem mulatságos volt, hanem megható – helyesbített Nate. – Nagyon jólesett, hogy 
még ezzel is megpróbálkoztál a kedvemért. 

Susannah rá sem hederített. 
– Annál már csak az lehetett viccesebb, amikor együtt ebédeltünk, és arról 

győzködtelek, milyen fontos, hogy az embernek legyen célja és jövőképe. Kész csoda, 
hogy nem nevettél a szemembe! 

– Mert azt sem találtam nevetségesnek, képzeld! Őszintén megérintett, hogy törődsz 
velem. De megértem, ha te ezt most másként látod. 

– Másként – ismételte Susannah, majd kurtán, hisztérikusan felnevetett. – Bizony 
másként! 

Nate még mindig úgy járkált, mint a ketrecbe zárt oroszlán. Ha sokáig így folytatja, 
futott át a lány fején, a végén még ösvényt jár a szőnyegbe. 

– Hajlandó vagy túltenni magad ezen a szerencsétlen félreértésen, Susannah, vagy 
már elhatároztad, hogy nincs bocsánat, és feláldozod a kapcsolatunkat a büszkeséged 
oltárán? 

– Még nem tudom – rázta a fejét a lány, pedig nagyon is jól tudta, csak nem akarta, 
hogy Nate azzal vádolja, elhamarkodottan döntött ilyen fontos kérdésben. 

Persze könnyű a férfinak utólag magyarázkodnia, de ő hogyan álljon talpra ilyen 
sértés, ilyen megaláztatás után? Hogyan bízzon valakiben, aki már a kezdet kezdetén 
sem volt őszinte hozzá? 

– No és mit gondolsz, mennyi időre lesz szükséged ahhoz, hogy tudd? 
– Fogalmam sincs. 
– Feltételezem, hogy a mai vacsoránk törölve, igaz? 
Susannah bólintott. Az ajtóhoz lépett, és kinyitotta. Görcsösen, mereven mosolygott 

Nate-re. 
– Hát jó – adta meg magát a férfi. – Gondold át a dolgot, ha akarod. Csak annyit kérek, 

próbáld beleélni magad az én helyzetembe, és próbáld meg kitalálni, hogy a helyemben 
mit tettél volna! 
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– Így lesz – ígérte Susannah, holott biztosan tudta, hogy nem fogja betartani az 
ígéretét. 

– És van itt még valami, amit meg kellene fontolnod. – Nate, aki már elindult kifelé, 
hirtelen visszafordult. 

– Mi lenne az? – tudakolta türelmetlenül a lány, és már alig várta, hogy egyedül 
maradhasson. Minél tovább volt ugyanis együtt a férfival, annál inkább nehezére esett 
haragudni rá. 

– Csak ez… 
Nate magához rántotta és megcsókolta, hosszan, szenvedélyesen. Az a fajta csók volt, 

amelybe az embernek a teste-lelke beleremeg. Az a fajta csók, amelytől az ember 
mindent elfelejt, és arra vágyik, hogy teljesen feloldódjék a gyönyörűséges lángolásban. 
Susannah apró, kéjes nyögéseket hallott, és egy perccel később ráébredt, hogy a hangok 
alighanem tőle származtak. 

Amikor a férfi végre elengedte, valósággal hátratántorodott, és neki kellett dőlnie az 
ajtófélfának, ha nem akart összeesni. Nate, aki maga is kifulladt, elégedett mosollyal 
szemlélte a hatást. 

– Ismerd el, hogy minket az isten is egymásnak teremtett – suttogta nekihevülten, és 
megcirógatta Susannah arcát. 

– Nem… nem ismerek el semmit – rázta meg a fejét makacsul a lány, hiszen már 
pénteken elhatározta, hogy egyszer elég volt, soha többé nem hagyja elkábítani magát. 

– Felhívsz, ha döntöttél, ugye? – kérdezte Nate. 
– Persze – biccentett Susannah, aztán gondolatban hozzátette: majd ha piros hó esik. 
 
Körülbelül további két napba telt, mire Susannah élete visszazökkent a régi 

kerékvágásba. Kora reggel elindult az irodába, és késő estig dolgozott, elsősorban azért, 
hogy felejtsen, másodsorban hogy kitérjen Nate útjából. Semmiféle visszajelzést nem 
szándékozott adni. Abban reménykedett, hogy a férfinak is van büszkesége: ha nem szól 
neki, nyilván ráébred, hogy a válasza elutasító, és nem fogja tovább zaklatni. 

Ebben tévedett. Amikor szerda este hazaérkezett, üzenetet talált az ajtajára ragasztva. 
Hosszú másodpercekig bámulta dobogó szívvel, mire rászánta magát, hogy levegye 
onnan. 

De nem olvasta el rögtön, csak miután betette a vacsoráját a mikrohullámú sütőbe 
melegedni. A levélke mindössze három szóból állt: „Kérlek, hívj fel!” 

Haha! Arra aztán várhatsz! Susannah kurtán, élesen felkacagott. Ó, micsoda buta liba 
is volt! De legalább tanult a saját kárán, és többé nem követi el ugyanazt a hibát… 

Annyira belemerült a gondolataiba, hogy ijedten összerezzent, amikor megszólalt a 
telefon. 

– Igen, tessék – szólt bele halkan, óvatosan. 
– Te vagy az, Susannah? 
– Ó, szervusz, Emily! Ki más lenne? 
– Mi van veled, nővérkém? Olyan furcsa a hangod… Csak nem vagy beteg? 
– Nem, dehogy, jól vagyok. 
– Biztos? 
– Biztos. 
– Susannah! – szólt rá figyelmeztetőn Emily. – Engem ne próbálj félrevezetni! 

Ismerlek, úgyhogy pontosan tudom, hogy valami bajod van. És mivel a legutóbbi 
beszélgetésünkkor nem is említetted Nate-et, biztosra veszem, hogy a gondjaid vele 
kapcsolatosak. 

– Azért nem említettem Nate-et, mert mostanában nem találkoztunk. 
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– De miért? 
– Mert nagyon elfoglalt. Tudod, a milliárdjaival is törődnie kell néha. 
– Micsoda? – Emily hallhatóan levegő után kapkodott. – Miket beszélsz? Valami baj 

lehet a vonallal, mert nem értettem kristálytisztán… 
– Hallottál már a Kekszkirályról? 
– Naná! Ki nem hallott róla? De hogy jön ez ide? 
– Hármat találgathatsz. 
– Úgy érted, hogy Nate…? 
– Bizony úgy! Nate a Kekszkirály személyesen. 
– De hiszen ez elképesztő! – tört ki Emily. – Micsoda hír! Ha belegondolok, hogy egy 

ilyen ismert és dúsgazdag ember segített Robertnek kivinni Michelle kiságyát! Biztosan 
le lesz nyűgözve, ha elmesélem neki! 

– Ami azt illeti, én nem voltam ennyire lelkes – jegyezte meg szárazon Susannah. 
Meglehetősen nehéz volt megőriznie kiábrándultságát Emily túláradó lelkendezését 
hallva. Pedig a húga egyáltalán nem volt az a könnyen lelkesedő típus. 

– Mióta tudod? 
– Múlt péntek óta. John Hammer, az elnök-vezérigazgató adott egy régi gazdasági 

magazint, és abban volt róla egy cikk. 
– Vagyis nem ő mondta el, hanem magadtól jöttél rá – mondta lassan Emily. 
– Pontosan. 
– És most dühös vagy, mi? 
– Ugyan, dehogy! Végtére is mi okom volna rá? – gúnyolódott Susannah. 
– Biztosan el akarta mondani – védte a férfit Emily. – Nem ismerem ugyan jól Nate-et, 

de mindig is az volt a benyomásom róla, hogy őszinte, egyenes jellem. Talán csak a 
megfelelő időpontra várt, hogy elmondhassa. 

– Elképzelhető – ismerte el Susannah, de magában azt gondolta: Mit számít az most 
már? Egyáltalán nem volt kedve Nate-ről csevegni, úgyhogy elhatározta, rövidre zárja a 
beszélgetést. – Bocsáss meg, Emily, de épp vacsorázni készültem…Ja, mielőtt elfelejtem: 
tizenhetedikén egy konferenciára vagyok hivatalos, de biztos, hogy korán végzek, 
úgyhogy hat után bármikor nyugodtan hozhatjátok Michelle-t. 

– Hála és köszönet érte! És Susannah… ha beszélgetni akarsz valakivel, csak hívj 
bátran, bármikor! Hiszen erre vannak a testvérek, nem? 

– Ha te mondod, akkor biztosan. Köszi, Emily! 
Miután letette a kagylót, Susannah megint kettesben maradt Nate üzenetével. A 

pokolba azzal a három szóval! Végtére is miért ne dobhatná a kukába azt az idegesítő 
papírfecnit? 

Meg is tette, és rövid – nagyon-nagyon rövid – ideig némi elégtételt érzett. Ha nem 
látom, nem gondolok rá, reménykedett, de csalódnia kellett. Valahányszor a telefon felé 
fordult, úgy érezte, mintha valami láthatatlan erő húzná a készülék felé. 

Közben felmelegedett a mélyhűtött vacsora, de amikor Susannah kivette a mikróból, 
rájött, hogy még sincs gusztusa hozzá. Az egészet a levél után dobta a kukába, és 
elhatározta, hogy kimegy vacsorázni a Western Avenue-ra, a kifőzdébe. Ezzel két legyet 
üt egy csapásra: egyrészt valami rendes vacsorát eszik, másrészt távol tartja magát a 
telefontól, mely furcsamód mágnesként vonzotta. 

Épp elindult az ajtó felé, amikor kopogtattak. Susannah-nak ki sem kellett nyitnia, 
már azelőtt tudta, hogy a váratlan vendég csak Nate lehet. 

– Nem telefonáltál – mondta szemrehányón a férfi, és a következő pillanatban már 
bent is volt a lakásban. – Mégis meddig akarsz még gyötörni, mondd?! Megértem, hogy 
dühös vagy rám, megértem, hogy meg akarsz leckéztetni, de szerintem amit csinálsz, az 
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már túl van ezen a ponton. Mire vársz még? Arra, hogy bocsánatot kérjek? Hát 
bocsánatot kérek, hidd el, őszintén sajnálom, ami történt… Nos, elégedett vagy? 

