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Anyámnak, akitől a könyvek szeretetét tanultam,
és
apámnak, akinek mindig van egy jó szava.

PROLÓGUS
Március 2., hétfő
Szeretem a fiamat. Csak ez számított. Nem volt érdekes, hogy
egy szörnyűséget készül elkövetni. Az elmúlt gyötrelmes
hónapok után fénysugárként csillant fel Laura előtt a
kihagyhatatlan lehetőség. Órákig rágódott rajta, s most, hogy
meghozta a döntést, rettegni kezdett a végzetes szavaktól,
amelyeket majd ki kell mondania. Ez lesz a főpróba. Felmerült
benne, hogy begyakorolja, de a szavak – illetőleg az a bizonyos
szó – sehogy sem akartak formát ölteni a fejében; ösztönből
küzdött ellene.
Odalépett a fia külön szobájához tartozó fürdőszobai
mosdóhoz, és belenézett a tükörbe. Megelégedve nyugtázta,
hogy elcsigázott kék szeme mögött ép a lelke. Nem vibrál zölden
az írisz, és nincsenek összeszűkülve a pupillák. Ám attól még

meglátszott rajta a fáradtság, és döbbenten állapította meg, hogy
a kora is. Új ráncok gyűltek a szeme-szája köré. Ott lappangott
mögöttük a szomorúság, amit mindaddig reménykedéssel és
azzal a gondolattal igyekezett sakkban tartani, hogy a kórház új
és drága, az orvosok pedig a legjobbak. Egy pillanatig nem arra
gondolt, amit tenni fog, hanem ami hamarosan bekövetkezik.
Kétrét görnyedt, úgy összefacsarodott a szíve, és meg kellett
kapaszkodnia a mosdóban. Kisvártatva fölegyenesedett, de a
helyzet nem változott.
Cherry ma érkezik vissza. Laura utánanézett, és a mexikói
gépek kora hajnalban szoktak leszállni a Heathrow-n. Ránézett
az órájára. Talán már haza is ért a tootingi lakásába.
Gombóc volt a torkában, ahogy a telefont fogta, de erőt vett
magán. Nem hibázhatott. Minden anya ezt tenné a helyében,
mantrázta magában újra meg újra.
Aztán beütötte a számot. Idegességében hol a hideg rázta, hol
meg kiverte a víz. Hamarosan vége az életének. Mármint abban
a formában, ahogyan még értelme volt. Két kézzel markolta a
telefont, hogy ne remegjen, és várta, hogy abbamaradjon a
csörgés.

EGY
Kilenc hónappal korábban –
Június 7., szombat

Laura napja jó hangulatban indult. Vakáció eleji diadalérzet fogta
el, amint kinyitotta a szemét. Még fél nyolc sem volt, és ő már fel
volt öltözve ezen a máris forró júniusi szombaton. Daniel
szobájából, amely rendben tartva várta vissza gazdáját az orvosi
egyetemről, pisszenés sem hallatszott. Tehát még alszik. Nem
csoda, hiszen jóval azután érkezett meg, hogy Laura lefeküdt.
Két teljes napja, hogy Daniel hazajött az egyetemről, de még nem
sikerült találkozniuk. Nyakig ült a munkában, kora reggel indult
dolgozni, s mire hazaért, Daniel már elment. Biztosan a
barátaival találkozgat. Laura féltékeny volt rájuk, mert ki volt
éhezve az információra. Mindent hallani akart, magába szívni az
egészet; élvezni akarta a nyarat a fiával, mielőtt megkezdődik a
gyakornoki időszaka. A mai végre az ő napjuk – ma nem fog este
kilencig a szerkesztői szobában rostokolni, hogy az utolsó
pillanatban sürgős módosításokat hajtson végre az ITV-nek
készített sorozaton, ma nincs megbeszélés, ma anya–fia nap van.
Somolyogva nyitott be az ajtón. Napfény dőlt be a szobába, a
függöny elhúzva, ágy bevetve: Daniel alighanem lement
reggelizni. Afeletti boldogságában, hogy egy időben keltek,
izgatottan sietett le kensingtoni házának lépcsőjén, berontott a
konyhába, de ott nem volt senki. Elveszetten s némi
aggodalommal nézett körül. Aztán meglátott egy cetlit a pulton:
„A pincébe mentem. ÉHES leszek!” Elmosolyodott. Daniel jól
tudja, hogy ki nem állhatja, ha álszerényen pincének nevezi,
mivel egy inkább függőleges, mintsem vízszintes kiterjedésű,
ormótlan toldaléképületről van szó, amely egy vagyonba került a
férjének. Mégis passzol a kifejezés. Howardnak kellett egy saját
„kuckó”, és Laura boldogan kikacagta volna a szerény

megfogalmazásért, csakhogy tudta, hogy Howard előle akar
elvonulni a kuckóba. Mintegy mellékesen rukkolt elő vele egyik
este, azzal érvelve, hogy mindkettőjüknek „jót tenne néha egy
kis egyedüllét”. Laura nehezen bírta leplezni a sértettségét,
hiszen így is alig látták egymást, mivel Howard vagy az irodában
volt, vagy golfozott, vagy bevette magát a dolgozószobájába.
Szakképzett és igen sok pénzbe kerülő építőmunkásokat fogadott
fel, akik kikotorták a földet a házuk alól, hogy játékszoba,
borospince, garázs és úszómedence kerüljön a helyére. A
szomszédok zúgolódtak a zaj miatt, a földmunkával járó por és a
település összképének megbontása miatt, és Laurára maradt a
mentegetőzés, ám mindez legalább csak átmeneti bosszúság volt,
nem mérhető össze az utcájukban lakó iparmágnás négyszintes,
föld alatti bunkerével, amitől repedések támadtak a szomszédos
házak homlokzatán.
Leliftezett az úszómedencéhez, megvárta, míg abbamarad a
motorbúgás, és kilépett a lazurit derengésbe. Az alulról
megvilágított vizet szelő Daniel látványától ujjongani kezdett a
lelke. A medence mély végéhez sétált, míg fia befejezte a hosszát,
és letérdelt a víz szélén.
Daniel megállt, amikor észrevette; erős válláról vizet
zuhogtatva könnyedén kiemelkedett a medencéből, és széles
vigyorral megszorongatta az anyját. Ő először sikongatva
tiltakozott, aztán mégis viszonozta az ölelést.
Végül eltolta magától, a sárga ruháján átütő nedves foltokat
törölgetve.
– Nem vagy vicces – mosolygott.
– Csak megöleltem az én jó öreg anyámat.

– Az öreget kikérem magamnak. – Laura lélekben huszonöt
éves volt, gyakran csodálkozott nőtársain, akik elérték a
középkorúságot, míg rá nem jött, hogy ő is ehhez a generációhoz
tartozik. Egyfajta életkori amnéziában szenvedett, pedig a tükör
tanúsága szerint korához képest jól nézett ki ugyan, de messze
nem volt huszonöt éves.
– Menj már, te is tudod, hogy az összes haveromnak tetszel.
Laura mosolygott. Mindig élvezte az évődést Daniel
cimboráival, ahogy lezseren rákönyököltek a reggelizőpultra,
„Mrs. C”-nek szólították, és dicsérték a francia pirítósát. Régen
látta őket.
– Mi van Will-lel és Jonnyval?
– Gőzöm sincs. – Daniel közben már szárítkozott az egyik
frottírtörülközővel, amelyeket Mrs. Moore használattól
függetlenül hetente háromszor cserélt.
– Hát nem velük találkoztál tegnap?
– Dolgoznak – szólt ki a paraván mögül. – Meg fogják váltani a
világot.
– Biztosításokkal? Tudom, hogy dolgoznak. Az estékre
céloztam. Hol voltál esténként, ha nem a fiúkkal?
Nem jött válasz a paraván mögül, és Laura nem láthatta
ugyan, de fia titkon mosolygott. Hallgatni akart róla még egy
darabig, egyszerre mégis leküzdhetetlen beszélhetnékje támadt.
Majd apránként adagolja a részleteket, kiélvezve, hogy az
elbeszélés során újraélheti őket.
– Hé! – kiáltott fel, amikor Laura bekukucskált hozzá.
Anyja karba font kézzel várta, hogy választ kapjon a
kérdésére. – Jól festesz. – Elérzékenyülve nézte a fiát, ahogy

sortba és pólóba bújik, és büszke volt, hogy a génjei egy ilyen
helyes fiatalembert produkáltak. Ebben persze Howardnak is
volt némi része, habár a fiuk inkább az anyjára hasonlított.
Egyforma magasak, a hajuk is egyformán dús, hullámos szőke, és
mindkettőjüknek erős a csontozata. Felelet helyett Daniel pimasz
mosollyal a lift felé indult.
Laura harapott egyet a levegőből.
– Ne merészeld megnyomni a gombot!
– Nem jössz?
Belépett a fia után a liftbe, és játékosan fülön fogta.
– Akkor is kiszedem belőled.
A lift emelkedésbe kezdett.
– Aú! Meghívhatlak villásreggelizni?
– Milyen szertartásos vagy – vonta föl Laura a szemöldökét.
Szétnyílt az ajtó, és Daniel kézen fogva vezette végig a hallon,
be a tágas, tölgy és gránit konyhába.
– Csak szeretnélek megvendégelni.
– Lókötő vagy, de adhatnál legalább valami támpontot –
nyakaskodott Laura. – Megöl a kíváncsiság.
Fia töltött magának egy nagy pohár gyümölcslevet a hűtőből.
– Lakáskeresésben vagyok, tudod, a gyakornokság idejére.
Laura sóhajtott.
– Biztos nem tudlak rábeszélni, hogy költözz haza?
– Jaj, anya… A szünidőt leszámítva öt éve nem laktam itthon,
néha még olyankor se. – Nem arról volt szó, hogy Daniel
társadalmi élete különösebben züllött lett volna; csupán élvezte a
szabadságot, mint egy normális huszonhárom éves fiatalember,
és nem kívánt két évre visszatérni a gyerekkori otthonába,

úszómedence ide vagy oda.
– Jó, értem. Lakásvadászat. De este?
Daniel elvigyorodott.
– Valahogy csak meg kell hódítanom az ingatlanost.
Kellett egy pillanat, mire beugrott a megoldás.
– Egy lányt?
– Nagyon alapos. Tisztában van az elvárásaimmal.
– Egy lány!
– Úgy mondod, mintha sose randiztam volna még.
– Ez most más – szögezte le Laura.
– Honnan veszed?
– Vele voltál mindkét este, nem igaz?
– Ühüm…
– És csak most ismerted meg! Részleteket akarok. Hogy
hívják?
Daniel mulatságosnak találta a lelkesedését.
– Cherry.
– Egy gyümölcs! Különleges fajta?
– Hogy értve?
– Egzotikus?
– Sötét hajú… – Feltartotta a tenyerét, és a fejét rázta. – Nem
hiszem el, hogy elmondtam.
Laura megragadta a kezét.
– Abba ne hagyd! Most már mindent tudni akarok róla. Hová
valósi?
– Tootingi.
– Tényleg egzotikum! Bocs, csak vicceltem. Fordítsuk
komolyra. – Bűnbánó csókot lehelt a fia kezére. – Hány éves?

– Huszonnégy.
– És ingatlanközvetítő?
– Igen. Illetve még betanuló. Nemrég kezdett.
– Itt dolgozik Kensingtonban?
– Szép házakat akart eladni. – Daniel felhúzódzkodott a
konyhapultra. – Eljátszotta, mintha ide szeretne költözni, úgy
ismerte meg a környéket. Huszonhét lakást nézett meg más
ügynökségekkel, mielőtt jelentkezett az állásra. Rájött, hogy
kiválóan tud az ingatlanokról halandzsázni és a vevőkörrel is szót
ért. – Felnevetett. – Ilyen az igazi vállalkozó kedv. Aztán költött
magának egy önéletrajzot. Vagyis kiszínezte az eredetit, hogy
mindenképpen őt válasszák.
Laura mosolygott, habár kissé megütközött Cherry
történetén. Badarság, elvégre neki semmi dolga vele, és nem ő a
munkaadója. Kézfejjel megütögette Daniel térdét.
– Nem azt mondtad, hogy elviszel valahová?
A fiú leugrott a pultról, és a karját nyújtotta.
– Örömömre szolgálna. – Az volt a terv, hogy körülugrálja egy
kicsit az anyját, hogy az a fiú lesz, akivel Laura, némiképp
zavarba ejtő módon, el szokott dicsekedni. Elüldögélnek a
sörözőben, Laura élvezi, hogy együtt vannak, és persze ő is jól
fogja érezni magát. Mindig szakított időt az anyjára, főképp mert
amióta az eszét tudta, tisztában volt vele, hogy a szülei rég
elhidegültek egymástól. Még csak együttélésről sem lehetett
beszélni az esetükben: apja ritkán volt otthon, mivel a könyvelő
cég, amelynek ő is résztulajdonosa, teljes embert kívánt, és
Daniel enyhíteni szeretett volna az anyja magányán. Rég nem
találkoztak, ami csak fokozta a bűntudatát, ugyanis volt még egy

titka. Nem szólt az anyjának, hogy rövid napjuk lesz, mert aznap
este még találkája van Cherryvel.

KETTŐ
Két nappal korábban – Június 5.,
csütörtök
Talán azért volt számára ismeretlen a sóvárgás, mert
gyermekként mindent megkapott. Mindazt legalábbis, ami
pénzért elérhető. Elsőrangú oktatásban részesült, és hozzá még
okos is volt, következésképpen szerette az iskolát, és az is
szerette őt. A reáliák iránt kivételesen fogékonynak bizonyult,
amivel nagy megelégedésére szolgált a szüleinek és a tanárainak,
különösen amikor meghívták Cambridge-be, hogy az orvosi
karon
tanuljon
tovább.
A
felsőfokú
stúdiumok
kiegészítéseképpen eleget tett a kihagyhatatlan szünidei
tevékenységeknek: megtanult síelni, búvárkodni és az életet
szeretni. Tette mindezt olyan kíváncsi élvezettel, amivel
ugyancsak örömöt szerzett a szüleinek, s bár mindene megvolt,
amire egy fiúgyermek vágyhat, nem lett belőle kényeskedő.
Őszinte csodálattal szemlélte a kínai nagy falat, és hálás volt,
hogy első osztályon repülhet haza, de aztán a Heathrow-n inkább
metróra szállt ahelyett, hogy odarendelte volna az apja sofőrjét.
Lezsersége az öltözködésében is megnyilvánult: perverz

gyönyörűséggel hordott jobb napokat látott ruhadarabokat.
Egyszer amikor hazalátogatott az egyetemről, a kukából kotorta
elő egy nadrágját, amelyet Mrs. Moore kihajított. A sporttáskája
oldalsó zsebében rejtette el. Csupa lyuk volt már, de egy öreg
barátot nem dob csak úgy el az ember.
Így esett, hogy kopott pólóban és a zsebek varrásánál
foszladozó rövidnadrágban sétált be a legmenőbb londoni utcák
egyikében álló ingatlanirodába, amely kifejezetten az exkluzív
igényekre szakosodott.
– Lakást keresek – mosolygott rá a tétova leányzóra, aki
udvariasan elébe jött.
– Vételre vagy bérbe?
– Vételre. – Hátrakísérték, ahol egy sötét hajú fej hajolt a
terjedelmes, fényesen csillogó fa íróasztalán heverő papírjai fölé.
– Miben segíthetek? – Amikor a nő felnézett, és rávillantotta
az ügyfelek számára fenntartott mosolyát, őt is mosolygásra
késztette, és rögtön sokkalta kellemesebbnek tűnt a
lakáskeresés. A nő fejét koronázó egyenes, sötét haj táncot lejtett
az arca körül.
– Lakást szeretnék.
A nőnek a szeme is egészen sötét volt, akár két feneketlen tó.
Látszott rajta, hogy fejben az ügyfél anyagi lehetőségeit
kalkulálja, miközben feltűnésmentesen végigmérte elnyűtt
ruházatát.
– Hány szobásat? És melyik környékre gondolt?
– Legyen kétszobás – döntötte el hirtelen, arra gondolva, hogy
a másik majd jó lesz dolgozónak. Mialatt aznap kora hajnalban
hazafelé autózott Cambridge-ből, nem volt érkezése

elmerengeni, hogy mit is szeretne pontosan. Szülei házában
bóklászva jól tudta, hogy ha nagyon elkényelmesedik náluk, az
anyja alighanem erősködni fog a maradása mellett. Jobb, ha ő lép
először, mielőtt még Laura csalóka reménybe ringatná magát.
– Melyik részen? – A nő hangja ismét gyanakvóvá vált. Mit
kereshet itt egy ilyen alak? Kensington meg Chelsea felé semmi
sem olcsó, de vannak megfizethetetlen utcák is. Külsőleg nem
olyasvalaki benyomását kelti, akinek milliói vannak. Elméletben
nem is voltak neki.
– Cherry Laine?
Feszes mosoly jelent meg a nő arcán. Ingerült lett, de
igyekezett professzionális maradni.
– Nincs ilyen nevű utca a környéken.
– Elnézést a rossz tréfáért. – Rámutatott a nő névkártyájára,
fekete betűk sárgaréz alapon, és mosolygott. – Vidéken kellene
dolgoznia, a Cotswoldsban például.
A nő hosszan és merőn nézett rá, aztán kifordította felé az
iPadjét.
– Anyagi lehetőségeitől függően négy ajánlatunk lenne. Ez csak
két percre van a knightsbridge-i metróállomástól…
– Megnézném.
A nő elhallgatott, és rákoppintott a képernyőre.
– Rendben. A következő…
– Azt is megnézem.
– Hiszen még semmit se mondtam róla.
Daniel élvezettel figyelte a nőt, aki nem tudta őt hová tenni.
Ügyfélkörük kétségkívül olyan illetőkből tevődött össze, akiknek
megkérdőjelezhetetlen elképzeléseik vannak. Feltehetően

temérdek energiát fektetnek az ideális lakóhely megtalálásába,
Daniel viszont ezt merő időpocsékolásnak tartotta. Jobb minél
hamarább túlesni rajta.
– Meg a többit is.
– Siet valahova?
– Az árakból ítélve feltételezem, mind pazar. Egyébként
mennyibe kerülnek?
– Ezek itt két és fél és négymillió között vannak.
– Tyűha.
– És nagyon igényesek.
– Akkor ezt megbeszéltük. Valahol laknom kell, és kivételes
szerencsémnek tartanám, akármelyikben lakhatnék is ezek
közül. Meg lehet nézni?
A nő keze a képernyő fölött lebegett.
– Előzetes egyeztetés szükséges hozzá.
– Esetleg később a nap folyamán? – mosolygott Daniel. –
Ideális kliens leszek. Délutánra el is döntöm, melyiket
szeretném. Ön fogja megmutatni a lakást, ugye?
A nő futólag végigmustrálta, csak hogy meggyőződjön, nem
egy pszichopatával van-e dolga.
– Így van.

Kicsípte magát a fickó, állapította meg Cherry. Átöltözött, amióta
reggel
az
irodában
találkoztak.
Most
tengerészkék
vászonnadrágot viselt halványkék inggel. Egyelőre szótlan
engedelmességgel követte az első emeleti lakásban. Éppen
kiléptek a nappaliból.