– Nem erről van szó. 
– Hát miről? Ismétlem, megértem, hogy feldúlt vagy, de ami sok, az sok. Megőrülök 

érted, Susannah, és pontosan tudom, hogy te is ugyanígy érzel irántam, úgyhogy semmi 
értelme eljátszani a jégszobrot, mert átlátok rajtad. Igen, hibáztam, de túl vagyunk rajta, 
borítsunk fátylat a múltra! 

– Miért? 
– Mit miért? – lepődött meg a férfi. 
– Miért vártál vele annyit, hogy elmondd? Miért nem jutott eszedbe hamarabb, hogy 

ez fontos lehet? 
Nate homloka ráncba szaladt, hiszen ezt már egyszer megbeszélték, de aztán lenyelte 

a megjegyzést, újrakezdte a fel-alá járkálást, és közben megint türelmesen elmagyarázta: 
– Mert nem akartam a Kekszkirállyal foglalkozni. Az elmúlt tizenhárom évben mással 

sem foglalkoztam, hát nem érted? Elegem lett! Nem akartam, hogy az üzletről szóljon az 
egész életem! – Hirtelen megtorpant, és a lányra meredt. – Mellesleg veled is pontosan 
az történik, ami velem akkor. Te is minden idegszáladdal arra a vacak sportszergyártóra 
figyelsz, ahelyett hogy élnél. 

– Nem vacak sportszergyártó – helyesbített sértett méltósággal Susannah. – Az H&J 
Lima a piacvezető sportszergyártó vállalat az országban. 

– Nézd el nekem, de ez engem a legkevésbé sem hat meg. Nézd csak meg, hogyan élsz! 
A munka kitölti minden percedet, semmi másra nincs erőd és időd azon kívül, hogy 
igyekszel minél magasabbra kapaszkodni a ranglétrán. És ha egyszer fenn leszel a 
legtetején, csalódni fogsz, mert hidd el, hogy egyáltalán nem olyan csodálatos érzés, mint 
azt most gondolod. Ne hagyd, hogy a munkád uralkodjon rajtad! A mókuskerékből ki 
lehet szállni, az én példám is ezt bizonyítja. 

– Arra gondolsz, hogy álljak meg egy pillanatra, és gyönyörködjek el a mező 
virágaiban? – kérdezte gúnyosan a lány. – Mert ha igen, fel kell világosítanom téged, 
kedves Nate. Képzeld, én olyannak szeretem az életemet, amilyen, és egyáltalán nem 
díjazom, hogy besétáltál ide, és osztod az észt. Nem érdekel, hogy szerinted a vesztembe 
rohanok, nem érdekel, te hogyan képzeled a folytatást. Mert ez az én életem, nem a tiéd. 

– Az ég szerelmére, Susannah! – fakadt ki a férfi. – Én egyáltalán nem a virágokról 
beszélek. Sokkal inkább az emberekről, a kapcsolatokról. A barátságokról, melyek 
meghalnak, ha nincs idő ápolni őket, az örömteli együttlétekről, melyek egyre ritkábban 
adódnak, ha az ember nem veszi a fáradságot a megszervezésükre. Velem is ez történt, 
és látom, hogy te is ebbe az irányba tartasz. 

– Na és? – vont vállat látszólag egykedvűen Susannah. – Mint már említettem, nekem 
nincs kifogásom ellene. Elégedett vagyok az életem alakulásával, miért is ne lennék az? A 
munkám meghozta a gyümölcsét, sikerült elérnem a célt, melyet öt éve kitűztem magam 
elé. Miért érném be ennyivel? Miért ne menetelhetnék tovább, egészen a csúcsra? És 
mellesleg, amit a kapcsolatokról mondtál, abban sincs igazad. Mert nagyon jól 
megvoltam azelőtt is, hogy megismertelek, és miután eltűnsz az életemből, nyilván 
azután is jól megleszek. 

Egy pillanatra megállt a levegő, szinte vágni lehetett a csendet. 
– Miután eltűnök az életedből? – ismételte Nate. – Vagy úgy! Szóval döntöttél. 
– Igen. – Susannah úgy tartotta a fejét, mint aki karót nyelt. – Nem mondom, egész 

kellemes volt, ameddig tartott, de ha választanom kell közted és az alelnökség között, 
egy pillanatig sem fogok habozni. Úgy érzem, a részedről valamiféle mentőakció volt ez 
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az egész, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan találsz egy másik ifjú hölgyet, akit 
megmenthetsz önmagától. 

– Susannah, hallgass meg! 
– Nem. – A lány tiltakozva emelte fel a kezét. – Egy szót se többet! Most menj el, 

kérlek! 
Nate egy pillanatig némán bámult rá. 
– Óriási hibát követsz el – csóválta meg a fejét. – De végtére is, mindenki a saját kárán 

tanul. 
– És persze a legszebb öröm a káröröm – vágott vissza Susannah. – De az én káromra 

nem fogsz örülni, arra mérget vehetsz! 
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10. 

– Boldog vagyok, hogy a körünkben üdvözölhetem önöket, Ms. Simmons és Mr. 
Hammer! 

– Köszönjük! – Susannah udvariasan a fiatalemberre mosolygott, aki a Seattle-i 
Kongresszusi Központ dísztermének bejáratánál fogadta őket. A terem zsúfolásig 
megtelt, és Susannah torka elszorult az ijedségtől arra a gondolatra, hogy ennyi ember 
előtt kell beszélnie. Nem a legkellemesebb érzés, ha az ember éppen ebédelni készül… 

– Kövessenek, kérem, az asztalukhoz kísérem önöket! 
Susannah és John Hammer engedelmesen ment a fiatal szervező után. Sok résztvevő 

már elfoglalta a helyét a konferencia helyszínén, Susannah felismerte a város 
polgármesterét és néhány vezető tisztségviselőt, valamint jó párat a legnevesebb helyi 
üzletemberek közül. 

A pódium jobb oldalán lévő asztalhoz vezették őket, és miután üdvözölték a már ott 
ülőket, a lány is, a főnöke is helyet foglalt. 

Hamarosan felszolgálták az ebédet, mely lazac volt terijaki mártásban, vadrizzsel és 
friss zöldsalátával. Susannah már előre félt, hogy fog így enni, ennyi ember szeme 
láttára. Valószínűleg egy falat sem fog lemenni a torkomon, gondolta az ismeretlen arcok 
tengere láttán. Persze igyekezett összeszedni magát, hiszen ő volt a nagy esemény egyik 
szónoka, és mivel jól felkészült az előadására, valójában semmi oka nem volt az 
ijedségre. Ekkor valami mozgást látott oldalról, és valaki leült a mellette lévő üres 
székre. 

– Üdv, szépségem! Nem is tudtam, hogy te is itt leszel. 
Nate! Susannah kis híján elejtette a villáját, lazacostul, mindenestül. De gyorsan 

rendezte a sorait: udvarias mosollyal fordult a férfi felé. 
– Szervusz, Nate! 
– Na, mit szól? Gondolta volna, hogy Nate Townsend is itt lesz? – suttogta a lány 

fülébe Hammer. 
– Az a legújabb taktikád, hogy követsz engem? – kérdezte meg évődve a másik 

oldalról Nate. 
Susannah egyiküknek sem válaszolt, úgy tett, mintha a lazac kötné le minden 

figyelmét. 
– Hiányoztam, mondd? 
Susannah kis híján felsóhajtott. Tíz hosszú nap telt el azóta, hogy utoljára látta Nate-

et, és a férfi tett róla, hogy ez a tíz nap még a vártnál is nehezebb és gyötrelmesebb 
legyen. Mindjárt a legelső este arra ment haza, hogy a szomszédos lakásban olasz 
operamuzsika szól, és mindenütt isteni spagetti-illat terjeng. Nate feltehetőleg azon a 
véleményen volt, hogy Susannah szívéhez a gyomrán át vezet az út, és a lány kis híján 
meg is ingott, de aztán fogta magát és elmenekült otthonról, méghozzá a kedvenc olasz 
éttermébe, ahol kiélhette a spagetti iránti bűnös vonzalmát. 

És ez így ment tovább, minden áldott nap. Nate minden este újabb és újabb illatokkal 
csigázta fel a lány étvágyát, aminek az lett a következménye, hogy Susannah minden este 
házon kívül étkezett. Soha életében nem evett ennyit étteremben, mint ezen a héten. 

A férfi azonban idővel rájött, hogy épp az ellenkező hatást érte el a fenséges illatokkal, 
mint amit szeretett volna, így a rákövetkező héten taktikát változtatott: Susannah-t egy 
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szál vörös rózsa várta az ajtaja előtt, amikor hazaérkezett az irodából. Üzenet nem volt 
mellette, az illatos, hibátlan virág önmagáért beszélt. 

A lány akarata ellenére is felvette és megszagolta a rózsát, sőt a pillanat hevében be is 
vitte magával a lakásba. De aztán mást gondolt: kicsörtetett a folyosóra, és Nate ajtaja elé 
tette, hátha a férfi végre megérti, hogy ő nem megvásárolható. 

Ám ez nem volt ilyen egyszerű: másnap ugyanis Susannah egy doboz méregdrága 
belga csokibonbont talált a lábtörlőjén. Ezúttal be sem vitte az ajándékot, egyenesen a 
férfi ajtajához masírozott vele… 

Gyorsan elhessegette a zavaró gondolatokat. 
– Nem! – rázta a fejét eltökélten, Nate kérdésére válaszolva. – Egyáltalán nem 

hiányoztál. 
– Tényleg? – adta a csodálkozót a férfi. – Pedig mérget vettem volna rá, hogy békülni 

próbálsz. Mi másért hagytál volna ajándékokat a küszöbömön? 
A lány megsemmisítő pillantást vetett rá, aztán megint úgy tett, mintha az ebéden 

kívül semmi más nem érdekelné. 
– Gondoltam, hogy kellemes meglepetés lesz, ha találkozhat Mr. Townsenddel – 

jegyezte meg halkan a főnöke. – Mellesleg én intéztem el, hogy egymás mellé kerüljenek. 
– Ez igazán kedves öntől – dünnyögte nekikeseredve a lány. 
– Mondd, hogy hiányoztam, legalább egy kicsit! – fogta könyörgőre Nate, miközben 

egészen közel hajolt Susannah-hoz. 
Mi tagadás, egy kicsit tényleg magányosnak érezte magát az első napokban, de ez 

várható volt, hisz az elmúlt időszakban rengeteg időt töltött a férfival. Nehézkesen indult 
tehát a visszarendeződés, mégis simán ment, hisz Susannah azelőtt is elvolt egyedül, 
méghozzá nem is akárhogyan. Mindössze annyi volt a teendője, hogy visszatérjen a régi 
napirendjéhez, és élje a megszokott életét. Miért is ne érezné magát remekül a bőrében, 
miért is volna ehhez szüksége Nate-re? Hiába is igyekszik bizonyítani a férfi, hogy az 
egyedüllét szörnyűséges és elviselhetetlen, ezt nem lesz hajlandó elismerni, de nem ám! 

– Nekem bizony hiányoztál – suttogott a fülébe Nate. – És komoly vigaszt jelentene 
számomra, ha kiderülne, hogy te is olyan nyomorultul szenvedtél az elmúlt időszakban, 
mint én. 

– Mondhatnám, hogy szenvedtem, de nem lenne igaz – füllentette szemrebbenés 
nélkül Susannah. – Hiszen érdekes a munkám, és sikeres vagyok az üzleti életben. Mi 
más hiányozhat még a boldogságomhoz? 

– Például egy gyerek – kacsintott rá Nate. 
Susannah közelebb hajolt. 
– Majd bolond lennék saját gyereket szülni, amikor itt van nekem Michelle – sziszegte. 

– Rajta kiélhetem az anyai ösztönömet, aztán ha belefáradtam a dajkálásba, egyszerűen 
hazaviszem Emilynek, és kész. Hát nem ez a legnagyszerűbb módja annak, hogy 
babázzon az ember? 

Az első szónok megjelent a pódiumon, mire Susannah azonnal előrefordult, és a 
továbbiakban egy pillantásra sem méltatta Nate-et. A férfi azonban nem hagyta magát. 
Oldalba bökte, és eléje csúsztatott egy damasztszalvétát, melyre nem átallotta felírni 
tollal, hogy: És mit szólnál egy férjhez? 

Susannah csak reménykedhetett, hogy az asztalnál ülők közül senki sem figyelt fel a 
közjátékra. Vágott egy grimaszt, és nyomatékosan megrázta a fejét. Nem sokkal később 
arra ocsúdott fel, hogy mindenki tapsol, és az emberek várakozón feléje nézegetnek. Egy 
darabig értetlenül pislogott, aztán rájött, hogy ő következik. Felállt hát, és elindult a 
mikrofon felé, persze közben igyekezett nem nézni Nate-re. Micsoda idegesítő alak! Egy 
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nála kicsivel vérmesebb természetű nő biztosan a fejére borította volna a pohara 
tartalmát… 

Útban a pódium felé Susannah vett néhány mély lélegzetet, hogy megnyugodjék. 
Aztán amikor elérte a mikrofont, szembefordult a hallgatósággal, és lenézett a tömegre. 
Ez nagy hiba volt. Még soha életében nem beszélt ennyi ember előtt, s a hirtelen fellépő 
lámpaláz miatt gondolkodni sem tudott. Hiába készült fel alaposan, hiába építette fel jól 
és tanulta be a szövegét, egyszerre semmire sem emlékezett. Kis híja volt, hogy sarkon 
nem fordult és el nem szaladt az egybegyűltek elől. 

Ekkor váratlanul Nate pillantásával találkozott a tekintete. A férfi rámosolygott. 
Bátorság! Meglátod, menni fog! Ezeket a szavakat formálta némán az ajka, és Susannah-
ról lehullott a rémület béklyója. Eszébe villant, hogy hiszen a kezében van a beszéde egy 
papíron, és amint a legelső mondatot felolvasta, jött minden magától, többé rá sem 
kellett néznie a szövegre. Majdnem húsz percig szónokolt egyfolytában úgy, hogy 
nemcsak érdekes dolgokat mondott, hanem mindezt őszinte lelkesedéssel, élvezetesen 
adta elő. Tulajdonképpen saját magáról beszélt. Arról, milyen fontos, hogy egy vezetőnek 
legyenek álmai, és arról, mi kell a megvalósításukhoz. Mi kell ahhoz, hogy egyre nagyobb 
nyereséget érjünk el a lehető legkevesebb ráfordítással és nehézséggel. Beszélt az 
eltökéltség és az önfegyelem fontosságáról, s látta, hogy a hallgatóság körében sokan 
egyetértően bólogatnak. Miután a felszólalását befejezte, elégedetten jött le a pódiumról. 

Amikor visszaült a helyére, elkapta Nate pillantását, aki lelkesen tapsolt, és melegen, 
leplezetlen csodálattal nézett rá. A lány nagyot nyelt. 

Nate, aki nemrég még mérhetetlenül felbosszantotta részben szalvétára írt – ostoba 
kérdéseivel, íme, képes volt újra megdobogtatni a szívét. Susannah leült, és észrevette, 
hogy erősen remeg a keze. A kérdés csak az volt, hogy magától a szónoklattól jött-e ilyen 
izgalmi állapotba, vagy a férfi gyöngéd, kedves pillantása is hozzájárult ehhez. 

A következő, akit a mikrofonhoz szólítottak, Nate volt.Amikor a férfi felállt és lazán 
felsétált a pódiumra, Susannah-nak megfordult a fejében, vajon mi volna, ha ő is írna 
néhány szót a szalvétájára, és felmutatná. Ez lenne a legkevesebb, amit Nate 
megérdemel, gondolta, aztán nem győzött csodálkozni magán, miféle gyerekes, idétlen 
ötletei támadnak. Lám, elegendő pár percet töltenie a férfival, máris visszaesik egy 
tízéves kölyök értelmi szintjére! 

Amikor Nate előhúzta a zsebéből a „jegyzeteit”, a lány kis híján felnevetett, hogy a 
beszéd vázlata elfér egy alig tenyérnyi papíron. Jellemző, mennyire veszi komolyan Nate 
ezt a felszólalást! Öt percnél többet biztosan nem készült rá, Susannah nem lett volna 
meglepve, ha kiderül, hogy az ő beszéde alatt firkantotta le azt a néhány szót. Ennek 
okán nem várt valami sokat az előadástól – és nagy meglepetésben volt része. 

Nate ugyanis kiváló szónoknak bizonyult. Abban a pillanatban, hogy kinyitotta a 
száját, az övé volt a hallgatóság osztatlan figyelme, már csak kellemes zengésű, 
határozott hangja miatt is. Használt ugyan mikrofont, de Susannah úgy vélte, 
feleslegesen, mert anélkül is jól lehetett volna érteni, még a terem legtávolabbi 
szögleteiben is. 

Azzal kezdte, hogy miután leérettségizett, meghalt az édesapja. Az édesanyja keresete 
nem volt elég Nate tanulmányaira, a fiúnak tehát ki kellett találnia valamit, hogy 
kiegészítse a család jövedelmét. A régi recept alapján készített csokis kekszet kezdte 
árulni az utcán, turistáknak, darabját ötven centért. A siker minden várakozást felülmúlt. 
Nate egyetlen nyár alatt összeszedett annyi pénzt, amennyi fedezte a következő félévi 
tandíjat, és a dolog itt még korántsem ért véget. Több közeli vendéglő megkereste a 
fiatalembert azzal, hogy szállítson nekik. Az üzlet tehát beindult, a kereslet akkora lett, 
hogy lassan kinőtte a családi ház konyhájának kereteit. Nate ősszel elment az egyetemre, 
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és felvett minden vállalkozásszervezéssel és értékesítéssel foglalkozó tantárgyat, 
amelyet elsőévesként csak felvehetett. Aztán a következő nyáron megalapította a 
Kekszkirályt, és a többi már történelem. 

Mire lediplomázott, Nate sokszoros milliomos volt. A lány különösen becsülendőnek 
tartotta, hogy befejezte a tanulmányait, noha a gyakorlatban, a maga kárán bizonyára 
ezerszer többet megtanult, mint amit tankönyvekből elsajátíthat az ember. 

Susannah valósággal le volt nyűgözve. Tulajdonképpen arra számított, hogy Nate 
arról fog beszélni, amit neki mondogatott folyton, nevezetesen: hogy szép dolog a siker 
meg a felelősségteljes munka, de ha az ember közben elfelejti élvezni az életet, akkor 
hajítófát sem ér az egész. Ám ha meg is fordult a férfi fejében ilyesmi, egy szót sem ejtett 
róla. Úgy tűnt, ezeket a gondolatokat kizárólag Susannah számára tartogatja. 

Dörgött a taps, még akkor is, amikor Nate visszaült a helyére. Lopva Susannah-ra 
pillantott, akit csakúgy mint a közönség többségét, szíven ütött ez a nagyon is emberi 
történet az árva fiúról, aki mert, és nyert. 

Susannah szerette volna, ha nem nyűgözi le ennyire a férfi beszéde. Szerette volna, ha 
unalmas dolgokról mesél, vagy legalábbis kiderül róla, hogy csapnivaló előadó. Nem 
akart lelkesedni Nate-ért, nem akart a hatása alá kerülni, hiszen úgy sokkal könnyebb 
lett volna kiverni a fejéből ezt a szerencsétlen szerelmet. 

Nem sokkal később véget ért az ebéd, és Susannah gyorsan összekapkodta a holmiját, 
hogy mielőbb elmenekülhessen. Nate azonban, bár sokan körbevették, hogy 
beszélgessenek vele, sűrű bocsánatkérések közepette utánaeredt. 

– Susannah, ráérsz egy percre? 
A lány az órájára nézett, aztán vetett egy pillantást a főnöke felé. 
– Sajnos nem – füllentette, és bocsánatkérőn elmosolyodott. – Sietnem kell haza, 

dolgom van. 
– Remek volt a beszéded! 
– Köszönöm! A tiéd is… Sosem beszéltél nekem édesapád haláláról. 
– Arról sem beszéltem soha, mennyire szeretlek, mégis igaz. 
A szavak olyan könnyedén, olyan természetesen jöttek az ajkára, hogy Susannah 

eleinte fel sem fogta az értelmüket. Aztán amikor mégis, iszonyú zavarba jött, 
ugyanakkor meg is hatódott. A szemét elfutotta a könny. 