– Mint látja, mindenütt fapadló van, és a lakás egyik nagy
erénye a hall.
Daniel szemrevételezte.
– Mi olyan különleges benne?
– Nem is az, hogy különleges. Hanem hogy van.
Azon morfondírozott, milyen világban élünk, ha egy két és fél
milliós lakásban már egy hall is nagy szám, de nem akarta
megbántani a nőt, és különben is ő a hunyó, elvégre ő akarta
megnézni a lakást.
– És ez itt a nappali – mutatott be a nő az egyik szobába.
Daniel oda is bekukkantott.
– Szép szófa. Szép sárga.
– Citrom – igazította ki. – A bútorok természetesen nincsenek
benne az árban. A tulaj csak a hangulat kedvéért hagyta itt őket.
– Szóval bútorozatlanul értendő?
– Igen.
– A tulaj nem vitte magával a kanapéját az új lakásába?
A nő értetlen képet vágott.
– Gondolom…
– Mit?
– Hát, nyilván vettek egy másikat.
Daniel mosolyogva követte a csodahallon át, azon tűnődve,
nem hiányzik-e még valami, aztán mégis inkább Cherryre
koncentrált. Tetszett neki a céltudatos járása, mintha
folyamatosan észben tartaná, merre megy és miért.
Elképzelhető, hogy élete más területein is jelentkezik ugyanez az
elszántság, és Daniel azon kapta magát, hogy többet akar tudni
erről. E pillanatban a nő hátrafordult, és rajtakapta, hogy

bámulja. Megállt, s karba fonta a kezét.
– Ez itt a konyha – mutatta, egyértelműen jelezve, hogy
Danielnek kell előremennie.
– Bocs. Nem a fenekét bámultam.
Cherry felhúzott szemöldökkel reagált a szókimondására.
– Tényleg érdekli a lakás? – Még ha úgy-ahogy rokonszenves
is a tag, nem állhatta, ha játszanak az idejével. Kiváló érzékkel
szúrta ki az időrablókat, hiszen ő is egy közülük, habár nála ez
csak eszköz a célja eléréséhez.
– Igen – vágta rá a fiú eltökélten. – Megveszem!
– De hát a többit még nem is látta.
– Ez a legolcsóbb a kínálatukból, vagy nem?
– De.
– Miért fizetnék többet? Már ez is kicsit…
– Igen?
– Szemérmetlen?
Cherry ránézett.
– Bocs, csak szerintem ez az összeg… enyhe túlzás. Egy
lakásért.
– De megveszi?
– Meg hát. Méghozzá bútorostul. Amennyiben a bútor is eladó.
– Daniel apja világosan megmondta, hogy a bérlés nem opció. Sőt
pénzkidobás – leginkább az apjáé, mivel Danielé egy
vagyonkezelői alapban van. Ha az apja tetszését is elnyeri a
lakás, akkor családi befektetés lesz belőle. – Egyébként is, egyik
lakás olyan, mint a másik, nem?
A nő nyitotta a száját, mint aki szólni akar.
– Bocs… hülyeségeket beszélek. Csak azt akartam mondani…

okosabban is elüthetnénk az időt.
Cherry pontosan tudta, mi következik most.
– Véletlenül nem ér rá ma este? Nem fogyasztana el velem
egy vacsorát?
Mulatságosnak találta, hogy a gazdagok rendszerint
„elfogyasztják a vacsorát”, nem egyszerűen „megvacsoráznak”,
egyúttal azonban meg is nyugtatta a szóválasztás: a fickó
valószínűleg tényleg ki bírja csengetni a pénzt a lakásra, amire az
imént igent mondott. Aznapra nem volt már semmi más; a többi
lakást reggel lehetett volna megnézni. Vagyis amint visszavitte a
kulcsokat az irodába, szabad az estéje. Belegondolt, hogy
hazamegy a mások izzadságától büdös metróval, amely DélLondon különböző pontjaira szállítja a dolgozókat, és milyen
lehangoló, ahogy apránként felszabadulnak az ülések. Mire
beérnek a Tooting Broadwayre, ő már szegény rokonnak érzi
magát, akiről megfeledkeztek, de legalább nem a végállomásig
utazik, mert az még rosszabb lenne. Beugrik a Sainsbury’sbe
ennivalóért, aztán irány haza a miniatűr, hall nélküli lakásába.
Beakasztja a kosztümjét a többi közé – az ő legdrágább kincsei –,
és feltehetően egész este az interneten fog lógni, hogy egy jobb
sorsról ábrándozva nézegesse az ingatlanokat.
Ráemelte tekintetét az ügyfélre. Tetszett neki a
hányavetisége. Változatosságot jelentett mindazokhoz képest,
akik egyedül amiatt mondanak nemet egy lakásra, mert a
fürdőszobai szerelvények krómból és nem sárgarézből készültek,
és vérig sértődnek, ha a tulaj nem hajlandó lecserélni őket még
az eladás előtt. Miért is ne menne el vele vacsorázni? Végtére is
éppen ezért igyekezett itt, ebben a városrészben állásba kerülni.

HÁROM
Június 7., szombat
Laura a szokott helyén, a férjétől jobbra foglalt helyet, és a
csirkesalátáját piszkálta. Hiába tárták ki levegős étkezőjük
ablakait, fullasztó volt a hangulat. Egész délután a kertben
lustálkodtak Daniellel, ő a nyugágyon heverészett, Laura
behúzódott a napernyő alá; fia csukott szemmel, arcát a nap felé
fordítva válaszolgatott a kérdéseire. Mókásnak találta, hogy az
anyja mindent tudni akar Cherryről, ő meg kihasználta a
helyzetet, hogy a fia nem láthatja, ahogy szinte felfalja a
szemével. Aztán amikor felállt, hogy nekilásson a főzésnek,
Daniel kinyitotta a szemét, és félszeg arckifejezéssel felült.
– Akartam is mondani…
Laura visszafordult felé, ajkán mosoly játszott.
– Megígértem Cherrynek… Lesz egy koncert… a parkban… Ne
haragudj, tudom, hogy azt mondtam, itthon maradok veletek…
Laura lenyelte a csalódottságát, és a további mentegetőzésnek
elejét véve azt felelte, hogy érezze csak jól magát.
Most pedig végighordozta tekintetét az ürességtől kongó,
tízszemélyes nagy étkezőasztalon, és elfogta az ingerültség attól,
ahogy ott ülnek Howarddal, és kapaszkodnak az asztal
peremébe, akár a süllyedő hajóba, mereven követve egy
lélektelenné vált rituálét. Ránézett a férjére. Asztal, hőség őt
nem zavarta, ahogy az sem, hogy már nem is szólnak egymáshoz.

Homlokára tolt szemüveggel bújta a Telegraph-ot, miközben
salátát meg újkrumplit tömött a szájába. Szokásához híven egész
nap házon kívül volt, és most, hogy végre megjött, Laura
beszélgetni
akart.
Howard
kése
megcsikordult
a
porcelántányéron, a háttérben Mozart zenéje szólt, és Laura
idegennek érezte a tulajdon hangját.
– Van valami érdekes?
Férje pillantásra se méltatta.
– Csak a golfhírek.
Laurát sértette a válasz. A golf mind a mai napig izgalomba
tudja hozni a férjét. A golf és Marianne, természetesen. Ő sosem
tudhatta, melyikkel foglalkozik épp a kettő közül – Howard
állítólag minden szombaton és vasárnap golfozott, időnként
hétköznap délutánonként is, ha el tudott szabadulni a
munkahelyéről, Laura azonban így is kitalálta, mely napokon
találkozott a nővel, mert olyankor leplezett boldogság terült szét
a képén. Nem lepte meg a dolog, az húsz évvel korábban történt,
amikor először szerzett tudomást a viszonyról. Mrs. Moore
átforgatta Howard zsebeit, mielőtt beadta az öltönyeit a
tisztítóba, és a konyhapultra rakta ki a számlákat. Laura a
reggelinél találkozott velük. Howard addigra már elment
munkába, és Laura teljes bizonyossággal tudta, hogy nem ő
kapta a virágokat, és nem őt vitték el előző szombaton ebédelni.
A férje eleinte persze tagadott, végül dühödten ismerte el a
vádat, mintha bizony Laura tehetne róla.
– Jó, igaz. Most boldog vagy?
Ügyetlen megfogalmazás: még szép, hogy nem boldog, hiszen
éppen szétesik az élete, aztán kiderült, hogy már két éve tart a

dolog, és Howard szerelmes a nőbe, aki mellesleg szintén házas,
kisgyerekei vannak, és nem áll szándékában felrúgni a családját.
Laurában felmerült, hogy elhagyja a férjét – volt saját pénze,
azzal nem lett volna baj –, csakhogy Danielre is gondolnia kellett.
Howard egy érzelmi kitörés során bevallotta, hogy nem akarja
elhagyni a kisfiát, és megesküdött, hogy szakít a nővel, ezért
aztán Laura visszafogadta. De minden megváltozott. Howard
hetekig szenvedett, későig dolgozott és alig hallották a hangját,
mégis az volt a legfurcsább, hogy egyáltalán nem foglalkozott
Daniellel. Kialakult egy rutin: a férj dolgozott, a nő meg nevelte a
fiukat. Laura hozzá volt edződve a magányhoz. Kiskorában
kézről kézre adták a gyerekvigyázók, míg az anyja bulizni járt, az
apja meg dolgozni. Egyke volt, mert több gyerek több gonddal
járt volna. Laura borzasztóan vágyott rá, hogy igazi kapcsolata
legyen az anyjával, ami sosem valósult meg, és azóta rég halottak
a szülei. Hogy Daniel ne tapasztalja meg ugyanazt az
elhagyatottságot, amit egykor ő átélt, azzal kompenzálta a
Howard hűtlensége miatti bánatát, hogy törődött a fiával:
közösségi eseményekre járt vele, üdültette, barátokkal vette
körül. Nagyon közel kerültek egymáshoz, amitől viszont Howard
érezte magát kirekesztve. Még kevesebbet volt otthon, még
többet dolgozott, és indulatosabb lett. Azt érezte, hogy
szándékosan zárják ki, és Laurán vett elégtételt: kritizálta a
nevelési módszereit, mert Daniel hétvégenként bőgött, amikor
felvette a bácsi, akit meg sem ismert már.
Aztán egy este, amikor Daniel már egyetemista volt, Laura
egyedül maradt otthon, míg Howard elment inni egyet valakivel.
– A klubból ismerem – mondta indulás előtt a nejének.

Laura éppen a teavízzel foglalatoskodott, de ez a mondat olyan
hirtelen jött, hogy le kellett csapnia a kannát a kezéből, és csak
kapkodta a levegőt. Merthogy rögtön tudta, ki lehet az ismerős
„a klubból”. A gyerekeik felnőttek, és Marianne visszatért.
Akkor eszébe jutott, hogy Howardnak már az előző héten is egy
„klubbeli ismerőssel” volt találkája. Pánikba esve agyalt, de annál
korábbról nem emlékezett semmire. Az első sokk elmúltával
halálos kimerültség telepedett rá, mintha megtaposták volna, és
azt is tudta, hogy miért: ezek még mindig szeretik egymást.
A „golfozás” fokozatosan az egész hétvégére kiterjedt, és Laura
egyre ritkábban látta a férjét. Néhanapján eljátszadozott a válás
gondolatával, ám az puszta formaság lett volna. Jóllehet
tisztában volt vele, hogy Howard az oka a magányosságának, a
válással csak felszakítanák a sebet. Úgy határozott hát, hogy más
dolgokra fog összpontosítani. Sokáig Daniel jelentette élete
értelmét, s most titkon fellelkesítette a hír, hogy fia talált
magának egy kivételes személyt, akivel talán ő is össze tud majd
barátkozni.
– Daniel megint elment.
– Vettem észre.
– Sorozatban a harmadik este.
A férje erre se nézett fel az újságjából, csak halkan nevetgélt.
– Felnőtt ember.
Laura uralkodott magán.
– Tiszta sor. Egy lánnyal randevúzik.
Howard végre-valahára ránézett.
– Jó neki.
– Szerintem bele van habarodva – somolygott. – Csak három

napja ismerkedtek meg, és azóta minden estéjét vele tölti.
– Mire akarsz kilyukadni?
– Jaj, Howard! Te nem vagy kíváncsi, ki lehet az a lány, aki így
levette őt a lábáról?
– Te biztosan kíváncsi vagy.
– Szerintem küldök is neki egy sms-t.
– Eszedbe ne jusson – csattant a válasz.
Laura villája megállt a levegőben, félúton a szája felé.
– Vicceltem.
– Hagyd őt békén. Csak mert életében először nem tudsz
minden apró részletet a fiunkról, ne üsd bele az orrodat a
dolgaiba.
– Nem ütöm bele az orrom – felelte csendesen, és hirtelen
leküzdhetetlen mehetnékje támadt. Szalvétáját az asztalra tette,
felállt. A tányérját készült kivinni a konyhába, amikor…
– Mániákus vagy. – Ez váratlan és nyers volt. – Egy igazi
akarnok.
Laura megtorpant.
Egy darabig egyikük sem szólt, aztán Howard fölkelt az
asztaltól és távozott.
Ő meg csak állt ott a tányérjával a kezében. Könnyek
birizgálták a szemét, és nem csupán attól, amit a férje a fejéhez
vágott, hanem ahogy távozóban ránézett. Mélységes megvetés
tükröződött a tekintetében. Egy pillanatra leroskadt, majd –
mint aki nem akarja, hogy az elhangzottak rátelepedjenek –
felpattant és kiment a konyhába. Tudta, hogy nincs értelme a
férje után menni. A kuckójába indult, és Laura amúgy sem volt
vitatkozós kedvében.

A tányér csörömpölve landolt a konyhapulton, és akkor az
összes haragja kijött, amit Howard szavai szítottak fel benne. A
férje volt az, aki hosszú évekre kivonta magát. Mit tudhat ő
arról, milyen irdatlan munka felnevelni egy gyereket? Kicsiként
teljes figyelmet követel, nem hagyja az embert aludni, na és
szüntelenül tisztogatni kell valamit: pofikát, kezecskét, popsit,
asztalt és etetőszéket. Az ember a klotyóra se mehet ki egyedül,
és az ölelése minden bibit begyógyít, ezért muszáj egyfolytában
rendelkezésre állnia, miközben válogatott trükköket vet be,
viccel és elterel, hogy képes legyen a kisgyerekével végigcsinálni
egy átlagos napot. Howard soha nem volt ott, amikor Daniel
szívszaggatóan zokogott, mert nem akart óvodába menni, nem
neki kellett rájönnie a négyéves gyermeki logikából, hogy miért
nem barátkozik Daniel a társaival. Nem neki kellett döntéseket
hoznia a sportolással meg a szórakozással kapcsolatban, nem ő
sakkozta ki, mennyire lehet meghagyni a gyerek függetlenségét,
ami mellett még nem érzi magát elhanyagolva, és nem ő
nyugtatta meg éjjelente, amikor rémálmai voltak, miután a
nagyapját váratlan hirtelenséggel elvitte a szívroham. Mit tud
Howard minderről? Férje gyalázatos rövidlátása kihozta a
sodrából. Csak úgy tudott lehiggadni, hogy töltött magának egy
pohár bort. Vannak dolgok, amikről kizárólag egy anyának lehet
fogalma.
Fogta a borát meg a könyvét a hűtő mellől, és kiballagott az
estéli kertbe. A jázmin csodásan illatozott, június beköszöntével
százszámra nyiladoztak rajta a fehér, csillagforma virágok.
Meggyújtotta az illóolajos gyertyákat, ami cserébe odacsalta az
éjjeli lepkéket. Ült a hintaágyban, és szabadjára engedte a

képzeletét. Furcsa volt belegondolnia, hogy miután évekig
gyakorlatilag csak ketten voltak Daniellel, fia nemsokára végleg
kirepül. Erről eszébe jutott valami, amit Daniel háromévesen
hajtogatott neki. Kiskutyának tettette magát, úgy ugrálta körbe.
– Vau-vau! Szereted a kutyust? – kérdezgette.
– Imádom.
– Megtarthatod, ha akarod.
– Tényleg?
– Megtarthatod örökre. – Azzal jó szorosan átölelte az anyja
nyakát.
Ekkor szánalmasan miákolva megérkezett a macska. Úgy
meredezett a farka, mint a vécékefe, és Laura egy rókát látott
szaglászni a föld alatti úszómedencének a gyep közepén
homályosan világló, széles-nagy tetőablaka körül. Mózes
felszökkent az ölébe, és dédelgetésre várva álltában folytatta a
miákolást. Laura eredetileg a nyolcéves Danielnek vette a
kandúrt, hogy felelősségre nevelje a fiát, s a kis ezüstszürke
birman idővel belopta magát a szívébe. Felvett egy kavicsot, és a
róka irányába hajította; nem állhatta őket, tartott tőlük, mert
nem ismernek határt. Nemrég egy reggeli betelefonálós
rádióműsorban hallott arról beszélni egy felzaklatott asszonyt,
hogy egy róka pofátlanul beszökött hozzájuk a nyitva hagyott
hátsó ajtón, és fényes nappal felmászott a gyereke kiságyába.
Beleborzongott. Ha ez Daniellel történik, ő bizony szétverte volna
az állat fejét a kövön.
Sorozatban a harmadik este, gondolta, és mosolygott. Ki
randevúzik elsőre mindjárt háromszor egymás után? Vajon mi
olyan különleges ebben a lányban? Miközben Cherryn tűnődött,

eszébe jutott egy másik lány, nem sokkal idősebb Danielnél. Rose
volt Laura elsőszülöttje. A tökéletes kisbaba, aki az első naptól
fogva óraműszerűen evett és aludt. Ezért is volt olyan szokatlan,
amikor mindössze néhány naposan nem akart felébredni a
szoptatási
időben.
Három
órával
később
ugyanez
megismétlődött. Laura ijedten futott a babával az orvoshoz. Az
csak egy pillantást vetett rá, és haladéktalanul beküldte őket a
kórházba. Streptococcus B-t mutattak ki a kislánynál, amit a
szülőcsatornában tanyázó baktériumok okoztak. Huszonnégy
órával később az orvosok közölték velük, hogy Rose-on már nem
lehet segíteni, és a kicsi két órával ezután, az anyja karjában meg
is halt. Pontosan hétnapos volt.
A bűntudat kis híján felőrölte a házasságukat. Laurát gyötörte
a gondolat, hogy ha rögtön, amikor átaludta az első szoptatást,
orvoshoz vitte volna Rose-t, akkor talán életben marad. Végül az
mentette meg őket, hogy ismét teherbe esett. Tíz hónappal
később, Daniel születésekor Laura megesküdött az égieknek,
hogy a parányi teremtménynek fogja szentelni az életét, és nem
engedi, hogy bántódása essék.
A kandúr leereszkedett a nő puha combjára, a róka eltűnésétől
megkönnyebbülve félig lehunyta a szemét, Laura pedig
simogatta. Időnként odavágott a szeme a megkergült lepkékre,
de vagy a lustaságtól vagy a fáradtságtól nem akaródzott
elhessegetnie őket. A hintaágyban lágyan ringatózva szeretettel
gondolt a lányra, akivel még nem találkozott, s aki ugyanannyi
idős, amennyi az ő lánya lenne most.

NÉGY
Június 7., szombat
Cherry soha életében nem randevúzott még sorozatban három
egymást követő este. A Hyde Parkba tartottak, elhagyták előbb
az arany Albert-emlékművet, majd a Serpentine-tavat, Daniel a
piknik hátizsákkal, míg ő a pokrócot vitte. Melegítette a pokróc,
ezért fogást váltott rajta, hogy minél kisebb felületen
érintkezzenek. A nappali kánikula mediterrán estévé enyhült.
Világos volt, még legalább négy órán keresztül nem is fog
lemenni a nap, s a park látogatói önfeledtnek és boldognak
tűntek. Cherry is kezdett feloldódni. Túljutottak az első randikra
jellemző zavaron és szélsőséges udvariaskodáson, s már
formálódóban volt köztük egy láthatatlan kötelék. Tudta, hogy a
fiú mindenáron kardiológus szeretne lenni, kedveli a biciklizést
meg a vadvízi evezést, és bal kézzel ír, de a jobbat használja
evéshez. A fiú pedig tudta róla, hogy szereti az epret, de nem az
eperdzsemet, hogy még kiskorában meghalt az apja, s hogy
azelőtt az anyjával élt egy lakásban, de őt is alig látta, annyit
dolgozott.
A lány elhallgatta, hogy Croydon egyik lepukkant részén
laktak, ahol mindig tele voltak szemetelve az utcák: üres
sörösdobozok, kihajított bútordarabok meg egyéb kacatok
hevertek szerteszét, beazonosíthatatlan csatakos rongyok, s
mintha mindig dudorodott volna alattuk valami. Cherry ínségben

nőtt fel, és az apja halála csak rontott a helyzeten. Az az ostoba
olyan önző volt, hogy nem kötött életbiztosítást. Anyjának azért
kellett túlóráznia a városvégi hatalmas szupermarketben, hogy
fenn tudják tartani kicsiny lakásukat, és Cherry anyagi
lehetőségei úgy leszűkültek, hogy olcsó ruhák helyett végül már
csak használtat hordhatott, a vakációzás pedig kimerült egy-egy
alkalmankénti strandolós napban. Az iskolában is szégyenkezni
kényszerült, mivel nem volt pénze az éves osztályfényképre, s
miközben a barátai fejüket összedugva kuncogtak azon, hogy kit
ki mellé állítottak a képen, Cherry félrehúzódott és duzzogott.
Gyűlölte a szegénységet.
Nem, Cherry mindezt megtartotta magának, s ködösen csak
annyit árult el, hogy Surrey-ből származik, elvégre sok száz
évvel ezelőtt Croydon még Surrey fennhatósága alá tartozott. Az
ismerkedés melegséget csempészett a kapcsolatukba, már
viccelődtek is egymással, s az óvatos tréfálkozásuk megerősítette
köztük a gyengéd szálakat. Túl voltak az első csókon, ami
ugyancsak kellemes élménynek bizonyult; Cherry irtó vonzónak
találta Danielt.
Közben megérkeztek a kordonnal elkerített arénához, a
koncert helyszínére. Daniel felmutatta a csodával határos módon
az utolsó pillanatban szerzett jegyeiket, s már bent is voltak.
Sodródtak a tömeggel a fűvel borított ülős rész felé, és a lány
Danielre bízta, hogy válassza ki a helyet, ahonnan a legjobb
rálátás esik a színpadra. A fiú leterítette a pokrócot, és Cherry a
hosszú, napbarnított lábát kinyújtóztatva elhelyezkedett rajta.
Felfigyelt, hogy többen is összecsukható székekkel érkeztek, és
rögtön megbánta, hogy ők nem így tettek. Pár órán belül