– Nem kellene ilyeneket mondanod. 
– Attól, hogy nem mondom, az érzéseim aligha változnak, nem gondolod? 
– Azt hiszem… szóval ideje mennem. Bizonyára megbocsátasz. 
– Mr. Townsend! – kiáltotta ekkor egy nő az egyik asztaltól. – Ugye ön is részt vesz a 

ma esti árverésen? 
Nate pillantása Susannah-ról az ismeretlen, jól öltözött üzletasszonyra siklott. 
– Igen – felelte. – Ott leszek. 
– Akkor én sem hagyom ki – hangzott a válasz, és a nő, akár egy szeleburdi bakfis, 

hangosan felkacagott. 
Susannah-t furdalni kezdte a kíváncsiság, ám uralkodott magán, és természetesen 

nem kérdezte meg, miféle árverésről van szó. 
– Viszlát, Nate! – köszönt el. 
– Ég veled, szerelmem! 
Susannah még tíz métert sem ment, amikor rájött, milyen fájdalmasan véglegesnek 

hangzott ez a búcsúzás. De vajon miért vágja ez így mellbe? Talán nem ezt akarta? Hát 
nem akart megszabadulni ettől a hazug, megbízhatatlan alaktól, a titkolózás és az 
elhallgatás nagymesterétől? Miért érzi ilyen rémesen magát? Hiszen teljesült a leghőbb 
kívánsága. Legalábbis Susannah erről igyekezett meggyőzni magát, miközben hazafelé 
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tartott. Hogy megnyugodjék, tett egy rövid kitérőt a parti sétány felé, de aztán sietett 
haza, hiszen tudta, hogy a húgáék hamarosan hozzák Michelle-t. És ha a csöppség ott lesz 
vele, már igazán nem lehet panasza semmire – eszébe sem fog jutni sem Nate, sem senki 
más. 

Ez a gondolat egészen felvillanyozta, így aztán amikor Emily megérkezett a 
családjával, Susannah ritka jó hangulatban nyitott ajtót. Könnyűnek és vidámnak érezte 
magát, mintha becsípett volna, pedig a legerősebb ital, amit aznap felhajtott, a reggeli 
kávéja volt. 

– Sziasztok! – üdvözölte lelkesen a vendégeket. 
Michelle tágra nyílt szemmel bámult rá, s közben görcsösen kapaszkodott az anyja 

blúzába. 
– Nahát! Itt van Susannah nénikéd! – gügyögte Emily. – Ugye emlékszel rá? 
– Ha valamire emlékszik szegényke, akkor arra, hogy valahányszor idehozod, mindig 

elmész – morogta Robert, miközben behozta a pelenkázótáskát meg egy hátizsáknyi 
egyéb babakelléket. 

– Szervusz, sógorkám! – csókolta arcon a férfit Susannah. – Gratulálok az 
előléptetésedhez! 

– Én is a tiédhez! 
– Ó, hát már tudjátok? 
– Persze, benne volt az újságban. 
– Az újságról jut eszembe! – vágott közbe Emily. – A reggeli lapban Nate is szerepelt. 
– Ó, igen – felelte könnyedén Susannah. – Mindketten felszólaltunk egy konferencián, 

ma délután. 
Emily a fejét rázta. 
– Nem, erről egy szó sem volt az újságban – magyarázta, miközben lehúzta az 

anorákot a vonakodó Michelle-ről. – Valami olyasmit olvastam, hogy rá is lehet licitálni a 
mai árverésen. 

– Pa-pa! – kiabálta Michelle, és boldogan hadonászott immáron szabaddá vált 
karjaival. 

Robert büszkén nézett a lányára. 
– Na, mit szóltok? Már tudja, hogy ki vagyok! Na ki vagyok én neked, édes kincsem? 

Pa-pa! Mondd, hogy pa-pa! 
Susannah még sosem hallotta gügyörészni a sógorát, így meglepte ez a közjáték, 

jóformán nem is hallotta, amit a húga mondott. 
– Miről is beszéltél? – kérdezett vissza egy perccel később. 
– Az Állami Gyermekotthon javára rendezett jótékonysági árverésről – magyarázta 

ingerülten Emily. – És persze Nate-ről, hiszen az újság szerint ő lesz a fő attrakció. 
– Micsoda? – Susannah úgy érezte, menten rászakad az ég. Lerogyott Emily mellé a 

kanapéra. Hirtelen összeállt a kép: az árverés, Nate és az az idétlenül kuncogó, csinos 
üzletasszony a konferenciaközpontban… – Csak nem az agglegényárverésről beszélsz? 
Licitálni fognak rá? Ó, istenem…! 

– Nem beszélt erről neked? – kérdezte együtt érzőn Emily. 
– Nem. Miért beszélt volna? Szomszédok vagyunk, semmi több. 
– Susannah! 
– Édesem! – Ro bert türelmetlenül az órájára pillantott. – Háromnegyed hét van, 

indulnunk kellene, ha idejében oda akarunk érni az étterembe. Nem szeretném 
megváratni a főnökömet. 
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A fiatalasszony a nővérére pillantott, és a tekintete hosszú, elmélyült beszélgetést 
ígért. Susannah azonban örült, hogy legalább néhány óra haladékot kapott. Felállt a 
kanapéról, hogy udvariasan kikísérhesse Roberteket, aztán elvette MichelleEmilytől. 

– Érezzétek jól magatokat! – búcsúzott tőlük. – És ne aggódjatok, minden rendben 
lesz! 

– Szia, kicsim! – integetett a babának Emily. 
– Köszönj el szépen a mamitól! – biztatta a kislányt Susannah, majd mivel Michelle 

nem sok hajlandóságot mutatott az integetésre, megfogta a kis párnás kezet, és ő maga 
integetett vele a távolodó szülők után. 

Amint Emily és Robert eltűnt a látóteréből, Michelle méltatlankodni kezdett, 
Susannah azonban még egy tétova kísérletet sem tett a vigasztalására. Annyira maga 
alatt volt, hogy legszívesebben együtt sírt volna a kicsivel. Egek, hogy lehetett ilyen 
ostoba? Miért is nem vette észre, hogy vegetál, amióta csak kiiktatta Nate-et az életéből? 
Soha nem érezte még magát ennyire nyomorultul, soha nem volt még ilyen magányos… 

Elmondhatatlanul hiányzik neki a férfi – aki, lám, megint elhallgatott előle valami 
fontosat. Nem tartotta érdemesnek megemlíteni, hogy ezen a szombaton 
agglegényárverésen vesz részt. Délután még örök szerelmet ígért neki, este pedig kész 
volt elmenni a legtöbbet ígérővel – hát nem gyomorforgató? 

Férfiak! Susannah keserűen felsóhajtott. Kezdte a saját kárán megtanulni, hogy az 
erősebb nemben semmilyen szempontból sem bízhat. 

Minél többet töprengett ezen, annál dühösebb lett. Mit is felelt Nate, amikor 
megmondta neki, hogy Michelle itt lesz nála ezen az estén, és finoman utalt rá, hogy a 
férfit is szeretettel látja? Valami olyasmit, hogy más elfoglaltságot tervezett… Szép kis 
elfoglaltság! Eladni magát valami idegen nőszemélynek! 

– Megmondtam neki, hogy soha többé nem akarom látni – mondta fennhangon 
Michelle-nek a lány. – Csak baj és bosszúság volt vele, mindjárt a legelső alkalommal, 
amikor megismerkedtünk. Tudhatod, hiszen te is itt voltál… Milyen jó lett volna, ha már 
akkor tudom azt, amit most! Ha már akkor tisztában vagyok vele, hogy a fickó betegesen 
titkolózik. Imádja elhallgatni a dolgokat. És tudod, mit mondok neked, Michelle? Elegem 
van belőle egyszer s mindenkorra! Mit bánom én, hogy a nők licitálni fognak rá, és aki a 
legtöbbet ígéri, vele töltheti az estét? Aki kapja, marja, nekem úgysem kell! 

Michelle tovább nyafogott, és Susannah nyakába temette az arcát. 
– Tudom, mit érzel, kicsim – mondta a lány, miközben az ablakhoz sétált, és kibámult 

a kivilágított városra. – És hidd el, neked sokkal jobb, mint nekem. Mert téged a szüleid 
csak néhány órára hagytak itt, de én örökre elveszítettem azt, akit a legjobb barátomnak 
gondoltam. 

– Pa-pa! 
– A papa a mamival van, és hamarosan visszajön érted, ne félj! Szóval nem is olyan rég 

még azt hittem, Nate a legközelebbi barátom, sőt talán még több is annál… De aztán 
rájöttem, hogy becsapott. Félrevezetett, és hagyta, hogy hülyét csináljak magamból. 
Hogy ezt miért tette velem, a mai napig nem sikerült megfejtenem. Lehet, hogy jót 
mulatott rajtam, de az is elképzelhető, hogy egyszerűen nem bízik bennem, ezért nem 
mond el magáról semmi fontosat. 

Michelle a nénikéjére meresztette nagy, kék szemét. Láthatóan elfeledkezett arról, 
hogy az imént még sírni készült, és Susannah felbátorodva folytatta: 

– Remélem, rémesen fogja magát érezni ma este, amikor a színpad közepére kell 
állnia, és a megvadult nők majd úgy mustrálják, mint valami hátaslovat. 

Eltöprengett. Elképzelte Nate-et az elragadtatottan licitáló nők gyűrűjében, és nagyot 
sóhajtott. Rájött, hogy egy ilyen jóképű fickóért bizonyára ádáz küzdelem folyik majd. Az 
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efféle jótékonysági árveréseken nem volt ritkaság a több ezer dolláros ajánlat. És mindez 
azért, hogy az ember lánya egy estét Seattle egyik legkívánatosabb agglegénye 
társaságában tölthessen! 

– Ennyit a szerelemről és az állhatatosságról – dünnyögte. 
Michelle továbbra is figyelmesen nézte, így aztán a lány kötelességének érezte, hogy 

ellássa a csöppséget néhány jó tanáccsal. 
– A pasik megbízhatatlanok – jelentette ki. – Magad is rá fogsz erre jönni, persze, de a 

legjobb, ha már eleve távol tartod magad tőlük. 
Michelle elmosolyodott, majd derűsen gurgulázni kezdett, mintha ezzel akarná 

jelezni, hogy maradéktalanul egyetért. 
– Ami engem illet, nekem egyáltalán nincs szükségem férfira. – Susannah mindinkább 

belemelegedett a témába. – Boldog vagyok így is. Imádom a munkámat, sikeres vagyok, 
szerető család és barátok vesznek körül… Igaz, ez utóbbiak főleg a munkatársaim közül 
kerülnek ki. 