sejthetően meg fog fájdulni a feneke a kemény talajon, aztán
hangolni kezdett a Londoni Szimfonikus Zenekar, és ez
félresöpörte az aggodalmait.
– Kiskoromban évente kijártunk ide – mondta Daniel. –
Gyalogosan, és hoztunk magunkkal teát is. Anyám így akarta
megszerettetni velem a komolyzenét.
Szóval neki ez hazai pálya. Cherry egész más közegben
cseperedett: a játszótér lepusztult, festéket pergető mászókái
között, ahol levakarhatatlan penész módjára tengődtek az
életunt kamaszok. Cherry először járt klasszikus zenei
koncerten, habár elvi alapon hébe-hóba belehallgatott a
komolyzenei rádióadó műsorába. Gondolta, próbaképpen
bedobja ezt az információt a fiúnak.
– Nekem ez lesz az első. Mármint klasszikusból.
– Hidd el, nem vesztettél semmit – legyintett rá a srác. –
Gyerekfejjel én se rajongtam ám érte. A húszas éveink eleje a
legmegfelelőbb korszak a klasszikus zenéhez, ezt mondják az
okosok.
A lány elégedett mosollyal konstatálta, hogy Daniel nem nézi le
neveltetése kulturális hiányosságai miatt, vagyis fellélegezhet.
Ha rosszat mond, vagy netalántán félreért valamit, remélhetőleg
nem fogja elvenni vele a srác kedvét.
– Akkor tehát ez azt jelenti – fogadta el tőle a hűvös chablis-t,
amit Daniel az előírásos műanyag pohárba töltött ki neki –, hogy
most vagyunk a csúcson.
– Az egész fesztiválprogram ígéretes. Július első péntekjén mit
csinálsz?
Cherry hamar átgondolta, mire célozhat, aztán eszébe jutottak

a rádióban hallottak.
– A Royal Albert Hallban lengetem a nemzeti lobogót?
– Csatlakozom – nevetett a fiú, és boldogan néztek össze,
hiszen máris megbeszélték a következő találkát, amit egyformán
vártak; aztán felcsendült a zene, és Cherry a hegedűsöket
figyelte, ahogy szívüket-lelküket beleadva, teljes összhangban
megszállottan mozgatják a vonóikat. Libabőrös lett a karja, és
hátramosolygott a fiúra, akinek ettől a lélegzete is elakadt.
– Bárcsak én is ilyen tehetséges volnék – súgta oda neki
Cherry ámulattal, mielőtt visszafordult a színpad felé.
Daniel időnként lopott pillantásokat vetett rá. Üdítőnek találta,
hogy képes új szemmel nézni a dolgokra. Az előző barátnőit,
osztálytársai lánytestvéreit bajos volt meglepni, egyeseknek már
a kedvére tenni is komoly feladat volt, s éppen ezért csömörlött
meg tőlük. Cherry annak ellenére, hogy megvan a magához való
esze, nem burokban nevelkedett, és Daniel azon kapta magát,
hogy egyszerűen a társasága miatt élvezi a sokadjára látott
koncertet. Kedve kerekedett egy csomó mindent átélni vele –
elvinni kiállításokra, koncertre, leruccanni kettesben a
tengerpartra, vagy akár külföldre utazni együtt –, és mindjárt új
ígéretekkel kecsegtetett a nyár.
Cherry, miközben Mozart szimfóniája előbb felemelte, azután
letaszította, megérezte, hogy a fiú nézi, és hagyta. Élvezte a
figyelmet, és az volt a legjobb, hogy egy ilyen remek parti
részesíti ebben az élményben. Egész addigi életében ez még csak
egyszer fordult elő. Fél éve nem látta Nicolas Brandont, mégis
olyan tisztán élt benne az arca, mintha ott ülne pontosan előtte.
Fél évvel ezelőtt rábeszélte egy régi iskolatársát, hogy igyanak

meg valamit (azon ürüggyel, hogy ezer éve nem beszéltek), s egy
kis diszkrét, de flancos koktélbárra esett a választása, amely
mindkettőjük otthonától távol volt. Barátnője zajos lelkesedéssel
csodálta a helyet, amikor beléptek; és ott volt ő, Nicolas, ahogy
azt Cherry tudta is. Kiguberált a tárcájából valamennyi pénzt.
– Intézed az italokat? Nekem pisilnem kell.
Barátnője a bárpultot célozta meg, Cherry Nicolast. Amikor
már csak néhány méter választotta el őket egymástól, a fiú
felnézett, és Cherry sértett elégtétellel könyvelte el magában az
arcán
megjelenő
zavarodottságot.
Nicolas
egy
telekommunikációs mogul legidősebb fiaként utolsó éves
közgazdászhallgató volt Oxfordban, hogy utána az apja mellett
kupálódjon tovább, s végül teljesen átvegye a családi
vállalkozást. A Webb Estate-en nőtt fel, amely elzárt
minivilágként multimilliókért kínál ingatlanokat Croydon
legdélebbi részén, s ahol az immár száz éve lefektetett
„szabályok” tiltják például a rövidnadrág viselését, vagy a
kertben történő teregetést.
Körbenézegetett, mint aki azt játssza, hogy nem vette észre
Cherryt, de nem menekülhetett előle, mert a lány nyílegyenesen
odalépdelt az asztalához, így Nicolasnak muszáj volt tudomást
vennie róla.
– Szevasz – mondta színlelt meglepődéssel.
– Szevasz. Nem hittem volna, hogy itt látlak.
– Szent Mihály-napi szünet van. Múlt héten voltunk utoljára.
A lány ezt nagyon jól tudta, ugyanis kinézte az egyetem
honlapjáról a tanítási szüneteket.
– Hát… szóval, még megfordulsz itt? – kérdezte a fiú.

Ez az ő helyük volt, Nicolas az első randijukon hozta el ide
először; hányszor fogták egymás kezét az asztalon, és
tervezgették, hogy is lesz, amikor Nicolas visszamegy az
egyetemre… Azt találták ki, hogy Cherry átkéri magát másik
műszakba, hogy hétvégenként ne kelljen dolgoznia az
étteremben, ahol megismerkedtek, és akkor meglátogathatja a
fiút Oxfordban. Akkor még nem fogta fel, hogy a terveik nem az
ő életét, hanem Nicolasét könnyítették volna meg.
– Utolsó alkalom. Ugyanis költözöm.
– Tényleg? És hová?
– Kensingtonba. – Ami nem fedte teljes mértékben a
valóságot, mégis volt némi igazságtartalma.
– Ó!? – Hitetlenkedő mosoly suhant át Nicolas arcán, mint aki
azon a véleményen van, hogy Cherry nem tudja, miről beszél.
– Most lesajnálsz?
– Nem, dehogy – vonta össze a szemöldökét a fiú, és elnézett.
– Tényleg? Csak mert mintha azt mondtad volna, hogy a
szüleid elvárnak tőled bizonyos dolgokat, és neked meg kell
felelned, ha át akarod venni apád cégét.
Felnézett, amint egy szép, búzaszőke lány jött oda az asztalhoz
a vécé felől, megrökönyödéssel az arcán. Cherry földbe
gyökerezett lábbal állt, és vadul kalapált a szíve. Ez a Nicolas
nem vesztegette az idejét. Épp ilyen lányt képzeltek el mellé a
szülei, akinek pénze is van, és jó családi háttérrel meg
kapcsolatokkal bír.
– Minden rendben? – kérdezte a lány, gyanakvóan pillogva
egyikükről a másikra.
– Hogyne – vágta rá Nicolas.

– Tessék, az almás martinid – mondta Cherry visszatérő
barátnője, és a kezébe nyomta a poharat. Nicolas felkapta a fejét.
Ő ismertette meg vele ezt a koktélt, és Cherry rögtön megbánta,
hogy nem valami mást kért. Sarkon fordult és elvonult, de még
hallotta, ahogy a szőkeség fojtott hangon a kiléte felől érdeklődik.
A bárpulttól visszanézve látta, hogy össze vannak bújva; Nicolas
arról győzködte a csajt, hogy igya meg gyorsan az italát, és
menjenek, Cherry viszont nem akart megint az lenni, akit
otthagynak. Felhajtotta hát a martinit, kézen fogta a barátnőjét,
és közölte, hogy indulnak.
Nem pont így tervezte. Szerette volna lenyűgözni a fiút, hátha
megbánja, hogy még a nyár végén kidobta őt, sőt talán rájön,
hogy mégis kell neki. Cherry hitt benne, hogy Nicolas lesz a
megmentője, aki kiemeli őt a celebséf tulajdonolta
étteremhálózatból, ahol dolgozik. Az az állás egy zsákutca,
egyáltalán nem neki való.
Ő jobb sorsra érdemes. Az iskolában kiváló tanuló volt, de a
túlterhelt tanárok nem tudták őt helyén kezelni, csak még több
terhet róttak rá. Amikor dicséretes eredménnyel elvégezte a
középiskolát, le volt gatyásodva. Továbbtanulásról szó se
lehetett, azt ő nem engedhette meg magának. Nem csak a pénz
miatt. Cherry a szegényes életmódból is vágyott kitörni.
Egyszerű célokat tűzött maga elé, például jogosítványt szerezni,
elköltözni otthonról, önállóan élni, ám az ő generációjára nem
várt fényes jövő. Rekordszámú huszonöt év alatti fiatal volt
állástalan, és nem is álmodhattak saját otthonról; épp
ellenkezőleg: az ő hosszú távú anyagi nehézségeik voltak hivatva
befoltozni az államadósságot.

Végső elkeseredésében a hétvégi munkával szerzett csekélyke
pénzén Ausztráliába utazott a nyárra abban a reményben, hogy
ott majd adódnak lehetőségek, s ha több munkahelyen is
kipróbálja magát, valaki biztosan fel fog figyelni rá. Hamar rájött
azonban, hogy a gyümölcsszedésnél és a pincérkedésnél feljebb
aligha juthat. Csóró volt. Nem neki találták ki a hátizsákozást.
Így aztán hazautazott Angliába, és az egyetlen munka, amit
talált, abban merült ki, hogy fogadta és az asztalukhoz kísérte a
vendégeket az étteremben. Ami csak egy fokkal különb a
pincérkedésnél. Átmenetinek indult, de állandóság lett belőle, és
Cherry dúlt-fúlt, hogy a szakképzettek játszva megugorják a
menedzseri szintet, ami – ugyebár – magasabb bérezéssel járt.
Vele egykorú, de nála butább emberek, akiknek vele ellentétben
tellett az egyetemre, ettől automatikusan előnybe kerültek.
Mélyponton volt, amikor Nicolas feltűnt a színen, és vele újból
kinyílt a világ. Jó volt vele lenni, különlegesnek érezte magát
tőle. Újra beindult az agya, valahányszor a gazdaság
stabilizálásáról vagy a fiatalok munkanélküliségének a
felszámolásáról értekeztek. Nicolas ízelítőt nyújtott neki a
vagyonos életből, ő pedig emelt fővel viselte magát az elegáns
éttermekben, és remek ízléssel választotta ki a legpompásabb
borokat. Egy szombat este szakadt vége az álomnak, amikor
Nicolas nem jött érte a megbeszéltek szerint, hanem telefonon
tájékoztatta: a szülei szerint neki most az egyetemi
tanulmányaira kell koncentrálnia, és Cherry csak „akadály”
ebben. Választás elé állították: vagy a lány, vagy a családi üzlet,
és Nicolas nem akarta kitenni őt egy bizonytalan jövőnek, ami
akkor várna rá, ha az apja nem veszi a szárnyai alá. Cherryt

nagyon megviselte a szakítás. Nem tagadta le sem szerény
neveltetését, a gyenge iskoláját, sem munkásosztálybeli
családját, és ez bizony öreg hiba volt. Amikor Nicolas lapátra
tette, rá kellett döbbennie, hogy valódi önmagaként sohasem fog
célt érni. Arra jutott tehát, hogy fel kell találnia magát, és akkor
végre beléphet a világba, ahová tartozni vágyott. Ám ezúttal
titkolni fogja a származását.
Az iskolaévek alatt volt neki egy hűséges társa. Végig együtt
harcoltak, hogy előbbre jusson: ez az olvasás volt, illetve újabban
az internet. Rengeteget lehetett tanulni általa. Cherry falta a
sorokat, szenvedélyesen szörfölt a hálón, s a maga autodidakta
módján kiterjedt tudást halmozott fel. Emellett napi szinten
olvasta a Guardian külföldi híreit, elsajátította a tájékozott
újságírók nyelvezetét, és levetkőzte croydoni akcentusát. A
Highsmith & Brown ingatlanügynökséghez már teljes
fegyverzetben ment el az állásinterjúra, és a kicsipkézett
önéletrajza, kreált, chelsea-i háttere, valamint a szorgos
igyekezettel megszerzett tudásanyag eredményeképpen meg is
kapta az állást.
Majdnem napra pontosan öt hónappal ezelőtt. Onnét tudta,
hogy pirossal be volt karikázva a dátum a naptárában, mint
valami célpont, vagy intő jelzés, és az egyetlen férfi, akinek mind
ez idő alatt sikerült felkeltenie a figyelmét, az az ablaktisztító
ember.
– Hogy s mint, szivi? – szólította meg a pasas, miközben
Cherry a kirakatot rendezte át, és megdermedt a gondolattól,
hogy valaki esetleg meghallhatta. A fickó minduntalan feléje
pillogott, mialatt a gumibetétes törlőjével ívesen karistolta az

ablakot, Cherry meg majd elsüllyedt szégyenében. Miért nem a
többi lány közül nézte ki magának valamelyiket? Abigailt vagy
Emilyt. Az volt az érzése, hogy a fickó a veséjébe lát, hogy
felismerte benne a rokon munkáslelket. Elborzasztotta a
lehetőség, hogy az ablakmosó érdeklődése leleplezheti.
– Még egy szó, és panaszt teszek maga ellen zaklatásért –
vetette oda neki, azzal hátat fordított.
A többi tag vagy házas volt, vagy meleg, a barátnőjükkel
érkeztek, vagy úgy el voltak telve maguktól, hogy őt észre sem
vették.
Ám mindez már a múlt, mióta végre megfordult a szerencséje.
Amikor a zenekar felállt a szünetre, Daniel odafordult felé:
– Hogy tetszik?
Cherry szíve csordultig volt. Csodálatos ez a nyáreste, itt ül
egy komolyzenei koncerten egy férfival, aki látványosan
igyekszik a kedvében járni.
– Fantasztikus.
Körbenézve azonnal kiszúrta a pénzes figurákat. A lányok
között túltengtek a hosszú hajú szőkeségek, akik megállás nélkül
a fürtjeiket dobálták. A fiúk le voltak barnulva, divatosan laza
ingük szabadon lógott a fenekükre csúsztatott rövidnadrág fölött.
Azok a srácok is ezt a stílust követték, akik az anyja környékén
laktak (soha nem mondta volna, hogy „otthon”), az eltérés az
itteni és a croydoni alsónadrágok árában nyilvánult meg. Dacos
büszkeség töltötte el, hogy képes emelt fővel jelen lenni a
közegükben. Nem különbözik ő ezektől – sőt valószínűleg
eszesebb náluk –, hiszen eddig minden rendben ment. Ebből is
látszik, hogy bármit elérhet az ember, csak törekedni kell, és

hosszú idő óta először érezte azt, hogy sikerült eltávolodnia a
múltjától.
– Te játszol valamilyen hangszeren? – kérdezte.
– Tizenöt éves koromig kénytelen voltam zongorázni.
– Kénytelen voltál?
– Annyira azért nem szenvedtem. – Daniel ránézett, és úgy
döntött, elmondhatja neki. – A zongoratanárom nálam három
évvel idősebb lánya rendszeresen kint napozott a kertben, pont
odaláttam a zeneszobából.
Cherry nevetett, értékelte a srác közvetlenségét. A férfiak ki
nem állhatják a hisztérikákat, tehát a féltékenységi rohamokra
majd csak indokolt esetben kerít sort. Ezt az ütőkártyát érdemes
lesz későbbre tartogatni.
– És te?
Cherry előre elhatározta, hogy ha egy mód van rá, nem fog túl
nagyot lódítani a családi hátteréről. A füllentéseknek megvan az
a kínos velejárójuk, hogy visszaütnek. Ez a barátság azonban
még a kezdeti stádiumban tart, semmi értelme megterhelni a
rögvalóval, hogy még ha lett volna is pénzük egy zongorára, hely
akkor sem volt neki. A rusnya krémszínű bőrkanapé is alig fért
be, amire az anyja hónapokig rakosgatta félre a pénzt, és a
leárazásig csak szemezett vele. Cherry a beleépített állítható
lábtartót kiváltképp ízléstelennek tartotta.
– Nem voltam valami muzikális. Inkább a nyelvek érdekeltek.
Főleg a francia.
– Folyékonyan tudsz?
– Oui.
– És más nyelveket?

– Még spanyolul.
– Nem semmi.
– Meg olaszul.
– Tényleg?
Szerényen megvonta a vállát.
– Ha belegondolsz, mind eléggé hasonló.
– Jó tanuló lehettél a suliban.
– Igen. De ott csak franciát tanultunk.
– Akkor hogyhogy?…
– Magamat tanítottam. Letölthető nyelvkönyvekből.
– Hűha. – Daniel újult elismeréssel nézett rá. – Hűha!
Hasznodat vettem volna a nagy európai körutazásomon.
– Voltál európai körutazáson?
– Anyám találta ki. Klassz volt. Az is az ő ötlete volt, hogy
menjünk végig az Orient expresszel, aztán átvonatoztuk
Európát. Irtó jó helyeket láttunk.
Mivel Cherry még csak egyszer járt külföldön, Ausztráliában,
lebilincselőnek találta a gondolatot, hogy valaki bebarangolja
Európa legszebb városait, de nem cseveghettek tovább, mert a
zenekar már újra hangolt, így vissza kellett fordulniuk a színpad
felé. Cherry a térdét átkarolva, lenyűgözve nézte a zenészeket,
miközben azon merengett, mennyi időbe telhet ilyen szinten
uralni egy hangszert, s hogy talán ő is megpróbálkozhatna vele.
Biztos online is megtanulható. Egy idő múlva Daniel finoman
átkarolta a jobb combját; ez volt az első bizalmas mozdulat a
részéről, megbizsergette vele a lányt. Odadőlt hozzá, és összeösszemosolyogtak.
– Korán van még – mondta Daniel, amikor a koncert után

visszafelé sétáltak a parkban.
Még mindig világos volt, hosszú és hívogató este, és
mindketten kíváncsiak voltak a folytatásra. Nem akaródzott
hazamenniük.
– Igyunk valamit? – kérdezte Cherry kétkedő pillantásokat
vetve a zsúfolt koktélbárokra, ahonnét az utcára csordult a
tömeg.
– Túl sok a cuccunk – felelte Daniel a piknikfelszerelésre
célozva.
– Vigyük vissza?
– Hogy anyám rögtön találkozni akarjon veled? –
Elmosolyodott. – Bármennyire tetszene is a dolog, várnia kell.
Cherry szíve majd kiugrott örömében. Daniel máris azon
gondolkozik, hogy bemutatja az anyjának. A következő randit
már megbeszélték, és ha együtt ébrednek, nagy valószínűséggel
a másnapot is együtt töltik. Várathatná a fiút, amíg beköltözik a
lakásába, amelyre éppen elfogadták az ajánlatát, de az beletelik
még néhány hétbe. És az túl sok.
– Van egy üveg sancerre-em behűtve.
Daniel elmosolyodott.
– Még jó, hogy egyikünknek van saját lakása.
Ezt úgy mondta, mintha Cherry lenne a kiváltságosabb
helyzetben, holott ő él egy milliókat érő házban. Amikor Daniel
először megmondta neki, merre lakik, Cherry ingatlanosként
rögtön tudta, mit jelent ez pénzben, aztán a Google Earth-ön is
rákeresett, addig nagyítva fel a képet, míg már csak foltokat
látott.
Egymásra mosolyogtak a választott ösvény közös tudatában.

Daniel megfogta a kezét, és fogta egészen a metróig, mintha
máris egy pár lennének.

ÖT
Június 9., hétfő
Laura az ITV Towers fogadócsarnokában üldögélt, és hálát adott
a légkondicionálóért. Hosszú utat tett meg, mióta a húszas évei
elején dolgozni kezdett a csatorna sorozatrészlegén mint
forgatókönyv-szerkesztő. Akkoriban habarodott bele Howardba,
és Rose, majd később Daniel születésekor feladta a hivatását.
Csak akkor lett újra idő bővében, amikor Daniel kamaszkorba
ért, és próba szerencse alapon megkereste az illetékeseket egy
saját sorozat ötletével. Néhányan a régi kollégák közül időközben
vezető pozícióba tornázták fel magukat a gyártásban, és miután
szétküldött egy-két e-mailt, hogy biztosan emlékezzenek rá
(belterjes szektorról van szó), máris behívták az első
egyeztetésekre, ő pedig eladta nekik az ötletét. Hét évvel később
már saját produkciós vállalata volt, szerény, de jövedelmező, és
legjobb tudomása szerint bírta a szakma elismerését. Igaz, hogy
a BAFTA-győzelem óta évek teltek el, de hát ez egy köztudottan
önkényes és divatorientált világ; momentán egy női komika a
favorit, aki ugyancsak átevezett a sorozatokra, minden terv zöld
jelzést kapott, amelyen szerepelt a neve, és egyből díjesélyesnek

minősült. Két év múlva majd ő is lejárt lemez lesz.
Ránézett az iPhone-jára, nem érkezett-e üzenet. Daniel nem
jött haza szombat éjjel, amire lehetett is számítani, de amikor
már a vasárnapban is benne jártak, egyre feltűnőbb volt a
távolmaradása. Laura kénytelen volt betenni a hűtőbe a neki
készített ebédet, aztán csak kódorgott a házban a fiát várva, s
ahogy az idő múlt, úgy lett ő egyre nyugtalanabb. Öt órakor arra
jutott, hogy Daniel feltehetően még egy éjszakát kimarad, és
nevetnie kellett magán, mert olyan csalódott lett, mint egy
felültetett szerelmes. Megrótta magát, és úgy feküdt le aludni,
hogy aznap egyik közvetlen családtagját se látta, tudniillik
Howard meg elment golfozni.
Ekkor szólították, és Laura a sorozatokról döntő felelős
szerkesztő személyi titkárnőjének társaságában felliftezett a
nyolcadikra, ahol a szerkesztő egy kis tárgyalóban ült, amelynek
ablakában Hercule Poirot képe ékeskedett.
– Laura! – kiáltott fel Alison, mint aki egy rég nem látott
barátot üdvözöl. Megpuszilták egymást. Alison előszeretettel
folyamodott az optimizmustól kicsattanó, harsány stílushoz, és
Laura általában úgy látta jónak, ha hasonló modorban reagál.
– Hát hogy vagy? – édelgett Alison az egyik műanyag székbe
telepedve. Laura vele szemben foglalt helyet.
– Jól!
– Na, az első rész fenomenális lett. – Alison extrém jelzőkkel
szemetelte tele a mondatait, amelyekben csak úgy hemzsegett a
sok „csúcs”, „isteni” meg „fantasztikus”, hogy verbális
nindzsákként csapjanak le a gyanútlanra.
Laura gondolatban megkönnyebbülten sóhajtott, bár

keserédes volt a pirula. Alison „javallatára” az utolsó pillanatban
átírta a zárójelenetet, miután a szerkesztő a rá jellemző passzívagresszív szellemben félresöpörte azt az érvét, hogy a
szerelmesek nem távozhatnak anélkül, hogy el ne búcsúznának
hoppon maradt barátjuktól.
– Nem tudom, egyszerűen nem hiteles, vagy szerinted az? –
mondta akkor, és Laura magában azt gondolta, szerintem az, és
hat hónapja, amikor először olvastad a forgatókönyvet, még
nyilván szerinted is hiteles volt. Próbálta győzködni Alisont, de
falakba ütközött, és tisztában volt vele, hogy ha nem akarja
elvágni magát az ITV-nél, akkor azt kell csinálnia, amit
mondanak neki, és nem szabad „okvetetlenkedni”. A rendező
persze nehezményezte, hogy az utolsó pillanatban piszkálnak
bele a munkájába, csak úgy tudták kiengesztelni, hogy neki
ígértek két epizódot a következő szériából.
– Most lett kerek a vége. Reggel megnéztem, és tyűha… –
Alison teátrális mozdulattal a szívére helyezte a kezét. A fiatal
személyi titkárnő szó nélkül letett nekik két csésze teát az
üvegasztalra, majd kiment. Laura megköszönte, míg Alison olyan
képet vágott, mint aki mindjárt elbőgi magát.
– Örülök, hogy tetszik. – Ugyanolyan jól tudta, mint mindenki
a szakmában, hogy Alisonra igencsak ráférne már egy nagy
dobás. Az utóbbi néhány próbálkozása nem hozta a várt
nézőszámot, és az ilyesmi mindig ideges hangulatot szül. Egy
tévés se akar közel lenni a kudarchoz, és a vádló mutatóujj már
kereste is áldozatát, akire ráirányulhat. Alison remek érzékkel
tért ki előle, de még neki is kellett a megerősítés, és a túlfejlett
egója elhitette vele, hogy egy simán csak jó sorozatból ő csinált

oltárian jót.
– Beszéltem Seannal, általam kérdezi, számíthatunk-e a
jövőben is a Cavendish Picturesre.
Ez a valódi jutalom, és ezúttal a megkönnyebbülés is édesebb
volt. Néhány éve nehéz időket élnek a független produkciós
vállalatok, és Laurának új megbízásra volt szüksége. Sean a
sorozatrészleg feje, rajta múlik, zöld jelzést kap-e az ember vagy
sem. Már az is pompás hír, hogy Sean folytatni kívánja az
együttműködést.
– Van esetleg valamid, amit máris megosztanál velünk?
Laurának egy sor ötlete volt, amelyet az ITV-vel képzelt el.
– Van.
– Fantasztikus! Küldesz róla szinopszist?
– Természetesen.
– És szeretnénk összehozni veled egy hármas megbeszélést.
– Pazar. – Laura elővette az iPhone-ját, Alison is ezt tette, és
nyomkodtak.
– A hónap végéig eléggé elfoglalt. Július 18-a esetleg?
– Itt?
– Meghívnánk ebédelni.
– Remek! Alig várom.
Miután ezt megvitatták, Alison félretolta a telefonját. Az
üzenetet átadta, a megbeszélésnek vége. Újabb puszik s némi
kölcsönös ömlengés után („szuper veled dolgozni”) Laura
elhagyta az épületet. Az órájára nézett: mindjárt három. Úgy
döntött, nem bumlizik vissza az irodájába a Covent Gardenbe.
Túl nagy a hőség; reggel bemondták a hírekben, hogy kánikula
várható, Londonban harminckét fokot mértek. A délutáni

időszak volt a legkíméletlenebb, amikor beburkolja az embert a
szmog, és ragacsosan megül a bőrén. Inkább felhívta a
titkárnőjét, hogy a nap hátralevő részében otthonról fog dolgozni.
Aztán leintett egy fekete taxit.

Alighogy elérték Kensingtont, az iskolás roham szokás szerint
bedugította a forgalmat, így a sofőr a Gloucester Road felé került.
Laura fejben az Alisonék elé tárható projektjein szaladt végig, fel
se fogta, merre járnak. Aztán kinézett az ablakon, és felült, ahogy
beazonosította a helyszínt. Ott is van az Old Brompton Road
sarkán, a cégtáblája kék-barna. Egyre közelebb értek hozzá, és
amikor már csak pár méterre voltak, Laura előreszólt a
sofőrnek, hogy itt kiszállna.
Fizetés után megvárta, míg elhajt a taxi, majd a Highsmith &
Brown felé vette az irányt.
Nem szemben állt meg a kirakattal, hanem kissé oldalról lesett
befelé, miközben úgy tett, mintha az exkluzív ingatlanokról
készült fotókat nézegetné. A kirakatüveg tükröződései, a
pozíciója és a napszemüvege, mindez együtt gyakorlatilag
lehetetlenné tette, hogy bármit is lásson, így végül feladta.
Feltolta a szemüveget a fejére, jobbra lépett, és benézett. A
lányok odabent el voltak foglalva, így bátran találgathatta volna,
melyikük az, de nem volt rá szükség, mivel egyértelmű volt a
válasz. A legszebbik.
Rövidre vágott, fényes, sötét haja látni engedte az arc szép
vonásait. Férfiakat könnyekre fakasztó alakja van. Laura
elkápráztatva bámulta. Érthető, ha Daniel belezúgott. Örült a

fiának, de… tudjuk, mit művel néha az emberrel a szerelem.
Elmosolyodott. Tényleg örült. Cherry épp egy kuncsafthoz
fordult, és Laura látta, ahogy felragyog az arca; fiatal, törekvő, és
olyan életerő árad belőle, ami szinte már ijesztő. Elfordította a
tekintetét. Hirtelen elszégyellte magát, amiért leskelődött, szája
mafla mosolyra húzódott. Ment tovább, de magával vitte Cherry
képét.
Lekanyarodott egy mellékutcába, hogy hátrahagyja a város
zaját. Ahogy elhaladt a napfényben szikrázó, stukkódíszes fehér
lakóházak előtt, amelyeket egyenlő távolságra ültetett, árnyas
fák szegélyeztek, azon kapta magát, hogy Cherryn tűnődik.
Egyáltalán milyenek a mai huszonnégy éves lányok? Milyen
lenne most Rose, ha élne? Már tudta, mit fog csinálni. Kihúzta
magát, és elszántan indult haza.

– Nem hívod át vacsorára?
– Tessék?
Amikor Laura hazaért, Daniel otthon volt ugyan, de aludt.
Most pedig ott ültek az étkezőasztal körül, és mindhárman
viselkedtek. Sem ő, sem Howard nem hozta fel azóta a szombat
esti kis jelenetüket, de épp elég idő telt el közben, hogy
eltekintsenek tőle.
– Anyád megőrül a kíváncsiságtól, hogy ki lehet a barátnőd.
Laura ezt elengedte a füle mellett. Ellenben megfigyelte, hogy
amikor Daniel otthon van, Howard sosem olvas újságot.
– Mindketten szeretnénk találkozni vele. Nincs igazam,
Howard?

– Hogyne – vágott pléhpofát a férje.
Daniel nevetett.
– Máris? Hiszen alig egy hete ismerem.
– Én nem erőltetem – szögezte le az apja.
Laura megállta fújtatás nélkül.
– Howard, ha látni akarod a fiadat a szünidőben, akkor
valamivel több igyekezetet várok el. Emlékezz, hogy egyszer
már lepattintott minket.
– Az még téma? – kérdezte Daniel.
– De mennyire – felelte. – És van egy olyan érzésem, hogy a
szünidőben még többet leszel majd Cherryvel, szóval, mielőtt
még teljesen… – ábrándos sóhajt hallatott – elszállnátok, jó volna
őt megismerni.
Daniel bólintott.
– Jogos.
– Hívd fel most rögtön!
– Most? Hova sietünk?
– Szeretném megtervezni. Mondjuk, csütörtökön fél hétkor?
Laura maga sem tudta, minek erőlteti ennyire. Világos, hogy
nem lehet majd annyit a fiával a nyáron, mint remélte. Nagyon
várta pedig, de elfogadta a megváltozott körülményeket. A
felnőtt fiúknak megvan a saját életük. Valami mégis azt súgta
neki, hogy addig kell megismerkednie Cherryvel, amíg még nem
lépnek le.
Daniel már telefonált is. Befogta a kagylót a kezével.
– Nem jó neki a csütörtök…
Laura villámsebesen gondolkozott.
– Péntek?

E második javaslatra a jelek szerint beleegyező válasz érkezett
a vonal túlsó végéről.
– Később még hívlak – búgta Daniel mielőtt letette. – Jön
boldogan.
Laura mosolygott. Őt magát is meglepte, hogy ennyire várja a
találkozást.
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Valahányszor Cherry

meglátogatta az anyját, megfogadta

magában, hogy ez alkalommal másként fog viselkedni. Megértő,
barátságos és higgadt lesz. Nem fog felcsattanni, és nem feszül be
attól, hogy újra az ínséges gyerekkorára emlékeztető dolgok
veszik körbe – végtére is nem az anyja tehet róla, hogy
szegények voltak. Csakhogy amint betette a lábát a kis kétszobás
lakásba, minden nemes szándéka elpárolgott. A túlméretezett,
széles képernyőjű tévé a szobában, a bolyhos szőnyeg a nappali
közepén, a rettenetes, dönthető kanapé. A vendégváró
süteményes dobozok a kisasztalon. Wendy, az anyja imádta
azokat a vackokat, amiket a szupermarketek ajándékba adnak.
Az akciókról mindig első kézből értesült; állítása szerint egy
kisebb vagyont spórolt meg így az évek alatt. Cherry utálta a
szupermarketeket, az akcióikat meg pláne. Azt a sok szemetet,

amit a vásárlók nyakába akarnak sózni. Kiravaszkodják a
kiskeresetűek legutolsó garasát is, miközben bajtársi pózban
tetszelegnek: Az ön oldalán állunk. Tudjuk, mit érez. Kemény
világban élünk, és egész idő alatt pofátlanul termelik a profitot.
Anyja DVD-gyűjteménye, darabja átlagosan tíz font, összesen
vagy kétezret érhet. Helyesbítés: kétezerbe került, de közben jó,
ha pár száz fontot megér. Cherryt bosszantotta, hogy az anyja
ebbe még soha nem gondolt bele.
– De hát ez egy klasszikus – mondta Wendy, amikor
megvásárolta A király beszédét.
– Fölösleges kacat. Egyáltalán láttad már?
Klasszikusok gyűjtésétől még senki nem lesz filmguru, az még
nem jelenti, hogy az ember művelt, sem hogy lenne szeme a
minőségre; annyit jelent csupán, hogy egy balek, főképp, ha
egyébként a tévében is megnézhetné vagy kikölcsönözhetné a
filmet. Az meg sem fordult a fejében, hogy az anyja esetleg élvezi
a filmeket, hogy hálás értük, mert a legtöbb estéjét, amikor
éppen nem dolgozik, egyedül tölti, ugyanis Cherry apjának halála
óta nem volt tartós kapcsolata.
Húzódozva puszilta meg az anyját, irtózott az ölelkezéstől,
ráadásul Wendy folyton összekente a rúzsával.
– Anya!
– Bocsánat, de hát olyan ritkán látlak mostanában.
Ez igaz volt, Cherry mégis sután kitért a számonkérés elől.
– Hogy vagy?
– Nagyszerűen. Hozhatok neked egy italt? Pohár bort, ha már
ünnepelünk.
Cherry pontosan tudta, hogy az anyjának csak fehérbora van,

és az is édes, amit ő rühellt, de nem akarta megbántani, ezért
azzal ütötte el a dolgot, hogy korán van még, így inkább teát
kérne. Követte Wendyt a konyhába, és Daniel Craig arca volt a
bögrén, amiben megkapta a teáját. Csak a nyak nélküli, testetlen
arc a szokásos szívdöglesztő félmosollyal. Szürreálisan lebegett a
fehér porcelánon. Cherry elnézte az anyját, miközben az föltette
a vizet. Már megint átfestette a haját. Minden találkozásukkor
más árnyalata volt, mintha azt vette volna a fejébe, hogy a
L’Oréal teljes barna színválasztékát végigpróbálja. (Összesen
nyolcvanháromféle van, osztotta meg egyszer a lányával a
termékkatalógusból kiolvasott, felbecsülhetetlen információt.)
Alatta már őszült, de hajdanán ugyanolyan ragyogó, mélybarna
haja volt, mint most Cherrynek. Mindkét szülőjétől a
legelőnyösebb vonásokat örökölte, de egy nagyszülői gén is
hangsúlyos volt a vérvonalban, ami zsákbamacskaszerű
kombinációt jelentett.
Wendy bevezette a nappaliba.
– Tied a relax, ha gondolod.
– Nem, kösz, az a te helyed – huppant le Cherry sietősen a
kanapé átellenes végébe. Tisztán emlékezett, amikor egyszer az
anyja lelkes noszogatásának engedve a hátradönthető részre ült:
mintha a fogorvosnál lett volna.
– Arra gondoltam, hogy azt a falat pirosra festem. – Wendy
bögréjével a drabális tévé mögötti falszakaszra mutatott. –
Kifejező lenne.
– Milyen értelemben? – Cherry hasztalan próbált úrrá lenni az
undokságán.
– Nem tudom. Miért vagy mindig ilyen… – Azt akarta

mondani: „kritikus”, de visszanyelte. Ma nem. Mindketten a
teájukba bámultak, és fogadkoztak, hogy nem fognak hibázni.
A lenémított tévében épp egy vetélkedő ment. Cherry gyűlölte
a vetélkedőket azon egyszerű oknál fogva, hogy a versenyzők
mindig kiöltöznek a szereplésre, amivel csak megalázzák
magukat, mert vagy topisan vagy nevetségesen mutatnak.
Ráadásul mind húgyagyú. Valaki tanár létére ne tudja, mi
Kanada fővárosa… Szánalmas.
– Hogy megy a munka? – törte meg a csöndet.
– Ó, látnod kellett volna a szombati tömegnyomort. Percek
alatt elkapkodták az egyszer használatos grillsütőket, mondtam
is nekik, hogy keveset rendeltünk.
– Hallgatniuk kéne rád.
– Na igen – nyugtázta Wendy.
– Mióta is vagy náluk?
– Kétéves voltál, amikor kezdtem, mert ugye kellett a pénz –
fogott bele az anyja, Cherry meg, mivel már hallotta a sztorit,
várta a csattanót. – Részfoglalkozásnak indult, a kasszáknál
kezdtem, onnan dolgoztam fel magam, aztán apád halála után
még több napot vállaltam. Megbízható voltam, és szorgos. Nem
kéredzkedtem el mindenféle butaság miatt, hogy állatorvoshoz
kell vinnem a kutyát vagy ilyesmi. Na mindegy, szóval
szeptemberben lesz huszonhárom éve. – Wendy büszkén
mosolygott, egy pillanatra meghatódva saját magától. Cherry
nem tudott borzalmasabbat elképzelni, mint ha az ember egy
hatalmas áruházban robotol a bevásárlókocsijukat tologatók
áradatától közrefogva, és titkon megkérdőjelezte, hogy
előmenetelnek minősül-e, ha valaki huszonhárom év után is csak

a pénztársor irányítója. Eddigre legalábbis területi vezetőnek
illene lenni, de inkább nem is folytatta a lehangoló
gondolatmenetet.
– Aki keményen dolgozik, azt megbecsülik. Előléptetést kap,
meg minden…
– Hollyval mi van?
– Semmi jó. A lánya elment az X-Faktor-válogatóba, de
rosszul sült el a dolog. Gyakorlatilag kirúgták. Holly teljesen
kiborult. – Wendy előrehajolt, és megveregette a térdét. – De
beszéljünk inkább arról, hogy veled mi a helyzet. Még mindig alig
hiszem el, hogy a lányomnak rendes állása van! Az
ingatlaniparban van pénz – tette hozzá a dilettánsok
éleslátásával.
Cherry végre el tudott mosolyodni, habár nem óhajtott
belemenni a részletekbe.
– Elég jól megy. Eddig kifejezetten élvezem.
– Akkor jó. Mindig tudtam, hogy sokra viszed. Te vagy a
családunk esze. Na és mit csinálsz pontosan? Puccos házakat
adsz el?
– Javarészt. Meg bérlakásokat.
– Az nem piszok drága arrafelé? Mennyi lakbért fizetnék a
lakásomért Csodaországban?
– Akkor nem így nézne ki, de alsó hangon úgy háromezret.
– Havi háromezret!
– Nem, egy hétre.
Az anyja olyan döbbent képet vágott, hogy Cherrynek
vihognia kellett. Nem rosszindulatból tette, esze ágában se volt
kinevetni az anyját, egyszerűen tréfás látványt nyújtott a leesett

állával.
Wendy lassan összezárta a száját.
– Jesszusmária! – Aztán belegondolt, milyen maflán
festhetett; belőle is kirobbant a nevetés, és egy idő után már
azon nevettek, hogy a másik is nevet. A közös derű ritka
pillanata.
Afeletti örömében, hogy sikerült biztonságos vizekre evezniük,
Wendynek támadt egy ötlete.
– Figyelj csak, jövő héten műszakváltás. Keddenként
szabadnapos leszek. Mi lenne, ha beugranék érted, és együtt
megebédelnénk?
Cherry átgondolta a dolgot, és elhúzta a száját.
– Fél óra csak az ebédidőm.
– Vérlázító!
– Ugyan már…
– Jár az egy óra. Törvény szerint. És ezt a főnöködnek is meg
kell mondanod.
– Hagyjuk, anya.
– De…
– Anya, légy szíves!
Wendy azonban csak egy pillanatra hallgatott el.
– Megfizetnek tisztességesen?
– Anya!
– Csak mert sose tudtál bánni a pénzzel, kifolyt a kezedből.
Cherry félrenyelte a teáját, egy kicsit még a kanapét is
összefröcskölte.
– Ne nézz így rám! Eltapsoltad a megtakarításodat azzal az
ausztrál úttal.