Michelle kinyújtotta a kezét, és megpaskolta a nagynénje arcát, melyen nyomot 
hagyott egy végiggördülő könnycsepp. 

– Tudom, mire gondolsz – szipogott Susannah. – Arra, hogy ha ennyire jól érzem 
magam a bőrömben, vajon miért sírok mégis. Hát ezt én is szeretném tudni… A baj 
valószínűleg az, hogy mindennek ellenére szeretem ezt a csirkefogót, és ez megnehezíti a 
dolgomat. Képzeld csak, mit írt fel egy szalvétára, ott a konferencián, ebéd közben! 
Megkérdezte, nem vágyom-e egy férjre? Jól hallottad, szalvétára írta… Eszébe sem jutott, 
mit fognak gondolni a körben ülők meg az alkalmazottak, akik később leszedik az asztalt. 

– Pa-pa! 
– Hát igen. Ezt is megkérdezte. Hogy akarok-e gyereket. – Susannah újra szipogni 

kezdett. – Régebben mindig azt gondoltam, hogy nem akarok, de azóta megismertelek 
téged, és rájöttem, mennyire szeretetreméltó egy ilyen édes kicsi ember. – A lány 
magához szorította a babát, és lehunyta a szemét. – Mellesleg ezt a csirkefogó Nate-et is 
nagyon szeretem. Megőrülök érte, de ezt te úgysem érted. 

Michelle, élve a lehetőséggel, azonnal belemarkolt Susannah hajába, és pillanatok 
alatt lebontotta a szépséges, nagy munkával elkészített kontyot. 

– Tudod, a konferencia miatt tűztem fel. Komoly, felelősségteljes üzletasszonynak 
akartam látszani, no és persze magamnak akartam bebizonyítani, hogy fütyülök Nate 
véleményére. És aztán, amikor megláttam, hogy ő is ott van, azt kívántam, bárcsak 
leengedtem volna a hajam, csak mert Nate úgy szereti… Ó, Michelle, annyira tanácstalan 
vagyok! Mit csináljak? 

– Pa-pa! 
– Gondoltam, hogy ezt fogod mondani – sóhajtott kiábrándultan Susannah, és 

megpróbálta visszatartani feltoluló könnyeit. 
– Amikor kineveztek az igazgatótanács alelnökének, azt hittem, ez maga a boldogság, 

és tényleg jó is volt egy darabig, de egyszer csak… szóval olyan üresnek éreztem magam 
belül. Nem is tudom, hogyan magyarázzam el, hogy megértsd… Olyan hosszúak az 
éjszakák, és olyan szörnyű abban a tudatban végigdolgozni egy napot, hogy nincs miért 
hazasietni, mert otthon nem vár senki. Azt hiszem, elveszítettem valami fontosat. 
Kicsúszott a kezemből az irányítás… Pedig a konferencián pontosan arról beszéltem, 
mennyire fontos az eltökéltség és az önfegyelem, miközben sejtelmem sincs arról, mit 
akarok… És akkor tudod, mi történt? Útban hazafelé a parti sétányon összefutottam egy 
csoporttársammal. Valamikor a legjobb barátnőm volt, azóta férjhez ment, sőt gyereke is 
született, egy kisfiú, aki néhány hónappal idősebb nálad. Sally annyira, de annyira 
boldognak és kiegyensúlyozottnak tűnt… – Susannah csak annyi ideig tartott szünetet, 
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míg a keze fejével megtörölte az orrát. – Persze én meg eldicsekedtem neki a 
kinevezésemmel, igazán örült, és gratulált, ám akkor tört rám az üresség érzése. Hogy 
hiába volt minden, mert mindannak, amit elértem, semmi köze az igazi boldogsághoz, az 
igazi élethez. 

– Pa-pa! 
– Az ég szerelmére, Michelle, mondj már valami mást is, ne csak mindig azt, hogy 

papa! – tört ki Susannah. – Megpróbálhatnád például azt, hogy né-ni. Az sem olyan 
nehéz, és akkor hamarosan Susie néninek szólíthatnál. Na, megpróbálod? Né-ni… 

– Pa-pa-pa – gagyogta Michelle ragyogó képpel, a nénikéje ábrázata azonban, ha lehet, 
még inkább elborult. 

– És mi lesz, ha Nate-re valami bombázó is licitálni fog, és dollárezreket áldoz egy 
együtt töltött estére? – gondolkodott fennhangon. – Nate-et pedig annyira meghatja az 
áldozatkészsége és a ragaszkodása, hogy feledve engem, őrülten beleszeret… – Hirtelen 
elhallgatott, a fejében egymást kergették a gondolatok. – Nem fogod elhinni, mi jutott 
eszembe – mondta lassan Michelle-nek. – Első hallásra őrültségnek tűnik, de talán 
mégsem az… 

Michelle vidáman hadonászott a karjával, és látható érdeklődéssel figyelte a 
nagynénjét, mintha komolyan kíváncsi lenne Susannah ötletére. Ami mellesleg 
elképesztő merészségnek tűnt, és egyszerre volt nevetséges és ijesztő. De azok után, 
hogy már annyiszor bohócot csinált magából Nate miatt, úgy gondolta, eggyel több vagy 
kevesebb, olyan mindegy. 

Nem sokat teketóriázott, azonnal készülődni kezdett. Értékes percekbe telt, mire 
sikerült Michelle-re ráadnia az anorákot. A kislánynak mintha mind a négy végtagja 
külön életet élt volna. Susannah úgy érezte, egy polipot sem lenne nehezebb 
felöltöztetni. Aztán maga is kabátba bújt, végül elővette a csekkfüzetét. Volt némi 
megtakarított pénze, mivel autóra gyűjtött, de úgy vélte, az, hogy licitáljon Nate-re, 
sokkal fontosabb, mint a kocsi. 

A jótékony célú agglegényárverést egy színházteremben rendezték, mely – a közeli 
parkolók zsúfoltságából ítélve – szépen megtelhetett nézőkkel. A taxi alig talált helyet, 
hogy egy percre megállhasson. Susannah fizetett, aztán Michelle-lel a karján berobogott 
a főbejáraton. Ott azonban egy éber jegyszedő megállította. 

– Láthatnám a jegyét, hölgyem? 
A lány a fejét rázta. 
– Nincs jegyem. 
– Sajnálom, akkor nem engedhetem be. A rendezvény különben is egyedülálló és nem 

családos hölgyeknek szól. 
– De én szívesen megveszem azt a jegyet, és nagyon is egyedülálló vagyok, a kislány az 

unokahúgom. Adja már azt a jegyet, az ég szerelmére, különben… különben nem állok jót 
magamért. Kérem! – Susannah még soha nem könyörgött ilyen szívhez szólón senkinek. 
– Életbe vágóan fontos! 

– Várjon itt, kérem, megbeszélem a főnökömmel! 
Susannah, Michelle-lel a karján, türelmetlenül toporgott, és közben a nyitott ajtón át 

be-bekukucskált a színházterembe, ahol már javában tartott az árverés. A hölgyek 
egymás után ugráltak fel és emelgették a kezükben tartott táblácskát, melyen a licitálási 
számuk virított. Egy tévéstáb is jelen volt a teremben, hogy az esti híradó számára 
rögzítse az árverés minden érdekes mozzanatát. 

– Igazán fájlalom, asszonyom, de a főnököm azt mondja, minden jegy elkelt – szólalt 
meg mellette a jegyszedő. 
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Susannah éppen el akart kezdeni vitatkozni, amikor odabent az árverést vezető férfi 
Nate nevét kiáltotta a mikrofonba, és a hölgykoszorú elismerőn felmorajlott. Rendkívüli 
helyzetek rendkívüli megoldást igényelnek, döntötte el Susannah, és ahelyett hogy 
engedelmesen hagyta volna magát kivezetni, magához szorította Michelle-t, és 
egyszerűen beszaladt a színházterembe. A jegyszedő felháborodottan sietett utána. 

– Mit csinál, asszonyom? Ezt nem teheti! Álljon meg, kérem! Állítsák meg azt a 
hölgyet! 

Az utolsó kiáltás már odabenn, a teremben harsant, és a következő pillanatban 
minden tekintet Susannah-ra szegeződött, aki – ölében a babával – kétségbeesetten 
igyekezett befelé. Még Nate tekintete is, aki immáron a színpad közepén állt, a 
fényszórók kereszttüzében. Szemellenzőként a homlokához emelte a kezét, úgy 
hunyorgott le a lányra, akit hamarosan megtalált az egyik fénypászma, és természetesen 
a kamerák is. 

Michelle-t nem ejtette kétségbe, hogy a közfigyelem rájuk irányult, sőt gurgulázva 
felkacagott, és pufók kis kezét Nate felé nyújtva belekiáltotta a terem döbbent csöndjébe: 

– Pa-pa! Pa-pa! 
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11. 

A nézők seregén a meglepetés moraja futott végig, majd innen is, onnan is halk 
kuncogás hallatszott. Nate az árverés vezetőjéhez lépett, aki nem volt más, mint Cliff 
Dolittle, egy helyi televíziós személyiség, és a fülébe súgott valamit. 

– Mi történt? – kérdezte meg Cliff a jegyszedőtől. 
– A hölgynek nincs belépőjegye és licitálási száma! – kiabálta vissza a bejárat 

lelkiismeretes őrzője, akit láthatóan feldühített az események ilyetén alakulása. 
– Az meglehet – kiáltotta éles, átható hangon Susannah. – Van viszont hatezer-tíz 

dollárom és tizenkét centem, amit ezennel felajánlok ezért a férfiúért! 
Ennyi volt az összes megtakarított pénze. 
Felhördült a közönség, és az árverés vezetője is láthatóan elcsodálkozott, de gyorsan 

úrrá lett a megdöbbenésén. 
– Ez aztán nagylelkű ajánlat! – lelkendezett a mikrofonba. – Nos, hölgyeim? Hatezer-

tíz dollár és tizenkét cent először… Hatezer-tíz dollár és tizenkét cent másodszor… Senki 
többet? Harmadszor! Mr. Nathaniel Townsend azé a hölgyé… Azé ott, aki kisbabával 
érkezett. 