– Dolgozni mentem ki. És kulturális élményeket szereztem. –
Körülnézett, hogy mivel itathatná fel a teát, és megpillantott egy
doboz Kleenex márkájú zsebkendőt vízililiomok képével az
elején. Azok számára találják ki az ilyesmit, akik szerint
elengedhetetlen, hogy a zsebkendő is a lakásdekoráció részét
képezze. Tétovázott venni belőle, mintha egy boszorkány
kínálgatná cukorkával, amit ha megízlel, a banya elcsalja magával
az odújába. Az jutott eszébe, hogy ha valaha is elvesztené az
állását, ebbe a lakásba kéne visszatérnie. Sivár gondolat.
– Befektethetted volna, például nyereménykötvénybe –
folytatta Wendy.
– Anya, a nyereménykötvények nem kamatoznak.
– De még mindig nagyobbak az esélyeid, mint ha lottózol.
Cherry összeszorította a fogát, és inkább nem oktatta ki,
hanem azt kérdezte:
– Mihez kezdenél, ha nyersz?
– Utazgatnék Hollyval, ráférne már egy kis vidámság.
– Elköltöznél?
– Vannak azok a csinos új építésű házak a Wandle partján.
Cherry bosszús hangot hallatott.
– Anya, de hát akkor itt hagyhatnád Croydont.
– Soha. Én itt születtem, nem tudnék másutt élni.
Ezzel a kijelentésével megint csak felmérgesítette Cherryt, aki
alig várta, hogy pontot tegyenek az estéjük végére. Rágondolnia
is keserves volt, hogy Cavendishék ízléses otthonában is
üldögélhetne. Rettenetesen szeretett volna igent mondani Laura
vacsorameghívására, de túl komplikált lett volna elhalasztani az
anyjával megbeszélt találkozót. Csak a saját gyötrelmeit nyújtja

el, hiszen egyszer úgyis ide kell jönnie.
Előre kitalálta, milyen ürüggyel fog lelépni – barátokkal
találkozik egy italra –, és ezt már a telefonban is megmondta az
anyjának. Lopva az órájára pillantott. Tíz perc, és kezdhet
szedelődzködni. Croydon annyira távol esett mindentől, hogy
innen London bármely más részébe eljutni egy kisebb túrával ért
fel. Igazából csak hazamegy, és kitalálja, mit vegyen fel másnap,
ami estére is alkalmas. Olyan öltözéket kell választania, amely
passzol egy
Mr. és Mrs. Cavendish társaságában
„elfogyasztandó” vacsorához. (Nem is hangzik olyan rosszul ez a
szó.) Daniel azt mondta, ne faksznizzon az öltözködéssel, de ez
persze butaság.
– Ha mázlim van, nyerek annyit, amiből kijön egy palota a
Webb Estate-en.
Cherry megdermedt.
– Nicolasról tudsz valamit? – kérdezte Wendy színlelt
nemtörődömséggel.
– Nem.
– Végül is számítani lehetett erre. – Magabiztosság érződött ki
a hangjából, mint akinek beigazolódott a gyanúja, és ez sértette
Cherryt.
– Hogyan érted?
– Hát, hogy Nicolas kicsit más, nem?
– Miben más? – kérdezte Cherry baljós éllel.
Wendy hebegve felelte:
– A gazdagok máshogy élnek. Mi azt el se tudjuk képzelni. –
Mintegy vigasztalásképpen megpaskolta Cherry kezét, így
akarta kifejezni, hogy ők ketten egységfrontot képeznek a

Nicolas-félékkel szemben, de Cherry utálta érte. Majd
szétvetette az ádáz büszkeség. Még a saját anyja is elhiszi, hogy
Nicolas fölötte áll. Merőben téves és hallatlanul nevetséges is a
gondolat, hogy az egyik ember a pénze miatt lenne különb a
másiknál, és emiatt nem lehetnek egymáséi.
– Most haragszol?
– Nem.
– Csak mert…
– Csak mert mi?
– Lehet, hogy te még nem láttad… – Wendy odatolta elé a
helyi lapot a házassági híreknél kinyitva, ahonnan Nicolas képe
vigyorgott rá; a bárban látott szőke lány állt az oldalán, fejékkel,
menyasszonyi ruhában. Sugárzott róluk az összetartozás. Cherry
megmerevedett, de igyekezett nemtörődömnek mutatkozni.
Arra utaló jeleket keresett a fotón, hogy Nicolas titokban őrá
gondol, és hogy csak belekényszerítették a lap szerint Gabriella
Clara Butler Oswald nevű lánnyal kötött házasságba, mert ha
nem veszi el, örökre lemondhat az apja cégéről. Fel is vélt fedezni
némi erőltetettséget a mosolyában, ám ez talán csak a
telhetetlen fényképésznek szólt. Visszalökte az újságot.
– Legyenek boldogok. – A hanghordozásával tette
egyértelművé, hogy a téma lezárva.
– Nem nézel be a szobádba? Hátha még elvinnél valamit.
Átválogattam a régi játékaidat.
Cherry nem akart innen semmit. Elvitte már, ami kellett neki,
és a gondolattól is irtózott, hogy átemeljen valamit a
gyerekkorából az új életébe.
– Most nem, anya, barátokkal megyek találkozni. Talán majd

máskor, jó? – Azzal felállt. – Tulajdonképpen indulnék is. Mire
beérek Londonba…
Wendy nem mutatta ki, hogy csalódott, és ő is felállt. – Hát
akkor, kösz, hogy kijöttél hozzám ide a világ végére. Hálás
vagyok érte.
Rövid ideig egyikük sem szólt, aztán Cherry derűsen
elmosolyodott.
– Jól van – és megindult az ajtó felé.
Hagyta az anyjának, hogy megpuszilja, és akkor Wendy egy
dobozkát nyomott a kezébe.
– Boldog szülinapot – mondta ragyogva, nyilván alig várta,
hogy odaadhassa neki azt a valamit. Gyerekesen megrajzolt
virágocskák díszelegtek a csomagolópapíron, aranyos. Illett volna
ott helyben kibontani, csakhogy Cherrynek nem volt kedve
örvendezést színlelni, így inkább elsuvasztotta a táskájába.
– Minden jót, kicsim – rebegte Wendy elhaló hangon.
Rémes volt. Cherry tudta, hogy az anyja tudja, hogy már
nagyon mehetnékje van, mégis úgy tett, mintha nem venné
észre Wendy elkámpicsorodását. Furdalta a lelkiismeret; utált
ott lenni, mert ilyenkor önmagát is utálnia kellett. – Neked is,
anya.
Visszafelé jóformán futott a vasútállomásig. Lépésenként
erősödött benne a bűntudat. Előkapta a mobilját, és háborgó
lelke megnyugtatására sms-t küldött az anyjának, pár kedves
szót arról, hogy remekül érezte magát nála. Amint megjött a
hasonlóan könnyed hangvételű válasz, enyhült a szorítás a
mellkasában. Aztán hazavitte a vonat meg a metró.
Fél óra alatt beért Tootingba, s mert kellemesen enyhe este

volt, töltött magának egy pohárral a borból, ami még a Daniellel
töltött hétvégéről maradt, és kiment vele a mákszemnyi kertbe.
Háromszor hatlépésnyi volt csupán, a kerítésen túl a St. George
kórház kéményeire meg a szemközti viktoriánus stílusú
bérházakra lehetett látni, de mégiscsak egy darabka volt a
szabadból. Róka csusszant át hangtalanul a kerítés alatt kikapart
lukon, és eltűnt a szomszéd kertjében. Cherry a borát
kortyolgatva figyelte a rókát, és lenyűgözte az állat
leleményessége, hogy egész London a birtoka. Néhány hete
hallott egy rádióműsort, a legkülönbözőbb kerületekből
telefonáltak be emberek, hogy az otthonukba beszökdöső
rókákról panaszkodjanak. Ő nem férkőzhetett Tootingnál
közelebb a városközponthoz, az egekbe szökő albérletárak tüskés
bozótként állták el az útját. Erről eszébe jutott, hogy még nem
tudja, mit vesz fel másnap, és felvillanyozódva bement a borával
a hálószobába.
Kitárta a szekrényajtót, hogy szemrevételezze a ruhatárát.
Mivel megint nagy meleg várható, olyan darabot kell választania,
amit nem tud összegyűrni a munkahelyén. Méretre szabott,
ujjatlan
selyemblúzt
választott
ki
tengerészkék
ceruzaszoknyával. Többi ruháját félretolva helyet csinált a
vállfatartón a kiválasztottaknak, majd egy utolsó elégedett
pillantással becsukta a szekrényt. Újból kiment a kertbe, és
izgatottan gondolt a másnapra. Nagyon várta a találkozást Daniel
szüleivel. Rokonszenves dolog Laurától, hogy máris meghívta,
hiszen csak nemrég jöttek össze Daniellel. Nicolas mellett ez nem
történhetett volna meg. Elképzelte, hogy rögtön megtalálják
majd a közös hangot, hogy simán be fog illeszkedni. Daniel

közvetlenségéből kiindulva a szülei is biztosan rendesek.
Csak jóval később, már lefekvéshez készülődve jutott eszébe
az ajándék. Elővette a táskájából és kibontotta. Egy vadiúj
iPhone volt benne – így próbált közel kerülni hozzá az anyja,
hogy vásárolt neki valamit, aminek szerinte örülne egy mai fiatal.
Az ő fizetésével nagy érvágás lehetett. Ez valahogy szomorú,
meg Cherrynek egyébként is volt már iPhone-ja. A bűntudat
újból fellángolt benne, elrakta egy fiókba a telefont, aztán a
párnájába fúrva a fejét, nagyot sóhajtott. Fogalma sem volt, hogy
fog az anyja beleférni a jövőjébe.

HÉT
Június 13., péntek
A Cavendish házig ugyan csak tíz percet kellett gyalogolnia a
légkondicionált irodától, de Cherry így is izzadt és nyűgös volt.
Még este sem esett harminc fok alá a hőmérséklet. Suttyomban
bekukkantott a hóna alá nedves foltokat keresve, de szerencsére
megúszta egy ötpennys nagyságú pöttyel a jobb karja alatt.
Nyugtalan volt, mert mindenáron el akarta nyerni a
tetszésüket. Lenézett a barna papírba csomagolt, művészi
igényességgel összeállított csokor tigrisliliomra a kezében, és
elbizonytalanodott, hogy talán túlzásba esett. Kazalnyi szál, és
hát, elég nagyok. Még szép, gondolta cinikusan – hatvan fontjába

került. Másfelől, a liliomok ekkorák. Megszámolta, hét szál volt.
Nem sok az? Kezet váltott, nehogy túl nyirkos legyen a tenyere,
és arra jutott, hogy most már úgysem tud a virágokkal mit
csinálni. Lényeg, hogy ne üres kézzel érkezzen. Befordult
Cavendishék utcájába, és az órájára nézve riadtan konstatálta,
hogy korán fog odaérni. Ó, jaj, nem szabad, hogy túlbuzgónak
nézzék. Gyorsan letért egy mellékutcába, amelyen kerülővel a
másik utca túlsó végében fog majd kilyukadni. Tétova léptekkel
haladt, mint aki egy kicsit el van veszve, hátha a közelben
ólálkodik Cavendishék valamelyik ismerőse, aki később esetleg
megemlíti nekik, hogy összevissza csámborgott. Irtó kínos lenne.
Amikor elérte Cavendishék utcájának felső végét, ellenőrizte
az óráját, és úgy mérte ki a lépteit, hogy pontban hat harminckor
érkezett meg a 38-as szám vaskapuja elé. Átvágott a makulátlan,
fekete-fehér kockás kőlapokon az impozáns fekete bejárati
ajtóhoz, és becsöngetett. Kisvártatva feltépték az ajtót, és Daniel
kitörő lelkesedéssel üdvözölte. Kézen fogta, és forrón, de sietősen
megcsókolta a száját.
– Szia. Égnek a vágytól, hogy lássanak – súgta neki mintegy
figyelmeztetésként, aztán Cherry két embert hallott közeledni.
Mr. Cavendish jött elöl; tagbaszakadt férfi, akiről lerítt, hogy
kopogtatás nélkül szokott szobákba rontani. A félformális stílust
a hétköznapival vegyítve rövid ujjú inget viselt a sortjába
betűrve, és Cherryt megbénította a szikrázó – s a legkevésbé
sem ellenséges – tekintete. Férfias határozottsággal, a kelleténél
erőteljesebben markolta meg a lány szabad kezét, és ha Cherry
őszinte akart lenni, fájt a kézfogása.
– Apa, Cherry.

– Howard – mutatkozott be a férfi. – Örvendek.
– Örülök, hogy megismerhetem, Howard.
Bizsergett a keze, amikor Howard eleresztette, ahogy újra
beindult benne a vérkeringés. Azután Laurára került a sor.
Cherry meglepődött, de titkon örült is neki, hogy miután kezet
ráztak, és a nő elvarázsolva nézett rá, utána közelebb húzta
magához, és adott neki két puszit.
– Szívből örülök, hogy megismerhetlek, Cherry.
– Én szintúgy – nyújtotta felé a csokrot. – Ez az öné.
Laura leplezetlen boldogsággal fogadta el a csokrot, és Cherry
már nem is bánta, hogy egy vagyonba került.
– Ó, de szép! Köszönöm.
Cherry nem akarta elhinni, hogy ez az elbűvölő asszony
minden bizonnyal egyidős az ő anyjával. Tűz és víz a két ember.
Laura magas, szoborszerű és fényes szőke. Mintha ráöntötték
volna a krémszínű selyemblúzt meg a széles szárú karamellszín
nadrágot, az összkép egyenesen királynői.
– Tetszik a blúza – bukott ki belőle önkéntelenül, aztán
próbálta rejtegetni, hogy fülig vörösödött.
– Nekem is a tiéd – mondta Laura. – Remekül áll ez a szín.
Cherry erre még jobban elvörösödött, mert olyan érzése volt,
hogy ő erőszakolta ki a bókot. Csak állt ott bambán mosolyogva,
és szidta magát, amiért nem tudott visszafogottabb lenni.
– Szerintem igyunk valamit – javasolta Howard, és bevezette
Cherryt a társalgóba, amiből vélhetően több is volt a házban.
Cherry egy hosszú szürke kanapé szélére ült, és szerencsére
Daniel ült le mellé. Laura pár lépéssel lemaradt mögöttük, és
útközben lerakhatta valahová a virágokat, mert most üres volt a

keze. Ilyen rövid idő alatt nem tehette vázába. Cherry
megbántódott. Tessék, máris lecsapták a szép virágait. Szedd
már össze magad, gondolta szigorúan. Nyilván nem fog tíz percre
eltűnni, hogy a virágokkal bíbelődjön, amikor csak most érkeztél.
Ne a virágokkal foglalkozz!
– Aperitifet? – szólt Howard.
– Köszönöm, kérek.
– Bellini jó lesz? – Azzal már ki is töltötte neki. Cherry
vigyázva kortyintott belőle, nehogy felszaladjanak a buborékok
az orrába.
– Munkából jön? – kérdezte Howard tovább szervírozva az
italokat.
– Igen, a Highsmith & Brownnál vagyok.
Laura elvette az italát a férje kezéből, és leereszkedett a
Cherryvel szemközti fotelbe.
– Daniel már mesélte. Szeretsz ott dolgozni?
– Igen, nagyon is.
– Mióta vagy náluk?
– Nemrég kezdtem. – Nem részletezte, és a beállt csöndben
átvette az italt a másik kezébe. Tudta, hogy lazábbnak kéne
lennie, de annyira igyekezett jól vizsgázni, hogy az agya teljes
gőzzel azon kattogott, mi az, amit szabad mondani és mi az, amit
nem. Benne volt a pakliban, hogy faragatlannak fogják tartani.
– Előtte mivel foglalkozott? – kérdezte Howard.
– A vendéglátásban dolgoztam.
Cherry udvarias érdeklődésként értékelte Daniel szüleinek
mosolyát. Érezte, hogy mindjárt megint elpirul. Egyértelmű,
hogy Daniel szülei pontosan tudják, mit takarnak a szavai:

éttermi munkát. Hebegett-habogott:
– Azelőtt meg Ausztráliában voltam. Ahol…
kikapcsolódni… a vizsgáim után.
– Melyik egyetemen tanult? – érdeklődött Howard.

szóval,

Majd elsüllyedt szégyenében.
– Ja, nem egyetemen… De van érettségim.
Mi ütött belé, hogy a bizonyítványát magyarázza, mint egy
gyerek.
– Tehát egyből elmentél dolgozni, amikor hazajöttél.
Dicséretes – mondta Laura. – Kiváltképp a mai tandíjak
ismeretében.
Cherry mosolyogva bólogatott. Laura az ő oldalán áll.
Feszengve újból átvette a poharat a másik kezébe, és közben
azon törte a fejét, hogyan tudná elterelni a témát.
Ekkor Daniel felhúzta a kanapéról.
– Gyere, körbevezetlek. Kíváncsi lennék a szakmai
véleményedre.
Cherry azzal az érzéssel ment ki utána a szobából, hogy az első
tesztet elbukta. Alig lépték át a küszöböt, és Daniel megmarkolta
a fenekét. Ő erre kis híján felsikoltott, morcosan belebökött a fiú
karjába, de igazából felüdítette a dolog.
– A hall – mondta Daniel. – Mint látod, nálunk ilyen is van.
– Gyönyörűséges – felelte Cherry azzal a tudattal, hogy a
szülők feltehetően minden szót hallanak. Az is volt: fényes
parketta vezetett egy kétfelé ágazó, széles, íves fehér falépcsőig.
Perzsaszőnyeg borította a márványkandalló előtti részt,
amelynek egyik oldalán jókora, ránézésre díszként funkcionáló
karosszék állt.

– Ne izgulj már, tetszel nekik – mondta Daniel halkan, de
Cherry intő pillantást vetett rá. Laurát hallotta belépni a hátuk
mögött.
– Csak befejezem a szuflét – mondta, és ment tovább a
konyha felé.
– Oda nem követünk, nem szeretnénk láb alatt lenni. – Daniel
felvezette a lányt a lépcsőn, de nem álltak meg az első emeleten
– „Anyám szobája” –, hanem kaptattak tovább, és Cherry
magában megállapította, hogy akár egy egész emelet is lehet
egyetlen ember hálószobája, amit alighanem tágas fürdő- és
gardróbhelyiség egészít ki. Az sem kerülte el a figyelmét, hogy
Mr. és Mrs. Cavendish ezek szerint külön alszik. A következő
emeleten bementek az egyik szobába.
– Az én szobám – mondta Daniel. – Illetve csak volt. Itt
nőttem fel. – Volt benne egy óriási ágy tömör tölgyfából,
ruhásszekrény meg íróasztal, mégis az tette igazán egyedivé,
hogy gyakorlatilag a Cherry mellett álló fiatalembernek emelt
szentély volt. Az összes falat, minden felületet fényképek
borítottak: Daniel a Machu Picchunál, a Húsvét-szigeteken, a
piramisoknál. Extrém sportolás közben: hegymászás, síelés,
vadvízi evezés a Grand Canyonnál, és fotók az európai
körutazásról. Portalanítva csillogó díjak: rögbi-, krikett- és
teniszkupák. A szoba egyfajta vizuális összegzése volt Daniel
kiváltságos gyermekkorának.
– Hűha, ez már teljesítmény.
– Semmi közöm hozzá. Úgy értem, anyám mániája, hogy
mindent kirakosgat.
– Nagyon büszke lehet rád.

Cherry az ablakhoz lépve kezébe vette a Pireneusokban
kerékpározó Daniel fotóját. A helyszín a dátummal együtt rá volt
írva a keretre; vélhetően Laura írásával. Ahogy visszatette a
képet, és kitekintett az ablakon, egy háromszor két méteres,
kékbe játszó téglalapra lett figyelmes a gyep közepén. Üvegnek
nézett ki.
– Az micsoda?
Daniel odalépett mögéje.
– Az uszoda tetőablaka.
Cherry elkerekedett szemmel fordult hátra.
– Az ott egy úszómedence? A föld alatt?
– Aha. A kert alatt indul, és benyúlik a ház alá. Nagyjából a ház
homlokzatának vonalában van a borospince, meg apám kuckója,
ahol filmeket szokott nézni. És egy szinttel lejjebb egy kis garázs.
Csobbanunk?
Cherry kifelé bámult az ablakon, és megpróbálta elképzelni.
– Nem hoztam magammal fürdőruhát.
– Annál jobb. – Daniel belecsókolt a nyakába, de a lány izgettmozgott.
– Odalent van az anyád – sziszegte.
– Igen – felelte a fiú, és tovább csókolgatta.
Cherry eltolta magától.
– Jó benyomást akarok kelteni. Ne gyűrj össze!
– Olyan gyönyörű vagy ma. Mit szólnál egy gyors numerához?
– Kizárt dolog.
Gongszó hallatszott, és Daniel morogva mondta:
– Anyámnak más ötlete van.
– Ne mondd, hogy ez hívás volt…

– Nagy a ház. Valahogy értesítenie kell, hogy terítve van. Ezzel
mi legyen? – mutatott le a sortja cipzárjának feszülő
férfiasságára.
– Gondolj rám úgy, hogy meztelen vagyok, végig a vacsora
közben.
– Ne ingerelj! – Daniel szeretett évődni vele, és ezt a lány is
tudta.
Kézen fogva mentek le a lépcsőn, és a hallban összetalálkoztak
Laurával, aki négy gőzölgő szufléformát vitt tálcán.
– Bocs, hogy rövidre zártam a túrátokat, de különben
összeesik.
Daniel elengedte Cherry kezét, hogy elvegye az anyjától a
tálcát. A lány ettől újból ideges lett, mert az az irracionális érzése
támadt, hogy eldobták.
A vacsorát az étkezőben tálalták. Cherry Howarddal, Daniel az
anyjával ült szemben. Csillogott-villogott minden: az evőeszköz, a
poharak, de még a virágmintás fehér étkészlet is. Hatalmas,
modern olajfestmény lógott a falon, csaknem a szoba teljes
hosszában, ami a ház sok egyéb jellemzőjéhez hasonlóan a
magától értetődő gazdagság mutatója volt.
– Tádááám! – helyezte el Daniel a szuflét az asztalon.
Cherryt a tengeri herkentyűk összetéveszthetetlen szaga
csapta meg. Rák. Undorító. Rossz tapasztalata volt, mert az
anyja egyik rövid lejáratú, árleszállított szerzeménye után
egyszer végighányta az éjszakát. Most is émelygett a szagtól, de
eltökélte, hogy ki fogja bírni. Letették elé a tálkát, amelyben a
vattaszerű rákszuflé párnája csak arra várt, hogy ő átüsse a
felpúposodott kérgét. Megvárta, míg mindenki megkapja az

adagját, és hozzálát az evéshez. Akkor fogta a kisvillát, arra
gondolván, hogy arra kevesebb fér, mint a kanálra, és legyűrte
az első falatot. Minden önuralmára szüksége volt, hogy ne
kezdjen öklendezni. Fogalma sem volt, hogyan tudná megenni
anélkül, hogy rosszul lenne vagy megsértené a háziasszonyt.
Megállt, hogy igyon egy korty bort, aztán lassan a villájára szedte
a következő falatot, Laurának azonban feltűnt, hogy erőlködik.
– Minden oké?
Cherry először blöffölni akart, aztán mégis inkább színt vallott:
– Bocsánat. Nem szeretem a rákot.
– Jézusom, akkor nehogy megedd!
– Bocsánat… – ismételte nagy zavartan. – Nem… nem tesz jót
nekem.
– Az én hibám – csapott Daniel a homlokára. – Bocs, Cherry,
anya direkt szólt, hogy egyeztessünk, csak kiment a fejemből. –
Bűnbánó arcot vágott. – Nem hittem, hogy baj lesz.
– Úgy sajnálom – mondta Laura, és már el is kapta előle a
szuflét.
– Szegénykém – sajnálkozott Howard is.
Laura kiindult a tálkával a konyhába.
– Mózes majd megeszi.
– A macska – magyarázta Daniel.
– Nos, szerintem isteni volt – mondta a visszaérkező Laurának
a szufléja utolját belapátoló Howard.
– Nagyon finom, anya – értett egyet Daniel.
– Örülök, hogy ízlett. – Az asszony megette a maga adagját, és
szánakozva nézett Cherryre.
– Tényleg ne haragudj.

Kedves volt tőle, de Cherry akkor is szenvedett. Hangosan
korgott a gyomra, meg kellett feszítenie az izmait, nehogy a
többiek is meghallják.
– Éhes maradtál! – jegyezte meg Howard. – Nincs valami más,
amivel megkínálhatnánk Cherryt?
– Nem kérek semmit, köszönöm.
– Biztos vagy benne? – folytatta Laura. – Ez most olyan,
mintha meg akartalak volna mérgezni! Dinnyét esetleg? Vagy azt
hiszem, van még a hűtőben egy kevéske pâté.
– Én egyszer kagylótól lettem beteg – mondta Howard. –
Azóta rá se bírok nézni.
Cherry azt szerette volna, ha mindannyian befogják a szájukat.
Daniel az asztal alatt bátorítóan a térdére tette a kezét.
– Kösz, apa, de nem kell részletezni.
A konyha felől nyávogás harsant. Laura felállt.
– Még éhes vagy, Mózes?
– Jó is egy kedvenc a háznál – mondta Howard. – Valóságos
konyhamalac. Habár a magam részéről inkább kutyapárti
vagyok.
– Miért nem volt soha kutyánk? – kérdezte Daniel.
– Anyád ellenezte. A gyerekkori cocker spánieljére
emlékeztette volna.
– Elütötték – mondta Laura. – Én meg kikészültem. Hetekig
rémálmaim voltak utána.
– Kár – mondta Daniel. – Csípem a kutyákat.
A
macska
harsányan
miákolva,
peckes
léptekkel
besompolygott, hogy Laura lábához dörgölőzzön.
– Ne is figyelj rá! – mondta a cicának. – Nekünk te vagy a

kedvencünk.
Cherry olthatatlan utálattal nézett az állatra. Maga is tudta,
hogy esztelenség, de mintha még a macska is ellene konspirált
volna, hogy szeresse a szuflét. Rajta kívül mindenki szereti azt a
rohadt szuflét. Miért nem tud szuflérajongó lenni, mint ők?
– Steak a második fogás roston sült krumplival – mondta
Laura enyhe bizonytalansággal a hangjában. – Megfelel?
Cherry szélesen elmosolyodott.
– Pompás lesz.
– Anya, és a desszert? – kérdezte Daniel.
– Vártam a kérdést – somolygott Laura. – Cherry, gondolom,
már tudod, hogy Daniel csokoládéfüggő.
Cherry
újból
elmosolyodott,
sugárzóan,
ahogy
beszélgetésükhöz illett. Nem tudott a csokoládéfüggőségről.
– Dugdosnom kell előle, ha itthon van – mondta Laura.
Nahát, tényleg? Hahaha, gondolta Cherry.
– Van szerencsém bejelenteni, hogy
marquise lesz.

a

csokis-pisztáciás

Daniel az anyja köré fonta a karját.
– Imádlak!
Cherry nem tudta, mi az a „marquise”.
– Szereted? – kérdezte tőle Laura.
– Igen, nagyon – felelte.
– Szamárság lenne elköltöznöm – mondta Daniel, és a lány
ereiben egy pillanatra meghűlt a vér. Szerencsére elég volt
ránéznie, hogy lássa, csak viccelt. Az viszont tagadhatatlan, hogy
jól kijön az anyjával. Sőt kitűnően. Őtőle idegen volt ez: közel
lenni egy anyához; ezért is feszélyezte a kedélyeskedésük.

Elképzelte, hogy ő is ennyire közel áll az anyjához, és kirázta a
hideg. Pedig kisebb korában még jóban voltak. Gyerekként
rajongásig szerette Wendyt, aztán ahogy cseperedett, elkezdte
szégyellni az anyját, mert az szupermarketben dolgozik, és túl
szűk a világa. Wendy jóságossága csak rontott a helyzeten;
kiskutyaként loholt a lánya nyomában, hogy része lehessen az
életének. Cherrynek bűntudata volt ettől, és néha azt gondolta,
jobban járnának, ha Wendy felpofozná, és kikérné magának ezt a
viselkedést. A Wendyvel kapcsolatos gondolatok még
morózusabbá tették, de igyekezett a steakre, majd a desszertre
koncentrálni, ami végeredményben csokoládémousse volt.
– Na de mikor kapom végre vissza a kuckómat? – kérdezte
Howard, miközben újratöltötte a borospoharaikat.
Daniel nevetett.
– Tegnap – magyarázta – apa lejött úszni egyet. Szerintem
ketten is elférünk abban a medencében – mondta az apjának.
– De te úgy csapkodsz, folyton kivered a vizet.
– Csak féltél, hogy nagyon elhúzok tőled.
– Ahhoz vagyok szokva, hogy nem vagy itt. Nagy kár, Cherry,
hogy tegnap este nem ért rá szórakoztatni a fiamat.
– Cherrynek akkor más dolga volt – mondta Daniel.
– Igen – mondta Cherry.
Erre mind ránéztek. Alig szólalt meg a vacsora alatt, mivel
olyan ideges volt, hogy bele sem mert volna folyni a
beszélgetésbe, s most kellemetlennek érezte, hogy a figyelem
középpontjába került. Nem titokzatoskodni akart az egyszavas
válasszal, mégis jól jött ki a lépés.
– Valami izgalmas? – kíváncsiskodott Laura.

Úgy tett, mintha zavarban lenne, hogy ki kell mondania, holott
nem nagy ügy.
– Születésnapom volt. Anyámnál töltöttem az estét.
Daniel meglepetten vetette hátra magát a székében.
– Nem is mondtad! – Két keze közé fogta a lány arcát, és
megcsókolta. – Boldog szülinapot!
Cherry szerényen mosolygott.
– Köszönöm.
– Hisz ez csodás! – ujjongott Laura. – Sok boldogságot utólag
is.
Cherry elégedett volt a reakciójukkal. Nem vádolhatják azzal,
hogy egy drága meglepetés bebiztosítása végett előre szólt volna
Danielnek, habár titkon pontosan tudta, hogy a fiúnak bűntudata
lesz a nagy nap elmulasztása miatt, így az ajándék sem maradhat
el. Howard közben kiszaladt a konyhába, és egy üveg pezsgővel
meg a száruknál csokorba fogott négy pohárral tért vissza.
Cherry örömmel állapította meg, hogy Veuve Clicquot rosét
hozott.
– Ezt meg kell ünnepelni – mondta Howard. Körbeadta a
rózsaszínen habzó poharakat, és megemelte a magáét. –
Cherryre!
– Cherryre – mondta utána Daniel és Laura, és a lány először
érezte úgy az este, hogy jelen van.
– Na és mi jót csináltatok anyukáddal? – kérdezte Laura.
Ezzel mindjárt szét is pukkasztotta a buborékot. Cherryt
mintha falhoz állították volna. Nem mesélhette el, hogy egyetlen
gyötrelmes órát töltött abban a nyomorúságos lakásban, nagy
ívben elkerülve a dönthető kanapét, és csak az ürügyet kereste,

hogy leléphessen. Mindenki mosolyogva várta a válaszát.
– Semmit.
Laurát egy pillanatra leleplezte az értetlen arckifejezése.
– Néha az is jó tud lenni.
Cherry pocsékul érezte magát. Abban a percben egy szakadék
választotta el a többiektől, Danielt is beleértve. Muszáj volt
megszöknie egy kicsit, hogy kifújja magát, és átgondolja, hol
csúszott félre az oly igen várt este.
– Ki kell mennem… – állt fel.
Laura a hall felé mutatott.
– Balra az első ajtó.
Cherry bezárkózott, és lerogyott a földre. Miért nem tud
feloldódni? A fülében hallotta anyja előző esti szavait. A
gazdagok máshogy élnek. Mi azt el se tudjuk képzelni.
Igaza lenne? Eddig legalábbis feszült, kínos momentumok
fémjelzik az estét. Egyáltalán nem így tervezte. Úgy képzelte,
hogy összemelegedik Laurával, mert egyből találnak közös
pontot, esetleg eltréfálkoznak; talán még a konyhába is kimegy
vele, hogy segítsen a vacsorakészítésben. Cherry arról
ábrándozott, hogy Laura amolyan anyapótlék lesz a számára, aki
a sikkes szárnya alá vonja, vagyis olyan anyja lesz, amilyenről
mindig álmodott. Röstellte kislányos fantáziáit. Egész este
alárendeltnek érezte magát, méltatlannak egy efféle társasághoz.
Aztán a szégyenkezés átcsapott neheztelésbe; dühödt
mozdulattal lehúzta a vécét, majd megnyitotta a csapot, hátha
valaki hallgatózik. Egy vágya volt: hazamenni. Letaglózta a
csalódottság és a kudarc élménye. Hogy akar kitörni a jelenlegi
életéből, ha nem tud elcsevegni a nála többet keresőkkel? Egy

nagy levegővel kilépett a fürdőszobából. A hallban nem volt
senki. Arra ért vissza az étkezőbe, hogy a többiek már felálltak
az asztaltól. Howard felszívódott, Laura és Daniel pedig háttal
neki elmélyülten bámultak egy laptopot. Laura a fia vállán
nyugtatta a karját, és az a kar mintha Cherrynek címzett
sorompó lett volna.
– Nagyon szépet talált neked – mondta éppen Laura.
A lakásfotókat nézegették. Hát micsoda ő, kiszolgáló
személyzet, az ingatlanügynököcske, aki csak arra jó, hogy
lakóhelyet találjon a fiának? Cherry tisztában volt vele, hogy ez
oktalan gondolat, de az most mindegy volt. Csatlakozott
hozzájuk, és célzatosan Daniel derekára tette a kezét, úgy
cirógatta. A fiú ránézett és mosolygott. Laura arca
meghökkenésről tanúskodott, aztán gyorsan elhúzta a karját.
– Ugye, milyen szép – mondta Cherry. Tekintetét a
képernyőre szegezve magában mosolygott, és elégedettség
töltötte el, miközben végig Danielen tartotta a kezét.

NYOLC
Június 13., péntek
Kész csatatér volt a konyha: tányérok, poharak és serpenyők
álltak halomban a mosogató mellett az este kulináris
hordalékaként. A mosogatógép régen abbahagyta a gurgulázást

az első adaggal, amivel Laura órákkal korábban megtömte, a
többivel viszont már nem bírt megküzdeni: majd Mrs. Moore
reggel elintézi. A kertben üldögélt a hintaágyában, lábbal lökte
magát, és az estén merengett. Aranyosnak tűnik Daniel
barátnője, még ha halk szavú is. Nyilván ideges volt, de alig
lehetett a szavát venni… Akkor zárkózott be végképp, amikor az
anyjánál töltött születésnapja volt a téma. Aztán az este vége felé
volt még az a dolog, amit a kezével csinált. Szinte mintha a
Danielhez való jogát demonstrálta volna vele szemben. Nem… ez
butaság. Laura szégyellte magát, hogy egyáltalán eszébe jutott.
Szegényke alighanem csak pokolian ideges volt. Utána Daniel
önként ajánlkozott, hogy hazaviszi, Laura meg mosolygott, mert
meg tudta érteni, hogy kettesben szeretnének lenni. Daniel
hazafuvarozta a lányt Tootingba, és már az induláskor világossá
tette, hogy Laurának nem kell őt megvárnia. Amint a fiatalok
távoztak, Howard visszavonult a dolgozószobájába. Még Mózes is
éjszakai portyára indult, így ő teljesen egyedül maradt a
gondolataival.
Szél borzolta a kert végében álló fákat, és ő is megborzongott.
Egy hét óta először esett vissza a hőmérséklet. Laura fázott,
bement hát a házba, és behúzta maga után a szárnyas ajtót.
Megpróbált elaludni, de képtelen volt. Előbb a szél lebegtette a
függönyöket, aztán megdördült az ég. Végre-valahára lecsapni
készült az áhított vihar. Eleredt az eső, és pillanatokon belül
kíméletlenül verte az ablakot, hozzá még a szél is tombolt. Villám
csapott le, pont amikor Laura felkelt, hogy az ablakot becsukja.
Bevilágította a kertet, és a talajba vágott nagy ablak opálosan
csillogott az esőben. Aztán halk miákolás hallatszott. A következő

villanás felfedte Mózest, ahogy a szárnyas ajtó előtt ül
bebocsátásra várva.
– Jaj, Mózes – bosszankodott Laura, de már sietett is lefelé.
Kinyitotta az ajtót, és a macska beslisszolt, hálásan törleszkedve
a lábához. Laura ott állt egy darabig és a vihart szemlélte, csak
akkor csukta be az ajtót, amikor az eső az arcába vágott. Kereste
Mózest, de a kandúr éppen kései vacsoráját fogyasztotta, így
Laura visszament lefeküdni.
Az ágyában fekve bámulta a plafont, amelynek túloldalán
Howard mélyed munkába a dolgozószobájában egy emelettel
feljebb, és elfogta a szomorúság attól, hogy már nem is beszélnek
egymással. Átfordult az oldalára, és inkább Cherryn jártatta az
agyát. Majd ő tesz róla, hogy kellemesebben érezze magát.
Például elmehetnének valahová együtt. Igen, az jó lenne.
Leoltotta a villanyt, mire sötétség borult a szobára. Próbálta
kizárni az agyából az ablakon dörömbölő zuhét, és egy adott
ponton ez sikerült is, tudniillik elszenderedett.

KILENC
Június 14., szombat
Másnap üde reggel virradt fel, és kék volt az ég. A nap már fel is
szárította az esőnedves utcákat. Laura éppen akkor lépett ki a
házból, amikor Daniel lenyitható tetejű Mercedese befordult a

saroknál a ház felé. A kapuból integetett nekik, ugyanis Cherry
ült az anyósülésen.
– Sziasztok!
Leálltak a ház előtt, és Daniel hosszú csókot váltott a lánnyal.
Aztán kipattant a kocsiból, és Laura legnagyobb meglepetésére
Cherry felemelte a lábát és átcsusszant a kormány mögé.
– Még egyszer köszönöm a szép estét, Laura – kiáltotta neki a
lány, és a mosolyán semmi sem érződött az előző este tapasztalt
idegességéből; aztán éles kerékcsikorgással elhajtott.
Laura elképedve kérdezte:
– Mit művel?
– Megy dolgozni.
– De hát… az a te kocsid.
– Mára kölcsönadtam neki. Elaludtunk – magyarázta Daniel –,
és nem akartam, hogy bajba kerüljön a munkahelyén. –
Magában mosolygott; mióta Cherry ráérzett a szexre, Daniel
örömére nagyon belelendült.
– Á, értem. – Igazság szerint Laura kissé nehezményezte az
eljárást. Ő vette Danielnek a kocsit még a huszonegyedik
születésnapjára. Nem mindennapi ajándék volt, hosszas
rákészülés előzte meg az asszony részéről, és körültekintően
választotta ki.
– Nem baj, ugye?
– Dehogyis! Honnan tudod, hogy jól vezet?
Daniel felnevetett.
– Jaj, anya, ne izgulj! Meg fogja oldani. Bár ez egy repülőrajt
volt – mondta Cherry után nézve, aki a kanyart is kipörgő
kerekekkel vette be.

– Mindenesetre szép, hogy így bíztok egymásban.
– Kösz, anya, még egyszer, hogy annyit fáradtál az este. Isteni
volt a steak.
– Örülök.
– Na és mi a véleményed?
– Hm?
– Szimpatikus neked?
– Nagyon.
– Ideges volt.
– Gondoltam. Semmi oka rá. Komoly a dolog, igaz?
– Remélem – felelte a fia, és megindult a ház felé. – Iszunk egy
kávét?
– Klassz lenne, de találkám van. Kis vásárlás, aztán Isabellával
ebédelek.
Daniel arcon puszilta.
– Jól hangzik. Add át neki üdvözletem.
– Átadom. – Integetett az ajtót csukó Danielnek, aztán a
csomópont felé vette az irányt, ahonnét majd taxizni fog a King’s
Roadra.

– Nekem tetszik – mondta Isabella. – Irodai megbeszélésekhez
tökéletes.
Laura leengedte a kezéből a csíkos blúzt.
– Ne haragudj, drágám. Komolyan tetszik, de hol marad az
élvezet?
– Ez is az.
Isabella elfintorodott.