Taps harsant, az éber jegyszedő pedig, a lelkesedésre ügyet sem vetve, karon fogta 
Susannah-t, nehogy még egyszer megszökjön előle, és határozottan a pénztárhoz 
tessékelte. Egy operatőr persze oda is követte őket Michelle nagy örömére, aki a 
kamerára mutogatva boldogan rikoltozott: 

– Pa-pa! Pa-pa! 
– Susannah, az ég szerelmére, mit kerestek ti itt? 
Nate, aki időközben lejött a pódiumról, a pénztár előtt utolérte őket. 
– Azt én is szeretném tudni! – sóhajtotta a lány. – És tudod, mi a legbosszantóbb? Az, 

hogy valószínűleg háromezerért is megkaphattalak volna, de pánikba estem, és én 
bolond, felajánlottam az összes megtakarított pénzemet. Én, aki arról vagyok híres, 
milyen takarékosan bánok a marketingbüdzsével! Hogy nézek ezek után a 
munkatársaim szemébe? 

– Egy szót sem értek abból, amit összehordasz! 
– Akkor kvittek vagyunk, mert én sem értelek téged. Az egyik pillanatban szerelmet 

vallottál nekem, a következőben pedig felálltál a pódiumra, hogy megvadult nők 
licitálhassanak rád. Szerinted ez logikus? 

– Hatezer-huszonöt dollár és tizenkét cent, hölgyem – mondta az idős, ősz hajú 
pénztárosnő. 

– Hogyhogy? Én csak hatezer-tíz dollárral licitáltam – méltatlankodott Susannah. 
– Igen tudom, de a belépőjegy ára tizenöt dollár, és anélkül ugyebár nem is 

licitálhatott volna. 
– Értem. – Susannah kétségbeesetten igyekezett kinyitni a táskáját és előhalászni a 

csekkfüzetét, ám ez Michelle-lel az ölében egyáltalán nem volt könnyű feladat. 
– Add ide a gyereket! – szánta meg Nate, ám Michelle, mindkettejük nagy 

meglepetésére, élénken tiltakozott a csere ellen. 
– Te jó ég! Miket mondhattál neki rólam?! – évődött a férfi. 
– Csakis az igazat. A színtiszta igazságot. 
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Susannah nagy keservesen megírta a csekket, kitépte a füzetből, majd előkapart 
tizenöt dollárt a tárcájából, és a nyíláson át becsúsztatta az üvegkalitkában ülő hölgyhöz. 

– Egy pillanat, máris megírom a nyugtát. 
– Köszönöm! – biccentett méltóságteljesen Susannah. – Mellesleg elárulná, pontosan 

mit is kapok a pénzemért, melyért oly keményen megdolgoztam? 
– Egy estét tölthet együtt ezzel a jóképű fiatalemberrel – mosolygott az idős 

pénztárosnő. 
– Szóval egyetlen estét. – A lány nem tűnt túl boldognak. – No és ha elmegyünk 

vacsorázni, melyikünk fizet, ő vagy én? 
– Én – ajánlkozott lovagiasan Nate. 
– Ennek szívből örülök, ugyanis nincs egyetlen vasam sem – sóhajtott fel Susannah. 
– Ettél valamit az üzleti ebéd óta? 
– Dehogy ettem! Az éhhalál szélén állok. 
– Én is. – Nate a lányra bámult, és megcsóválta a fejét. – Még mindig nem tudom 

elhinni, hogy megtetted. 
– Én sem – hangzott a kétségbeesett, ám őszinte válasz. – Mintha nem is én lettem 

volna… Nézd csak, minden porcikám reszket! 
Susannah még soha életében nem volt ilyen meggondolatlan, ilyen ösztönös. 

Feltehetőleg a szerelem hozta felszínre ezt a rejtett tulajdonságát. Mert mielőtt Nate-tel 
megismerkedett volna, józan volt, majdhogynem földhözragadt, és olyan kiszámítható, 
mint egy matekpélda. Másfél röpke hónap elegendő volt hozzá, hogy a feje tetejére álljon 
jól felépített kis világa: lám, most egyébre sem tudott gondolni, mint romantikus 
semmiségekre: virágcsokrokra, esküvőkre és gügyögő babákra – csak mert fülig 
beleszeretett valakibe. 

Nate átkarolta a derekát, és elindult vele a kijárat felé. 
– Gyere, menjünk innen! 
Susannah hagyta, hogy kivezesse a színházból. A jegyszedő, aki még mindig szigorú 

ábrázattal állt az ajtóban, láthatóan elégedett volt, hogy a rendzavaró végre elhagyja a 
felségterületét. 

– Ami azt illeti – szólalt meg csendesen Nate, amint a parkolóba értek –, te voltál az 
utolsó, akire számítottam ma este. 

– Nem sokon múlt, hogy ideértem – közölte hűvösen a lány. – Ha házasok leszünk, 
remélem, időben tájékoztatsz majd a napirendedről! 

– Ha házasok leszünk? 
Nate megtorpant. 
– Most meg mit adod a meglepettet? Csak nem képzelted, hogy egyetlen rongyos 

estéért adtam több mint hatezer dollárt? 
– De hát… 
– Semmi de hát! Természetesen gyereket is szeretnék, azt hiszem, kettővel talán meg 

tudnék birkózni. Mi a véleményed? 
Nate, ha volt is véleménye, elmondani nem tudta, mert nem jött ki hang a torkán. Csak 

tátogott, mint a partra vetett hal. 
– Gondolom, arra vagy kíváncsi, hogyan képzelem a pályafutásomat a családalapítás 

után – folytatta zavartalanul a lány. – Nos, ezt egyelőre nem tudom. De ráérünk még 
gondolkodni rajta, hiszen jóval innen vagyok a harmincon. 

– Én viszont elmúltam harminchárom, úgyhogy nem szeretnék túl sokáig várni. 
Nate végre visszanyerte a hangját, de az valahogy olyan furcsán, idegenül csengett. 

Talán a meglepetés volt rá ilyen hatással? Susannah-nak is gyors volt ez a tempó, de ha 
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lúd, legyen kövér! Különben is, mit számít egy esküvő és egy gyerek ahhoz képest, hogy 
benne lesz a tizenegy órás hírekben? 

– Hát jó, ha ennyire akarod, felőlem azonnal nekiláthatunk az utódok legyártásának. 
Csupán egyetlen dolgot szeretnék kérdezni előtte: hajlandó vagy-e pelenkázni? 

Nate ajkán alig észrevehető mosoly játszott, amikor bólintott. 
– Remek! – Susannah Michelle-re pillantott, aki odasimult hozzá, a vállára hajtotta a 

fejét, és lehunyta a szemét. Láthatóan kimerítették az este eseményei. 
– Mi lesz a vacsorával? – tudakolta Nate, és megcirógatta a baba selymes buksiját. – 

Michelle-t le kellene fektetni. 
– Fogok egy taxit, és útban hazafelé veszek… – kezdte Susannah, ám a mondat közben 

elhallgatott. – Dehogy veszek! Minden pénzemet rád költöttem. Ha nem viszel haza, 
gyalogolnom kell, és éhen is halok. 

Nate szélesen elvigyorodott. 
– Természetesen hazaviszlek benneteket, aztán pedig elmegyek és hozok vacsorát. Jó 

lesz így? 
Susannah rámosolygott. 
– Csodás. Köszönöm! 
– Nem. Én köszönöm neked! 
Azzal magához húzta a lányt, és megcsókolta. Az érintése, az ajka íze lángra 

lobbantotta Susannah vérét. A szíve úgy dörömbölt, hogy majd kiugrott a helyéről. 
– Nate… – suttogta két csók között. 
– Hmm? 
– Nagyon szeretlek! 
– Tudom. Már akkor este tudtam, amikor Stroganoffot hoztál a Western Avenue-ról, 

és úgy tettél, mintha te főzted volna. 
Susannah meglepetten pillantott fel. 
– De akkor még én magam sem tudtam! Hisz alig ismertük egymást… 
A férfi játékosan megpuszilta az orra hegyét. 
– A legelső pillanatban, amikor megláttalak, tudtam, hogy az életem egyszer s 

mindenkorra megváltozik. 
Susannah-t annyira meghatotta ez a romantikus vallomás, hogy nem győzte 

visszapislogni a szemébe toluló könnyeket. 
– Azt hiszem, jobb, ha hazamegyünk – szipogta. 
– Máris – ígérte Nate, s mielőtt újra megcsókolta volna, a hüvelykujjával letörölt egy 

könnycseppet. 
A férfi kocsijával percek alatt hazaértek. 
– Sietek – ígérte Nate, amikor elbúcsúztak az ajtó előtt, és valóban: Susannah épphogy 

csak átpelenkázta és lefektette Michelle-t, máris hallotta a halk kopogást a bejárat felől. 
Lábujjhegyen sietett ajtót nyitni, és amint bebocsátotta Nate-et, az ajkára szorította a 

mutatóujját, jelezve, hogy a kislány alszik. 
– Kínait hoztam – suttogta a férfi. 
– Tökéletes – biccentett Susannah, majd útban a konyha felé visszanézett a 

nappaliban szundikáló Michelle-re, és Nate követte a példáját. 
Hogy a baba még véletlenül se eshessen le, szembefordította a fotelt a kanapéval. 
– Remek anya leszel – állapította meg halkan a férfi, majd gyengéden megcsókolta 

Susannah homlokát. 
A lány rém bosszantónak találta, hogy erre a megjegyzésre könnybe lábadt a szeme. 

Hogy felindultságát leplezze, gyorsan továbbment, és miután kivett a 
konyhaszekrényből két tányért, villát keresett az evőeszközös fiókban. 
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Nate közben az asztalra tette a nagy, fehér papírzacskót, és kivett belőle öt dobozt. 
– Fokhagymás csirke, gyömbéres marha, zöldséges üvegtészta és két nagy tavaszi 

tekercs. Elég lesz, mit gondolsz? 
– Kettőnknek? Már hogyne lenne elég! Ezzel az egész házat jóltarthatnánk. 
– Azt hittem, éhes vagy – vigyorgott a férfi, és egy kivételével kinyitotta a dobozokat. 
Susannah megtöltötte a tányérját, majd leült a férfi mellé, és kényelmesen feltette a 

lábát a szemközti székre. Nagyon ízletesnek találta a kínai fogásokat, és pár perc 
elteltével úgy döntött, ha Nate tud pálcikával enni, miért ne próbálhatná meg ő is? 