– Jó, akkor ez – húzgálta meg Laura a kék ujjatlan ruháját.
– Hát persze – felelte Isabella cseppet sem meggyőzően.
Macskásan festett a smaragdzöld nyakpántos ruhában, amely
kiemelte fényes, vörös haját. – De én arra céloztam, mikor
vásároltál valamit utoljára nem hivatalos apropóból.
Laura hallgatott. A kedvenc helyükre jöttek, egy kis elegáns
francia étterembe a King’s Road közelében. Mivel évek óta jártak
ide, a pincérek tudták, melyik a kedvenc asztaluk, s hogy mi
ízlene nekik legjobban a napi ajánlatból. Titkok cseréltek itt
gazdát, fogadalmak születtek, és tapsikolás üdvözölte a
vallomásokat. Huszonöt éve voltak barátok, a világon mindent
elmondtak egymásnak.
– Na látod – mondta Isabella az ujját billegtetve.
– Howarddal már nem járunk el.
Isabella rátette a kezét az övére.
– Naná, mert őt lefoglalja a lotyója. Miért tűröd ezt?
Laura összehajtogatta a blúzt, és eltette a táskájába, nem
válaszolt azonnal.
– Válj el tőle.
– Nem. Csak neki kedveznék vele.
Isabella felsóhajtott; nem először játszódott le közöttük ez a
beszélgetés. – Mi van még?
– Hogy érted?
– Más esti program.
Laura tisztában volt vele, hogy olyannal ő nem dicsekedhet.
– A bridzs?
– Az nem számít.
– Hulla vagyok a nap végére. Nincs már kedvem kimozdulni

péntek esténként.
– Pontosan ezért kellene abbahagynod. – Isabellának nem fért
a fejébe, miért dolgozik a barátnője még mindig, merthogy
biztosan nem a pénz miatt. De Laura szerette a munkáját.
Egyfajta magabiztosságot és sikerélményt adott neki a tudat,
hogy talpon bír maradni egy ilyen teljesítményközpontú, teperős
szakmában. S ami a legfontosabb, hogy mindez az övé. A
vállalata volt az ő társa, amikor Daniel a tanulás, Howard meg a
golf miatt távol volt tőle. Kizárt dolog, hogy abbahagyja.
Isabellára mosolygott.
– Nem tudnék mit kezdeni magammal.
– Ó, drágám, feltalálnád te magad. – Előredőlt, és pajkosan
kérdezte: – Mellesleg nem hiányzik?
Laura nevetett, de Isabellát nem lehetett ennyivel elintézni,
várta a válaszát.
– Hát, nem is tudom… Talán.
– Össze akarlak hozni egy pasival. Ne gondolj semmi
komolyra, csak egy vacsora nálam társaságban, és majd mellé
ültetlek.
– Ki a pasi?
– Nem ismered.
A gondolat, hogy egy idegennel csevegjen, csak annyira volt
csábító Laura számára, mint egy látogatás a fogorvosnál.
– Kösz, nem. Különben se szeretnék lesüllyedni Howard
szintjére.
– Ugyan már.
– Nem, tényleg. Mellesleg – tette hozzá sejtelmesen –
momentán nem én vagyok az, aki ki se lát a romantikából…

Isabella előredőlt.
– Hanem kicsoda?
– Odáig van a lányért. Még az is lehet, hogy megtalálta az
igazit…
Izzy örvendezve csapta össze a tenyerét.
– Csak nem Daniel?
Laura bólintott.
– Micsoda! Ez most azt jelenti, hogy füstbe ment a tervünk?
– Úgy bizony. – A gyerekeik csecsemőkoruktól fogva
játszópajtások voltak. Brigitte és Daniel a takarójukon fekve
rázták egymás felé a csörgőjüket a baba-mama foglalkozásokon,
a játszócsoportokban meg a tréningeken, ahová anyáik hordták
őket. Folyton azzal viccelődtek, hogy a gyermekeik egyszer még
össze fognak házasodni.
– Tegnap este mutatta be nekünk – újságolta Laura.
– Hogy hívják?
– Cherry.
– Ez az igazi neve?
– Ne ironizálj, nagyon kedves lány.
– Dolgozik?
– Betanuló egy ingatlanügynökségen.
– Aha.
– Mind betanulóként kezdjük, Izzy.
– Hát hogyne.
Laura elnevette magát.
– Ugye nem pöccentél be, amiért hiba csúszott
számításunkba? Brigitte is megtalálja majd a párját.
Isabella sóhajtva söpörte félre a kérdést.

a

– Tudom. De mondj el mindent… Hová valósi ez a… Cherry?
– Tootingban lakik.
– Tootingban?
Laura kihallotta a hangjából, hogy nincs lenyűgözve.
– Isabella Rudd, olyan sznob vagy. Hallottam, hogy sok jó
indiai étterem van arra.
– Drágám, az Goában is akad. És én inkább oda megyek. Na és
mióta járnak?
– Egy hete.
Isabella szeme kikerekedett.
– Egy hete, és Daniel máris fülig szerelmes?
– Ő ezt így még nem mondta ki, de minden szabad percüket
együtt töltik. Ma reggel együtt indultak el dolgozni. Aztán Daniel
odaadta neki a kocsiját.
Isabella a homlokát ráncolta.
– Tessék? A fiad Mercedesével furikázik?
– Csak a munkahelyéig ment vele.
Isabella aggodalmas képet vágott, Laura mosolygott.
– Mi az?
– Semmi…
– Ugyan, látom rajtad, hogy böki valami a csőröd.
Isabella vállat vont.
– Csak az, hogy a lány Tootingból jön, érted. Daniel meg South
Kensington-i… Ez két véglet… és hát, elég gyorsan a szívébe
zárta a fiadat.
Laura eltátotta a száját.
– Arra utalsz, hogy… Ne! Jó ég, Izzy, ez agyrém. Felcsaphatnál
sorozatírónak.

Isabella nevetett.
– Jó, jó, bocsánat. Én csak Daniel érdekeit nézem, ha már
sajnos nem lehet a vejem.
– Azon morfondírozom, hogy meghívom a lányt a villába. A
jövő hétre, amikor mind ott leszünk.
– St. Tropez-ba? – hőkölt hátra Isabella.
– Igen. Érezze csak, hogy befogadtuk a családba.
– Olyankor szoktad kiengedni a gőzt. Egész évben csak ez a
két heted van feltöltődni.
– Tudom, de nem kell végig ott lennie. Lejöhetne hozzánk csak
egy hosszú hétvégére is. Te és Brigitte egy köpésre lesztek
tőlünk az utcában, jó mulatság lesz.
– Pompás az ötlet, drágám. Legalább én is megismerhetem.
– De viselkedsz! – figyelmeztette Laura.
– Hát hogyne! – mosolygott Isabella. – Csak féltékeny vagyok.
Már az esküvőt is rég elterveztem.

TÍZ
Június 16., hétfő
– Bocs, Neil, van egy perce? – Cherry éppen beért a
munkahelyére, és első útja a főnök íróasztalához vezetett.
Amaz felemelte ápolt fejét, és meglátta az elgyötört arcot.
– Persze. Talán menjünk hátra…

Cherry bólintott, és követte Neilt a hátsó irodába, amely egy
ízlésesen berendezett kis szoba volt a privát kuncsaftokkal
történő megbeszélésekre fenntartva. A két másik lány, Emily és
Abigail szájtáti kíváncsisággal nézett utánuk. Hadd nézzenek.
Úgysem fogja beavatni őket, mert azóta is sérelmezte, hogy
elutasítók voltak, amikor a munkába állásakor barátkozni
próbált velük. Ők ketten össze voltak nőve, nem fogadtak be
senkit, főképp ha úgy ítélték meg, hogy az illető „fura”.
– Foglaljon helyet – mutatott le Neil egy barna bőrfotelre.
Cherry a szélére ült; érezte a főnökén, hogy nyugtalanul várja,
milyen problémával fog előhozakodni. Leült a Cherryé melletti
székbe. A lány ingerültnek érezte magát a főnök fényes cipője
láttán, amit valaki kisuvikszolt neki, miközben ő meg nyilván egy
megemelt széken trónolt egyik kezében kapucsínóval, a
másikban a Financial Timesszal, és levegőnek nézte az alant
ügyködőt.
– Minden rendben?
Felnézett a férfira, és nagy levegőt vett, mielőtt válaszolt
volna, hogy visszafojtsa a könnyeit.
– A nagyanyám. Súlyos beteg. Azt szeretném megkérdezni,
kivehetnék-e pár napot, hogy meglátogassam.
–
Természetesen
–
vágta
rá
Neil,
hallhatóan
megkönnyebbülve, hogy nem holmi női gond adódott. – Mikor
akarna indulni?
– Most pénteken. – A főnök habozni látszott. – Tudom, hogy
Emily és Abigail is aznap megy szabadságra… – Gyámoltalan
hallgatásba fulladt a mondat.
Neil egy ezredmásodpercig latolgatott, mielőtt jóváhagyását

adta.
– Rendben van. Addig majd felveszek valakit ideiglenesre. Mit
gondol, hány napról lenne szó?
– Nem maradnék sokáig, csak látni szeretném. De külföldön
van, úgyhogy az utazást is bele kell kalkulálnom.
– Külföldön hol?
– Franciaországban. Utánanéztem, és ha a pénteki géppel
repülök, kedd reggelre már itt tudok lenni.
– Oké. Megoldjuk.
Cherry megkönnyebbülten fújta ki a levegőt.
– Köszönöm. El se tudom mondani, mit jelent ez nekem.
Nagyon szoros a kapcsolatunk.
Neil megértően bólintott.
– Remélem, meggyógyul…
– Én is – mondta a lány könnyes szemmel. – Rákja van.
Nemrég diagnosztizálták, most kemoterápiára vár.
A főnök olyan képet vágott, mint aki inkább nem szeretné
tudni.
– Igazán sajnálom.
Cherry hősies mosollyal morzsolt el egy arcára gördülő
könnycseppet.
– Mindennél fontosabb számomra, hogy elmehetek hozzá, és
tudom, hogy ő is őszintén hálás lenne magának.
Neil szerényen hárította a hálálkodást.
– Erre semmi szükség.
– Il est un merveilleux patron.
– Hogy mondja?
– Ő egy csodálatos főnök. – Cherry orrot fújt. Mosolygott. –

Ezt mondaná.
Neil végigsimított a nyakkendőjén.
– Ha ezzel segíthetek, akkor… – Megszívta a fogát, majd
felállt, és együtt érzőn félrebiccentette a fejét. – Egyedül
hagyjam egy percre?
Cherry hálásan bólintott.
A főnök a vállára tette a kezét, aztán távozóban még annyit
mondott:
– Bonne chance – és Cherry bólogatott.
Megvárta, míg a férfi kimegy, aztán zajosan kifújta az orrát
arra az esetre, ha Neil még hallótávolságon belül lenne. Fülelt, de
nem hallott semmit. Elmosolyodott. Megy Franciaországba! DélFranciaországba! Rettenetesen izgatott lett, amikor meghívták,
csakhogy tudta, hogy a két debella kolléganője már kivette
azokat a napokat, és kizárt, hogy Neil őt is elengedné. Ez nem
igazság. Ilyen lehetősége még sosem adódott. Nem fair, hogy
csak azért kelljen visszautasítania Danielt, mert a másik
kettőnek telik a fizetéséből egy kéthetes ibizai útra.
Dél-Franciaországba utazik! Ahol a fiújának villája van! Jó,
igazság szerint a szüleié, ám ez részletkérdés. Nem lesz mindig az
övék. Még a repülőjegyet se kellett kifizetnie – Daniel
ragaszkodott hozzá, hogy nem fizethet ki egy ilyen költséges
utat, amiről az utolsó pillanatban szóltak neki. Jó lóra tett, és
ezért csak gratulálni tudott magának; egy pillanatig még
ízlelgette a gondolatot.
Azután felállt, lesimította a szoknyáját, és higgadt kifejezést
erőltetett az arcára, mielőtt visszatért az íróasztalához.

TIZENEGY
Június 20., péntek
Laura eligazgatta a vázába tett virágokat Daniel hálószobájában
– illetőleg Cherry és Daniel szobájában. Provence híres a kora
nyári virágzásról, amikor úgy nő a pipacs, mint a bolondgomba.
Szedett néhány nagy csokorral, hozzá loncillatú, sárgálló zanótot.
Az ágynemű ropogós, angol csipke, Laura elégedetten nézett
végig a művén. Tele a hűtőszekrény, hűl a bor, minden készen
várja az érkezőket, akik – egy pillantás az órára – nagyjából húsz
perc múlva várhatók.
Körbejárta a jellegzetesen provence-i stílusú villát, ellenőrizte,
hogy minden tiszta és vendégbarát-e. Miután erről
meggyőződött, kiballagott a napsütötte teraszra, ahonnét az
egész félszigetet be lehetett látni. Elnézte a sziporkázó, fehér
jachtok pontjait a távolban, némelyik le volt horgonyozva, a többi
lágyan ringatózott az enyhe szellőben. Itt más embernek érezte
magát. A londoni ház Howardé; a villa ellenben az ő menedéke,
mindig ide szaladt az évek során, amikor otthon elege lett. Mióta
visszament dolgozni, évente néhány hétre tudott csak
elszabadulni, mégis mindannyiszor mintha egy öreg baráthoz
tért volna vissza.
Az most külön öröm volt a számára, hogy aznap utazott el,
amikor londoni szomszédjainál éppen megkezdődtek az
építkezési munkálatok. Ők is kibővítik az alagsorukat,

fülsiketítően morog a markológép, hogy remeg bele az egész ház.
Ráadásul a melósok átvágták az áramvezetéket, egyszóval
megkönnyebbülés volt felszállni a repülőre. Kensington teljes
lakossága járványszerűen ásott, alagutak és föld alatti kamrák
hálózatát hozva létre. Laurának rémlátomásai voltak arról, hogy
egész városrészek egyetlen óriási üregbe omlanak. Átfutott az
agyán a gondolat: hogy viseli majd Howard az elválást?
Munkahelyi kötelezettségek miatt nem tarthatott velük
Franciaországba. Rögtön tudta a választ: nem marad a házban,
hanem átmegy Marianne-hez.
Félresöpörte a kényelmetlen gondolatot. Most legalább két
hétig szabad ember lesz, és Daniel is kétségkívül boldogan jön.
Sokat kell magolnia, ami a szomszéd felől jövő lármában
kivitelezhetetlen lenne. Cherry hétfő estig marad, és Laura tele
volt tervekkel. Mindent meg akart neki mutatni, és közben
jobban megismerni. Szerette volna emlékezetessé tenni számára
ezt az utazást, Cherry remélhetőleg el tudja majd engedni magát,
s talán össze is barátkoznak. Jó volna. Amint meghallotta, hogy
egy kocsi fordul rá a kavicsos felhajtóra, visszament a házba, és
szélesre tárta a bejárati ajtót. Daniel már beparkolt a bérelt
kocsival, és éppen a poggyászt emelte ki a csomagtartóból.
Laura kitárt karral ment Cherryt megölelni.
– Isten hozott! Úgy örülök, hogy el tudtál jönni!
– Én is – mondta Cherry.
– Gyertek beljebb. Nem vagytok fáradtak? Kértek valamit
inni?
Balzsamos kora este volt. Cherry föltekintett a házra. Az
összes spaletta és ablaktábla nyitva volt, és áttetsző, fehér

függönyök lobogtak az ablakokon. Máris tetszett neki a hely.
Hagyta magát bevezetni és körülugrálni. A szeme szinte falta a
sok szellős szobát – mindegyikben volt kandalló –, meg a
vidékiesen elegáns konyhát a ragyogó tíkfa pultokkal. Elfogadott
egy pohár behűtött sauvignont.
– Hogy utaztatok? – kérdezte Laura.
– Jól.
Cherry figyelmét lekötötte a környezete, így nem tudott
érdemben reagálni Laura udvarias kérdésére. Ahogy tovább
bámészkodott a konyhában, egy festmény ragadta meg a
figyelmét a falon: élénk színekben tobzódó olajkép egy
homokszín négyzet körül sorjázó rőt tetejű házakról, a háttérben
az azúrkék tengerrel.
– Milyen szép festmény! – álmélkodott.
– Ugye? Helybéli művész munkája – mondta Laura.
– Ez St. Tropez?
– Igen. Odalent a faluban persze nyüzsögnek a festők, és mind
érti a dolgát, de ez itt a legjobbak egyike. Van még néhány képe a
házban.
– Az abszolút kedvencem a lépcsőfordulóban van kirakva –
lépett mögéjük Daniel, és átkarolta Cherryt. – Les Pins.
– A fenyves. Nagyon szép lehet.
Daniel felnézett a képre.
– Hát nem fantasztikus? Mindig kedveltem ezt a művészt.
Cherrynek jó az ízlése, nem, anya? Ezek ma már szép pénzt
érnek, mióta a festőjük befutott. Én imádom őket. Valamikor
veszek is majd egyet, csak résen kell lenni hozzá. Többnyire
hipp-hopp elkelnek.

– Kimegyünk? – kérdezte Laura.
Cherry követte a háziasszonyt az üvegajtón át a teraszra, és
elakadt a lélegzete. A hatalmasan szikrázó úszómedencén túl ott
kéklett
a
Földközi-tenger
a
maga
szemkápráztató
végtelenségében, összeolvadva a párás égbolttal. Ámuldozva
lépdelt oda a vörös muskátlikkal kirakott kőkorláthoz, és
kihajolt, hogy még többet lásson. Messze alant húzódtak St.
Tropez rőt tetős házai, amelyeket az imént csodált meg a
festményen. És mennyi jacht! Soha életében nem látott ehhez
foghatót.
– A kilátás nem nagy szám, hm? – lépett melléje Daniel.
Cherry csak pislogott, és válasz helyett kitört belőle a nevetés.
– Később elmehetünk felfedezőútra – mondta Laura
lelkesülten. – Megmutatok neked mindent. És meg vagyunk híva
vacsorára Isabellához.
– Anyám legjobb barátnője – magyarázta Daniel. – Brigitte is
itt van?
– Igen – felelte Laura. – Isabella lánya – tette hozzá
Cherrynek.
Cherry udvariasan mosolygott.
– Remélem, bírod a strapát – mondta Laura. – Ugyanis tele
vagyok ötletekkel a számodra. Ellátogathatnánk néhány
szőlészetbe, gyönyörű odafent a hegyekben. És a városnézés sem
maradhat el itt, Franciaország „plus beaux” jelzővel illetett
településeinek egyikén, strandolhatunk is, és ha van hozzá
kedved, a part mentén elautózhatunk egészen Cannes-ig. Szóval,
lesz mit csinálni, de persze te vagy a főnök.
Cherry kitartóan mosolygott, de titkon azon imádkozott, hogy

hadd ne kelljen az egész hétvégét a fiúja anyjával töltenie.

Az első programpont a vacsora volt Isabella St. Tropez szívében
elhelyezkedő villájában. Cherrynek épp csak arra jutott ideje,
hogy lezuhanyozzon és átöltözzön, tíz percig őrlődve azon, hogy
mit vegyen fel. Kiöltöznek vajon a gazdagok, vagy drága, de laza
viseletet húznak? Fogalma sem volt róla, így végül is egy
aránylag egyszerű – és olcsó – szövetruha mellett döntött. Nem
engedhette meg magának, hogy felújítsa a ruhatárát a vakációra,
és ezt a darabot még Ausztráliában vásárolta. Remélte, hogy
nem tűnik túl kopottasnak.
Felfigyelt rá, hogy az ajtót nyitó Isabella tekintete őrá vetődik
először, miközben buzgón üdvözli az ismerősöket.
– Édes egy fiam – mondta Danielt ölelgetve –, hónapokig
színedet se látom, aztán beállítasz nekem egy ilyen – ekkor
ragyogva Cherryhez fordult – tüneményes meglepetéssel. –
Nem volt éppen barátságtalan, de határozottan egoista
érdeklődéssel méricskélte. – Brigitte össze fog omlani, ugye,
tudod…
Daniel nevetett.
– Szerintem jobb ízlése van.
– Badarság. No de ami megtörtént, megtörtént, és nagyon
szépek vagytok. A magam részéről örvendek a találkozásnak,
Cherry.
– Én szintén – felelte Cherry, habár a nő joviális lamentálása
gyanút ébresztett benne. Nem fűlt hozzá a foga, hogy egy csapat
idegennel kvaterkázzon, akik között ezek szerint egy Danielre

pályázó lány is akad, és egyébként is kezdett már belefáradni a
szerepjátszásba. Ki ez a lány tulajdonképpen? Egy volt barátnő
vagy micsoda? Kiszolgáltatottnak érezte magát, hogy nem tudja.
– Bemehetünk végre, Izzy? – kérdezte Laura a szemöldökét
fölhúzva.
Daniel Cherry kezét fogta, amikor kivezették őket a kertbe,
ahol újabb lélegzetleállító látvány tárult a lány szeme elé.
Feszített víztükrű, íves panorámamedence simult bele a
hegyoldalba, hátterében a tajtékos tenger azúrkékjével. Két
karcsú lány feküdt a medence partján.
– Brigitte, nézd csak, ki van itt – kiáltotta Isabella, mire a
lesült, barna hajú lány izgatott sikkantással felpattant a
nyugágyról, és Cherry megkövülten nézte a bikiniben ugráló
hetyke mellét. A lány Daniel nyakába vetette magát,
mellecskéjét az ingéhez nyomva. Cherry egy pillanat alatt
megutálta.
– De jó téged látni! Hiányoztál idén Courchevelben. Merre
csámborogtál?
– Tanultam – vágta rá Daniel. – Ahogy tavaly és tavalyelőtt is.
– Újból megfogta Cherry kezét. – Ő itt Cherry.
Cherry azon kapta magát, hogy közelebb húzódik Danielhez, és
a karjába kapaszkodik.
– Szia – mondta Brigitte, akinek nem kerülte el a figyelmét a
mozdulat. – Miattam nem kell aggódnod. Mintha testvérek
volnánk.
Cherry kényszeredett mosolyra húzta a száját.
– Szia, Laura néni! – integetett Brigitte. – Ő Nicole – mutatott
a még mindig a nyugágyán heverésző hosszú combú lányra, aki

végignézte a bemutatkozást.
Most ráérősen felkelt, és lassított tempóban odalejtett a
társasághoz. Cherrynek csak egy hűvös puszit adott, Danielt
viszont annál hevesebben üdvözölte.
– Juj, de örülök, hogy megismerhetlek – mondta elnyújtott
mosollyal.
Ez most flört? Cherry körülnézett, hogy vajon más is
észrevette-e, de Isabella épp egy középkorú francia nővel,
valami szakáccsal diskurált, Laura meg tálcán italokat hozott ki
bentről. Brigitte már visszafeküdt a nyugágyra, és a tagjait
rendezgette, hogy mindenütt érjék a lebukó nap utolsó sugarai.
– Italt valaki? – kiáltotta el magát Laura, és Cherry egy sört
vett el a tálcáról. Követte Danielt a medence partján sorakozó
szabad nyugágyakhoz, és feszülten ült le, ugyanis nagyon jól
látta, milyen elégedett képet vágott Nicole, mikor Daniel a
mellette lévő ágyat választotta. Laura és Isabella egy messzebb
lévő kerti asztalhoz telepedve minden jel szerint bőszen
pletykálkodott. Cherry lenézett a ruhájára, és térdtájékon
észrevett egy kilógó szálat. Kínos lett volna letépni, mert a két
lány megláthatta volna.
– Mi újság veled? – kérdezte Daniel Brigitte-től. – Van már
állásod?
Brigitte megemelte a napszemüvegét, és mosolygott.
– Pimasz. – Aztán rögtön újra a szemére húzta, és hátradőlve
az esti napsugarak felé fordította az arcát. Aranyszínt kapott tőle
a bőre meg a haja.
– És te, Daniel? – Nicole akcentusa Cherry idegeire ment. –
Mivel foglalkozol?