Nate mosolyogva figyelte a próbálkozását, majd odahajolt hozzá, és megcsókolta a 
szája szegletét. 

– Hát abban mi van? – intett a lány a pálcikával az ötödik doboz felé. 
Nate a vállát vonogatta. 
– Elfelejtettem… De nézd meg, és kiderül. 
Susannah kíváncsian nyúlt a dobozért, és amikor kinyitotta, álmélkodva pillantott a 

férfira. 
– Egy fekete bársonytok van benne. 
– Ja, tényleg! Mintha a tulaj mondott volna valamit, hogy ez a hónap ajándéka. – És 

Nate újabb nagy adag üvegtésztát tömött a szájába az evőpálcikákkal. – Nem akarod 
megnézni, mi van benne? 

Susannah nagyon is akarta. Kiemelte a bársonyos tokot, mely első ránézésre 
szakasztott olyan volt, mint egy gyűrűt rejtő ékszerdobozka, és kinyitotta. Amikor a 
szikrázó gyémántot megpillantotta, a lélegzete is elakadt. 

– Még San Franciscóban vettem – mondta Nate olyan egykedvűen, mintha csak az 
időjárásról csevegnének. 

Susannah megbűvölve bámulta a szikrázó ékszert. 
– Életemben nem láttam ennél gyönyörűbb gyűrűt! – suttogta megindultan. 
– Én sem. Első látásra beleszerettem, nem is akartam látni a többi ékszert. Közöltem 

az ékszerésszel, hogy ez kell nekem, ezt csomagolja be. 
Mindezt olyan közönyösen adta elő a férfi, olyan flegmán, mintha a gyömbéres 

marhája sokkal jobban érdekelné, mint holmi eljegyzési gyűrűk. 
– Mellesleg – folytatta – azért mentem San Franciscóba, hogy ajánlatot tegyek a 

Medvékre. Az egy baseballcsapat, ha esetleg nem tudnád. 
– Micsoda? Baseballcsapatot akarsz venni? 
A férfi buzgón bólogatott. 
– Még nem kaptam választ, de ha nem jön össze, lehet, hogy a New York-i Farkasokat 

veszem meg. 
Ahogy mondta, egészen egyszerűnek hangzott az egész. Mintha csak a hétvégi nagy 

bevásárlásról beszélne. 
– De akárhogy is lesz, mindenképpen Seattle-ben fogunk lakni. 
Susannah biccentett, maga sem tudta, miért. 
Nate ekkor félretolta a tányérját, és kivette az ékszeres dobozt a lány kezéből. 
– Azt hiszem, ilyenkor illik a gyűrűt az ara ujjára húzni – mondta, és Susannah megint 

bólintott. Az étel, mint egy nagy, nehéz kő, úgy ült a gyomrában. Gépiesen kinyújtotta a 
jobb kezét, mire a férfi vigyorogva a balja után nyúlt. – Nem arra. Erre! 

– Nem tudtam a méretedet, csak találgattam – magyarázta, miközben kivette a gyűrűt, 
és a lány ujjára húzta. Tökéletesen ráillett. 

Susannah le sem tudta venni a szemét az ékszerről. Almában sem hitte, hogy valaha 
az övé lesz egy ilyen gyönyörűség. 

– Ezek után víznek még a közelébe sem merek menni – suttogta elfúló hangon. 
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– Hogyhogy? – csodálkozott a férfi. 
– Ha véletlenül beleesnék, lehúzna a gyémánt. 
– Túl nagynak találod? 
– Dehogy! Pont jó. 
Nate közelebb húzódott hozzá, magához vonta, és csókkal zárta le remegő ajkát. 
– Akkor este akartam megkérni a kezedet, amikor visszajöttem San Franciscóból – 

mondta csendesen a csók után. – Megbeszéltük, hogy együtt vacsorázunk, emlékszel? 
Susannah lehajtotta a fejét. Persze hogy emlékezett. Az volt az a hétvége, amikor 

megtudta, kicsoda Nate valójában. Amikor néhány perc alatt az egész élete darabokra 
hullott… 

– Szeretnék kérdezni tőled valamit! 
– Tessék, kérdezz csak! – pillantott fel a lány. 
– Mit gondolsz, van olyan dolog, amivel el lehetne téged csábítani a jelenlegi 

munkahelyedről? 
Az eljegyzési gyűrű a bal kezem gyűrűsujján bőven elegendő ehhez, gondolta 

Susannah, de ezt egyelőre nem kötötte a férfi orrára. 
– Miért kérded? – tudakolta ártatlanul. 
– Mert új céget készülök alapítani: egy papírsárkányokat forgalmazó vállalatot, és 

nagy szükségem volna egy kiváló marketinges szakemberre. Egyelőre tíz üzletet 
nyitnánk a legfontosabb városokban, de ha a megérzésem helyes, és miért ne volna az, 
gyors felfutásra számíthatunk. Nos, sikerült felkeltenem az érdeklődésedet? 

– Az attól függ – jelentette ki sejtelmesen a lány, aki belement a játékba. 
– Mégis mitől? 
– Hogy kapok-e csúcsvezetőnek járó fizetést és egyéb juttatásokat, úgymint: 

négynapos munkahét, nyereségrészesedés, egészség- és önkéntes nyugdíjpénztári 
tagság, megfelelően hosszú szülési szabadság… 

– Mindent megkapsz, amit csak akarsz. 
– Hát, nem is tudom… – Susannah oldalra hajtotta a fejét, és úgy tett, mintha 

komolyan eltöprengene. – Azért így is adódhatnak gondok. 
– Miféle gondok? 
– Hogy együtt szándékozom hálni a nagyfőnökkel. És egyes irigy alkalmazottak majd 

bizonyosan pusmogni kezdenek a hátam mögött, hogy kifeküdtem magamnak az állást. 
Nate nevetett. 
– Hadd pusmogjanak! – Megfogta Susannah kezét, és az ölébe húzta a lányt. – 

Mondtam már, hogy megőrülök érted? 
– Néhányszor – bólintott a menyasszonya. – De mielőtt továbbmennénk, van még egy 

feltételem: nem akarok több titkolózást, világos? 
– Mint a nap. – Nate a szívére tette a kezét. – Gyerekkoromban mindig így fogadtam 

meg valamit. Ezzel jeleztem, hogy komolyan gondolom. 
– Nos, ha már ilyen ígérgetős kedvedben vagy – kapott a lehetőségen Susannah –, van 

itt még egypár dolog, amit megígérhetnél… 
– Úgymint? 
– Úgymint… – A lány közelebb hajolt, az ajkuk összeért. 
Aztán Susannah nyelve játékosan végigcirógatta a férfi száját. 
– Susannah… 
Nate nem folytathatta, mert kopogás hallatszott az ajtó felől. 
Susannah felemelte a fejét, és megpróbált felállni, de a férfi nem engedte. 
– Akárki is az, menjen a pokolba! – dünnyögte. – Te meg szépen itt maradsz, és 

folytatjuk, amit elkezdtünk… 
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– Nem lehet, Nate – bontakozott ki az ölelésből vonakodva a lány. – Emily és Robert 
lesz az. Michelle-ért jöttek. 

Erre a férfi nagy nehezen elengedte, Susannah pedig repült ajtót nyitni, de amikor 
meglátta a húgáékat, ugyancsak megijedt: Emily és Robert szemlátomást feldúltan 
csörtetett be a nappaliba. 

– Szent ég! Valami baj van? – sietett utánuk ijedten. 
– Még te kérded? – tört ki haragosan a sógora, mire Emily megfogta a karját. 
– Nyugalom, drágám! – csitította a férfit. – Ne izgasd fel magad! 
– Még hogy ne izgassam fel magam!? – heveskedett Robert. – Akkorát sikoltottál a 

bárban, hogy majd szívszélhüdést kaptam az ijedtségtől, és ne izgassam fel magam? 
Susannah a kezét tördelte. 
– Az ég szerelmére, áruljátok már el, mi történt! 
– Hol van Nate? – kérdezte fenyegetőn Robert, és felemelte ökölbe szorított kezét. – 

Beszélni szeretnék vele, négyszemközt. Mint férfi a férfival. 
– Mintha a nevemet hallottam volna az imént – sétált be a konyhából Nate. 
Emily erre a férje elé vetette magát. 
– Csillapodj, édesem, semmi szükség rá, hogy hergeld magad! 
Susannah végképp nem tudta, mit gondoljon. Életében nem látta ilyen feldúltnak és 

harciasnak a sógorát. 
– Ezt nem ússza meg szárazon, annyi szent! – Robert megpróbálta félretolni a 

feleségét, kevés sikerrel. 
– Micsodát? – álmélkodott Nate, de a nyugalma láthatóan csak még inkább feltüzelte 

Robertet. 
– Hogy elvette tőlem a lányomat! 
– Tessék? – fakadt ki Susannah is, aztán a következő pillanatban rémülten kapott a 

szájához, és csak remélni tudta, hogy a hangos veszekedés nem riasztotta fel a kis 
Michelle-t. De szerencséjük volt: a baba olyan békésen aludt a kanapén, mintha nem is 
kiabáltak volna körülötte hárman. Susannah gyorsan a konyhába tessékelte a kis 
társaságot. 

– Itt valami félreértés történhetett – állapította meg. – Üljetek le gyorsan, mindjárt 
főzök egy koffeinmentes kávét, és szép nyugodtan megtárgyalunk mindent. 

Robert kihúzott magának egy széket, lerogyott rá, és a tenyerébe temette az arcát. A 
többiek is leültek. 

– Nos, akkor halljuk, mi zaklatott fel benneteket annyira? – tette fel a kérdést 
Susannah. 

Emily vett egy mély lélegzetet. 
– Tudod, ma este Robert főnökével vacsoráztunk… 
– Mi értelme Ádámnál és Évánál kezdeni? – szakította félbe a feleségét Robert. – Ezt 

amúgy is tudják! Arról beszélj, mi történt, amikor vacsora után átültünk a bárba, hogy 
megigyunk egy koktélt! 

– Hát igen – ismerte el Emily. – Akkor kezdődtek a gondok… 
Nate és Susannah összenézett. Még mindig nem értették, hová akar kilyukadni a 

házaspár. 
– Folytasd! – biztatta a húgát a lány. 
– Szóval – sóhajtott nagyot Emily – beültünk a bárba, hogy megigyunk egy italt. Volt 

tévé is a sarokban, de nem nagyon figyeltünk oda, egészen addig, míg véletlenül rá nem 
pillantottam, s meg nem láttalak téged és Michelle-t a képernyőn. 

– Akkor Emily felsikoltott – magyarázta szigorú ábrázattal Robert. – Méghozzá olyan 
hangosan, hogy kis híján kiöntöttem a paradicsomleves vodkámat. És akkor megjelent a 
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felirat a kép alján, hogy tudósítás az agglegény árverésről, és aztán Michelle-t mutatták, 
meg azt, ahogyan az én kislányom Nate-re mutogat, és azt kiabálja, hogy papa! 

– Jaj, ne! – Susannah magába roskadva ült a széken, és azt kívánta, bárcsak elbújhatna 
valahová a következő tíz évre. Addigra talán elfelejtik Seattle polgárai, hogyan égette le 
magát az egész város szeme láttára… 

– No és bemondtak valami mást is? – tudakolta Nate, aki meglehetősen sikertelenül 
próbálta leplezni, mennyire mulatságosnak tartja ezt az egészet. 

– Csak annyit, hogy a tizenegy órás hírekben beszámolnak a részletekről. 
– Magyarázatot követelek! – sziszegte Robert, Nate-re szegezve fenyegető pillantását. 
– Ugyan már, hiszen ez pofonegyszerű – sietett közbeszólni Susannah. – A gyerek 

egyszerűen összekevert téged Nate-tel, hiszen folyton öltönyben lát, és ha jól tudom, van 
is egy pont ugyanilyen színű zakód, mint amilyet most Nate visel. 

– Gondolod? – fogta gondolkodóra a férfi. 
– Hát persze. Mellesleg a papa az egyetlen szó, amit tud, úgyhogy aligha lehet elvárni 

tőle, hogy értelemszerűen használja. 
Ahogy élénken gesztikulált, a lány kezén megcsillant a gyémánt. 
– Susannah! – szakította félbe a húga. – Az ott nem egy eljegyzési gyűrű? 
– De igen – felelte Nate, majd az asztalon maradt tavaszi tekercs felé nyúlt. – 

Megehetem? – pillantott Susannah-ra. 
– Nyugodtan – mosolygott a lány. 
– Nahát, Susannah! – álmélkodott Emily. – Mindig azt hittem, hogy ha valahogyan, 

akkor csakis a munkáddal kapcsolatosan leszel benne a tévében, nem pedig egy férfi 
miatt. Ugye elmondod majd, mi történt? 

– Egyszer majd igen – ígérte Susannah. 
– Hát jó – mondta nagylelkűen Robert. – Ha sógorságba kerülünk, akkor azt hiszem, 

eltekinthetünk ettől a szerencsétlen közjátéktól. 
– Akkor szent a béke? – Nate vigyorogva kezet nyújtott. 
– No és mikor lesz az esküvő? – kíváncsiskodott Emily. 
– Hamarosan – felelte Susannah helyett Nate, akinek az arcára volt írva: minél 

hamarabb, annál jobb. 
A lány fülig pirult, de ő is hasonlóképp érzett. 
– És Susannah nemcsak hogy a házasság igájába hajtja a fejét, de hajlandó 

munkahelyet is változtatni – dicsekedett Nate. – A Sárkánykirály nevű cég 
marketingigazgatója lesz. 

– Mit hallok? Otthagyod az H&J Limát? – képedt el Robert. 
– Kénytelen vagyok – somolygott a lány, majd közelebb húzódott a szerelméhez, 

átölelte a vállát, és rámosolygott. – A tulajdonos ugyanis rendkívül csábító ajánlatot tett, 
és én képtelen voltam neki ellenállni. 

Susannah szinte beleolvadt a férfi ölelésébe. Lehunyt szemmel élvezte az erős karok 
melegét és az örömteli bizonyosságot, hogy még millió csók és számtalan boldog óra vár 
rá. 
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UTÓHANG 

Michelle Davidson még hat óra előtt megérkezett a nagynénje és a nagybátyja 
házához. Noha természetesen számtalanszor megfordult már itt, mint mindig, most is 
megcsodálta a rendkívül jó elhelyezkedésű, lakályos épületet. Igaz, ilyenkor karácsony 
táján, ha lehet, még szebb volt minden, hiszen a házat kivilágították, és a kertben még a 
gyepet is világító figurák díszítették szerteszét: Mikulások, rénszarvasok, karácsonyfák 
és Michelle kedvence, a Nate bácsi sikeres vállalkozására utaló, papírsárkányt röptető 
kisfiú. 

A házaspár közös cége, a Sárkánykirály ugyanolyan átütő sikert hozott, mint annak 
idején a kekszek. Aztán a papírsárkányok után más kültéri játékokat is piacra dobtak, 
azzal a nem titkolt céllal, hogy a gyerekeket kicsalogassák a szobából, a képernyő elől, és 
megmozgassák őket egy kicsit. 

Közben Susannah néni sorra szülte Michelle-nek a kis unokatestvéreket, és egy időre 
főállású anya lett. Az ezzel kapcsolatos félelmei dacára nagyon élvezte a babázást. 
Ezekben az években – a Townsend gyerekekhez képest néhány hónapos csúszással – 
Michelle-nek is három testvérkéje született. 

Amikor a legifjabb csemete is óvodáskorba lépett, Susannah és Emily saját 
vállalkozásba fogott. Környezetbarát babaholmikat forgalmaztak, mint például 
textilpelenkát és biobébiételeket, mert felismerték, mennyire fontos az ifjú nemzedék 
egészsége, valamint az is, hogy élhető bolygót hagyjunk rájuk. 

– Michelle! Megjött Michelle! 
A tízéves ifjabb Nate kivágta az ajtót és kirohant, hogy üdvözölje az unokatestvérét, 

nyomában a húgával, a nyolcéves Emma Jane-nel. A legidősebb testvér, a tizenkét éves 
Tessa persze visszafogta magát, egy ekkora nagylányhoz már nem illett volna a túláradó 
lelkesedés, de Michelle persze jól tudta, hogy ő is éppen úgy örül neki, mint a kicsik. 

– Michelle! – Susannah néni, aki épp a fülbevalója bekapcsolásán fáradozott, az 
örökzöldekkel díszített bejáratnál várta az unokahúgát. – Köszönöm, hogy eljöttél! 

Az előszobát hatalmas, feldíszített karácsonyfa uralta, alatta már ott voltak az 
ajándékok. 

– Mesélj, hogy telt a napod az irodában? 
– Jól – felelte Michelle. – Csak a többiek sajnos máris rájöttek, hogy rokonok vagyunk. 
– Ne bánkódj, ez elkerülhetetlen, előbb-utóbb biztosan kiderült volna. – Susannah 

néni a felső szintre vezető lépcső felé fordult. – Nate! – kiáltotta. – Siess, légy szíves, 
különben lekéssük a vacsorát! 

– És aztán elmeséltem nekik, hogy tulajdonképpen én hoztalak össze benneteket – 
folytatta Michelle. 

– Tényleg? – Tessa nagyot nézett. 
– Tényleg – somolygott Michelle, és arra gondolt, hogy még a munkatársai se 

meresztettek ekkora szemeket a hír hallatán. 
– És eddig miért nem mondta ezt nekünk senki? – duzzogott Tessa. 
– Mert nem kérdezted, édesem – vont vállat Susannah. – Különben is, olyan rég volt… 
– Csak annyit mondtatok, hogy szomszédok voltatok apával, úgy ismerkedtetek össze. 
– Így igaz… Nate! 
– Mindjárt megyek! – hallatszott az emeletről. 
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– Michelle, ugye elmondod? – pillantott unokanővérére könyörgőn a nagyobbik lány. 
– Hát persze – ígérte Michelle. 
– Nekünk is! – erőszakoskodott Emma Jane. 
– Természetesen. 
Nate Townsend időközben lejött a lépcsőn. Az elmúlt tizenhét év nem sokat ártott 

neki: ugyanolyan jóképű és vonzó férfiú volt, mint Kekszkirály korában. Ja, és ő volt a 
nagybácsik gyöngye, legalábbis Michelle szerint: imádott játszani és viccelődni, emellett 
istenien főzött. 

– Indulnunk kell, édesem! – sürgette Susannah. 
– Tudom. – Nate benyúlt a szekrénybe, és kivette a kabátokat. Miután felsegítette 

Susannah-ét, maga is belebújt a sajátjába, majd egyenként megcsókolta a gyerekeit. 
– Jók legyetek! – búcsúzott tőlük. – És Michelle, ha elmondod nekik a 

megismerkedésünk történetét, az ég szerelmére, ki ne felejtsd azt a részt, amikor 
mindkettőnket leégettél az agglegényárverésen! 

– De azt se, hogy az összes pénzemet kifizettem érte, pedig a fele is bőven elég lett 
volna – tette hozzá nevetve Susannah. 

– Azt te csak úgy hiszed! – vágott vissza a férfi. – Különben is, én minden pénzt 
megérek, nem igaz? 

– De igen, csak menjünk már! 
– Jó szórakozást! – Michelle határozottan kituszkolta az ajtón a házaspárt, majd 

miután elmentek, az unokatestvérei felé fordult. – Hol is tartottunk? 
– Ott, hogy elmeséled, hogyan ismerkedtek össze anyáék – emlékeztette Tessa. 
– Nem lehetne előbb vacsorázni? – akadékoskodott ifjabb Nate. 
– Nem! – tiltakozott a nővére. 
– És mi lenne, ha vacsora közben mesélnéd el? – vetette fel félénken Emma Jane. 
– Remek ötlet! – Michelle a konyhába terelte a kis társaságot. – Hiszitek vagy sem, ez a 

legszebb, legromantikusabb szerelmi történet, amelyet valaha hallottam, és az egész 
velem kezdődött, úgy ám! 