– Orvosgyakornok vagyok.
– Orvos! – Nicole hódolattal pillogott rá, Cherry forrt a dühtől.
Hogy lehet ilyen otromba valaki? Hogyhogy nincs zavarban,
hogy bikiniben beszélget egy vadidegennel? Ezt teszi az emberrel
a pénz? Zabolátlan önbizalmat ad? Cherry egyáltalán nem
szimpatizált velük, de tisztában volt azzal, hogy ezt nem
mutathatja ki. Legalábbis Isabella és Laura előtt.
Daniel azóta is Brigitte válaszára várt.
– Szóval?
– Van, aki előbb utazni szeretne, hogy kitágítsa az elméjét, és
világot lásson, mielőtt beszállna a mókuskerékbe.
– Legfeljebb síelni jártál, vagy nyaranta hajókázni. Kitetted te
valaha a lábad Európából?
– Voltam Máltán.
– Az is Európa.
Cherry nem tudta eldönteni, hogy Brigitte viccel-e vagy sem,
de nem viccelt, mert fölemelte a szemüvegét, és zavartan nézett
a fiúra.
– Tényleg? Jó, hát a földrajz nem erősségem. Szerencse, hogy
nem kiküldött tudósítónak készülök. Folyton eltévednék.
– Csak annyit kéne tudnod, melyik gépre szállj fel.
Brigitte felült.
– Komolyan?
– Nem.
– Tudom ám, hogy szerinted haszontalan vagyok – állapította
meg mosolyogva, mintha ez irigylésre méltó jellemvonás volna. –
Pedig… lesz állásom.
– Nocsak, beleveted magad a munka sűrűjébe?

– Várom, hogy üresedés legyen Vic bácsi kiadójánál. Családi
barátunk – magyarázta Cherrynek.
– Vagyis nincs még semmi konkrét – mondta Daniel.
– Tévedsz – felelte diadalmasan. – Vic bácsi biztos benne,
hogy szeptemberre összejön a dolog.
És meg is fogja kapni az állást, gondolta Cherry sötéten,
mindegy, hogy mások egyébként keményen küzdenek azért,
hogy megvessék a lábukat a szakmában, s éppen ezért
képzettebbek, elhivatottabbak, és alighanem tízszer jobbak nála.
Brigitte pedig föl se fogja majd az eszével, hogy méltánytalanul
került előnybe.
– Te mit dolgozol, Cherry? – kérdezte Brigitte.
– Ingatlanközvetítő vagyok.
– Fogadok, hogy sok csinos házat látsz.
– Igen.
Brigitte elismerően bólintott, nem volt más hozzáfűznivalója.
Cherry megjegyezte magában, hogy a lány egyből „csinos”
házakra asszociált. Talán nem is tudja, hogy léteznek kis lakások
is ormótlan, csúf háztömbökben.
Nicole ezenközben naptejjel kenegette magát. Kifolyatott egy
keveset a tenyerébe, majd lassan és élvetegen bemasszírozta a
bőrébe, közben a karját nézte, és láthatóan elégedett volt. Felült,
s most a vállának állt neki, aztán nyújtózkodva próbálta elérni a
háta közepét. Futó pillantást vetett a csukott szemmel fekvő
Brigitte felé, aztán Danielhez fordult.
– Excusez-moi, volnál szíves? – nyújtotta felé a naptejes
flakont.
Cherryt elöntötte a pulykaméreg. Daniel határozatlan volt, és

némiképp zavarba is jött, aztán felmutatta a sörét.
– Hideg a kezem, inkább Brigitte-tet kérd meg – mondta
kedélyesen.
A sunyi kis szajha persze nem ezt tette, állapította meg
Cherry, csak elmosolyodott, és hátrafeküdt a nyugágyában.
Ekkor a kötényes francia nő tűnt fel az ajtóban, és Isabella
ujjongva jelentette be:
– Madame Baudin elkészült a vacsorával. Együnk idekint?
Brigitte felkelt, és belebújt egy lenge kaftánba. A bikinis Nicole
is felállt, kéjesen nyújtózkodott, aztán Brigitte-tel a sarkában
bement a házba rendbe szedni magát.
– Ne haragudj – tátogta Daniel, mire Cherry elmosolyodott, és
egy legyintéssel jelezte, hogy nem fogja felhúzni magát egy buta
kis francia tyúk miatt. A fiú megvárta, míg a két lány
hallótávolságon kívülre kerül, aztán megkérdezte tőle:
– Jól vagy?
– Aha, persze.
Laura tálcákkal és poharakkal egyensúlyozva lépett ki
Madame Baudinnel a házból, és Daniel már ugrott is, hogy
segítsen. Cherry egy pillanatra kifújhatta magát. Egyvalamire
vágyott: kettesben lenni Daniellel egy hangulatos étteremben
vagy másutt, ehelyett kénytelen lesz ezzel a népséggel
vacsorázni. Jó eséllyel vagy Brigitte vagy Nicole Daniel mellé fog
ülni az étkezésnél, és mindkét lehetőséget elviselhetetlennek
találta. Befújt a szellő a szoknyája alá, s erről eszébe jutott, hogy
szerencsére hozott magával kardigánt. Ment, hogy felvegye, és
akkor észrevette, hogy még valamit lenget a szél. Nicole holmija
volt, talán egy ruha, félig kibuggyanva a táskájából. Cherry

körbenézett. Daniel Laurával és Madame Baudinnel éppen
visszament a villába további tányérokért. A lányok eltűntek.
Isabella neki háttal a poharakat rendezgette az asztalon.
A ruha hangtalanul landolt a vízen, rózsaszínje megsötétedett,
és lassan szétterült. Ahogy a lágy szellő elúsztatta, vízbe fúlt
tetemre emlékeztetett. Cherry ekkor már a nagyasztalnál volt.
– Segíthetek? – fordult oda Isabellához.
A nő örömteli meglepetésként könyvelte el, hogy vendégük
nem akarja kiszolgáltatni magát, és a kezébe nyomott egy adag
villát.
– Kösz.
Cherry beszállt a terítésbe. Már tudta, miként játszhatja ki ezt
az asszonyt, aki nyilván nem szeretné, ha túlragyogná a lányát.
Ellenállt a perverz késztetésnek, hogy pontosan azt tegye;
gyerekjáték lenne, hiszen Brigitte nyilvánvalóan buta, mint a tök.
De nem, inkább udvarias lesz, és szende.
– Hé! – kiáltotta egy felháborodott hang, és Cherry lustán
felemelte a fejét.
– A medencében van a ruhám! – Nicole haragosan nézett
körül, és Cherryn állapodott meg a pillantása.
Cherry, mindkét kezében evőeszközökkel, állta a tekintetét.
– Mi történt? – kérdezte Brigitte.
– A ruhám! Csuromvíz!
– Biztosan a szél volt – mondta Daniel.
Nicole kénytelen volt visszamenni a házba, hogy kölcsönkérjen
valamit Brigitte-től, miközben az elázott ruhát egy citromfára
akasztották száradni. Cherry a vacsoránál Nicole mellett találta
magát. Daniel szemben foglalt helyet Isabella oldalán.

– Szegénykém – súgta oda Cherry a lánynak. – Remélem,
azért nem ment tönkre a ruhád.

Később az este folyamán Cherry és Daniel összebújva feküdt a
ropogós ágyban. Hátra nézett a szobájuk, és amikor Cherry
behúzta a spalettát, koromfekete volt a tenger. Már várta, hogy
reggel kitárja az ablakot az új nap fényében kéklő víztömegre. El
sem akarta hinni, hogy mindez vele történik. A villa gyönyörű, a
hely egy álom. Ha rajta múlik, kettesben tölti Daniellel a hétvége
hátralévő részét.
– Még egyszer bocs a ma estéért – dünnyögte a fiú, és
álmosan odanyomta az orrát Cherry füléhez.
– Semmi baj.
– Álltad a sarat.
Cherry mosolyogva cirógatta végig a fiú mellkasát.
– Te csináltad?
– Mit?
– A ruha.
– Dehogyis.
Daniel kinyitotta a szemét, és Cherry ártatlanul nézett vissza
rá.
– Ahogy te is mondtad, a szél volt.
A fiú elmosolyodott, és megcsókolta,
ráhengeredett, és tovább csókolóztak.

aztán

Cherry

TIZENKETTŐ
Június 21., szombat
Cherry másnap későn, Daniel előtt ébredt. Csak feküdt
csendesen, élvezve a békés nyugalmat, mielőtt Laura, akit már
hallott is a házban neszezni, rájuk nem ront az aznapi terveivel.
Keskeny fénycsík rajzolta körbe a spalettát, vagyis odakint hét
ágra süt a nap, és Cherry nagyon szeretett volna már fölkelni,
ugyanakkor nem akarta elhagyni a hálószoba menedékét, hogy
belerángassák valami városnézésbe. Laura elnyomó jelenlétében
csapdába pottyanva érezte magát.
Daniel nyújtózkodott mellette.
– Jó reggelt. Ugye nem horkoltam?
Ő csak nevetett és odamutatott az ablakra.
– Nem. Beengedhetek egy kis napfényt?
– Nem kaphatnék előbb egy csókot? – kérdezte Daniel, de
Cherry kipattant az ágyból, és már nyitotta is a spalettát, amire
az előző éjszaka óta várt. Káprázatos volt, ahogy a napsütötte
tenger köszöntötte.
Daniel hunyorgott, a lány meg visszaszökkent mellé az ágyba,
és megcsókolta.
– Menjünk strandolni!
– Azt szeretnéd? Csak mert… azt hiszem, anyám titokban azt
tervezi, hogy megmutogatja nekünk a régió összes pincészetét. –
Látta rajta, hogy elszontyolodik, hiába is próbálja palástolni. – Na

jó. Legyen, ahogy akarod.
– Most bűntudatom van – mondta Cherry. – Ha anyukád
annyit fáradt…
Daniel magához vonta, és átölelte.
– Ne bolondozz. Túl fogja élni.
Miután szeretkeztek, levonultak
elfogyasztani késői
reggelijüket. Laura vidáman fogadta őket, elébük tálalta a
croissant-t, és friss kávét főzött nekik.
– Jól aludtatok? Remélem, kényelmes az ágy. Arra gondoltam,
ma kószálhatnánk egyet a környéken. Nincs kedvetek megnézni
a Château Minuty pincészetet? A Matton-Farnet család már
csaknem három évszázada foglalkozik bortermeléssel. –
Lelkesen mosolygott.
– Az jó volna, anya, de mi ma inkább strandolnánk. Tudod, a
vakáció első napja meg minden.
– Ó, rendben. Klassz ötlet!
Cherry döbbenetére nagyon úgy festett a dolog, hogy Laura
rájuk akar csimpaszkodni.
– Leviszem magammal a könyveimet, úgyis tanulni akartam –
mondta gyorsan.
– Hoztál magaddal munkát? – kérdezte Daniel.
– Nemsokára szakvizsgát kell tennem.
– Akkor én is viszek magammal tanulnivalót, aztán majd
kikérdezzük egymást.
Ennyi elég is volt ahhoz, hogy elvegyék Laura kedvét, aki
valami olyasmit dünnyögött, hogy később találkoznak, aztán
ment a könyvéért, hogy a medence mellett olvasgasson.

Daniel vezette a kocsit Pampelonne-ig, amely a három mérföld
kiterjedésű arany homokjával az ötvenes évek óta öregbítette St.
Tropez hírnevét. Jóllehet még mindig csak június közepe volt,
Daniel ragaszkodott az előzetes foglaláshoz, hogy helyre
vadászva ne kelljen fel-alá grasszálniuk a parton.
Cherry csak az érkezéskor fogta fel, hogy nem asztalra gondolt
az ebédhez, hanem napágyra. A part java része ugyanis privát
klubokhoz tartozott, és máris majdnem megtelt.
Látta a kártyaleolvasón megjelenő összeget, amikor Daniel
beütötte a PIN-kódját, és nem hitt a szemének. Nyolcvan euró
két napágyért! És még egy vacak törülközőt se kap az ember.
Mindketten hoztak magukkal: Daniel ismerte a gyakorlatot,
Cherry meg ösztönösen bepakolt egyet, mivel még emlékezett a
gyerekkori brightoni kiruccanásokra, amikor dideregve
ücsörgött a hideg sziklákon, miután szembeszállt a dacos, szürke
hullámokkal.
Itt akvamarin volt a tenger, s a hullámok lágyan nyaldosták a
partot, mintha fogytán lenne az erejük. Cherry elnyúlt a Daniel
melletti napágyon, az ernyő jóleső árnyékában, merthogy máris
nagy volt a hőség. Körkörösen futottak a napernyőjén a
narancssárga és fehér csíkok a tiszta kék ég előtt. Ugyanez a
minta ismétlődött sokszorosan a partszakaszukon. A tengert
hófehér jachtok pettyezték, lágyan ringatózva a vízen. Némelyik
hivalkodó volt, a többi egyszerűen csak fényűző.
– Nézd már, az ott Brigitte – szólt Daniel, és Cherryben egy
világ omlott össze. Kis csapat mászott ki egy partra futó
motorcsónakból. Homokkal a nedves lábukon odaszaladtak
hozzájuk, és Cherry rögtön látta, hogy Nicole is Brigitte-tel van,

és még egy lány volt velük, meg két srác, mindnyájan fiatalok,
napbarnítottak és mutatósak a fürdőruhájukban. Lehuppantak a
homokba, aztán az egyik srác odaintett egy pincért, hogy italokat
hozasson.
Megejtették a bemutatkozást, és Cherry elégedetten látta,
hogy Nicole kerüli a tekintetét, s még valamivel távolabb is ült le
tőle és Danieltől. A másik lány is francia, Nicole barátnője. A
srácok a lányok fiúi, de az már nem világos, hogy ki kihez
tartozik, Cherry ezt az alapján próbálta meghatározni, hogy ki
melyik lányt kenegeti naptejjel, s ki melyikük hajával játszadozik,
habár még ez sem garancia semmire.
Jelentéktelen dolgokról társalogtak – bulikról, egymásról –, és
heccből homokot szórtak a lányok lapos hasára. Cherry azt
szűrte le a hallottakból, hogy Nicole apjának jachtján töltik a
napot, arra viszont nem sikerült rájönnie, hogy a fehér, úszó
luxusszigetek közül melyiken. Azon tűnődött, vajon ezek a
fiatalok minden nyarat így töltenek-e, és szinte rögtön tudta a
választ, hogy kiváltságosságuk jéghegyének csak a csúcsát látja.
Nem kerülte el a figyelmét, hogy Daniel jóllehet végig udvarias
maradt, beéri a csendes heverészéssel. Miután mindenki megitta
az italát, Nicole felállt, és megkérdezte, nincs-e kedvük velük
tartani a jachtra.
Cherry megdermedt a javaslatra; dehogyis van kedve. A
társaságukban jókedvet kellett színlelnie, de legalábbis éberen,
elvárás szerint mosolyogni és bólogatni, holott ő csak a könyvét
szerette volna olvasni. Persze ha Daniel megy, akkor elkíséri.
Várta, hogy a fiú megszólaljon, és örömmel hallotta kitérő
válaszát, hogy inkább talán majd később.

– Minden oké? – kérdezte tőle Daniel, miután a többiek
elmentek, mintha megérezte volna, hogy nem teljesen
felszabadult.
– Aha.
– Nyugis, nem?
– Az – kuncogott a lány.
– Olvasunk?
– Én is épp ezt akartam mondani.
Elhelyezkedtek a nyugágyban, a fiú valami kerékpáros
könyvvel, a lány egy könnyed regénnyel. Mielőtt kinyitotta
volna, az égre nézett. Kedvelte a beláthatatlanságát, s hogy ha a
horizontig követi a vonalát, kirajzolódik a föld íve. Ilyenkor úgy
érezte, neki is van helye a világban. Magába szívta az érzést, erőt
és nyugalmat merítve a nagy kékségből, aztán nekifogott az
olvasásnak. Kisvártatva elnehezedtek a pillái.
Arra ébredt, hogy valaki simogatja a vádliját. Felemelte a fejét,
és látta, hogy Daniel keni naptejjel.
– Állítottam a napernyőn – mutatta a fiú –, de a lábadra így is
odatűzött a nap.
– Hány óra? – kérdezte álmosan.
– Egy.
– Már? – Csaknem egy teljes órát aludt, a nap közben feljebb
hágott az égen, rekkenő hőség volt. Mosolyogva nézte a fiút,
ahogy kenegeti, egyre feljebb haladva a lábán. A combja tövében
dünnyögve megállt, és úgy tett, mintha csak véletlenül tévedt
volna oda a keze. Egy darabig tétovázott, egy ujjal a lány
combtövét cirógatva, és somolygott.
– Kész.

– Kösz.
– Szívesen. Úszunk egyet ebéd előtt?
Kéz a kézben mentek le a tengerhez, és Cherry begörbítette a
lábujjait, mert hidegre számított, de jólesően langyos volt a víz.
Mialatt ő belegázolt, Daniel nagy lendülettel a habokba vetette
magát, aztán kiemelkedett, és fröcskölni kezdte, ő meg
sikoltozott. Cserébe vizet lökött a fiú arcába, és kezdetét vette a
csata. Cherry kezdett szerelmes lenni. Irigyelte Daniel
életmódját, de a társaságát is élvezte. Jól választott, mert Daniel
ráadásul vicces és illedelmes.
Ebéd után ismét úsztak egyet, aztán visszatértek a
nyugágyaikhoz. Cherry – szavához híven – elővette a
tankönyveit. Ettől Daniel is kedvet kapott, és néhány órán át
tanultak, hébe-hóba felpillantva a könyveikből, hogy
felolvassanak egy-egy érdekesebb részt a másiknak. Már
hűvösebb volt, amikor Cherry közölte, hogy éhes, és alkalmas
étkezőhelyet keresve végigsétáltak a kikötő hosszában. Daniel
sms-ben tájékoztatta Laurát, hogy úgy határoztak, St. Tropezban fognak megvacsorázni. Vajban sült nyelvhalat fogyasztottak
egy üveg sémillonnal. Amikor a pincér kitöltötte a bort, Cherry
megállapította, hogy a Minuty-birtokról való. Furcsa volt
belegondolnia, hogy ha másként alakulnak a dolgok, most ott
lenne a birtokon. Vajon Laura dühös lesz majd, hogy nem vele
töltötték a napot?

Amikor késő este hazaértek, Laura épp indulóban volt.
– Ó, hát itt vagytok – mondta. – Vártalak. Jól telt a napotok?

Daniel lecsapta a strandtáskát a konyhapultra. – Pompásan,
kösz, anya. És a tiéd?
– Csöndesen. Lazulósan – helyesbített sebtében.
– Hová készülsz?
– A Vincent’sbe. Foglaltam asztalt.
Daniel elcsodálkozott.
– Egyedül?
– Hát, eredetileg három főre, de semmi gond – mosolygott az
anyja. – Már odaszóltam, hogy csak én leszek.
– Ó, ne haragudj – szánta-bánta Daniel. – Korábban is
hazajöhettünk volna.
– Nem baj, tényleg.
Cherry időszerűnek érezte, hogy kivegye a részét a
szabadkozásból. – Ne haragudj, Laura. Ha tudtuk volna…
Mintha haragvó kifejezés suhant volna át Laura arcán, mielőtt
azt felelte: – Nem probléma.
– Ezt elhamarkodtuk. – Daniel bekukkantott a hűtőbe. –
Tudod, mit? Majd én főzök neked valamit.
– Nem szükséges – állt fel Laura. – Vincent már vár.
Roppantul kíváncsi a családi fejleményekre.
– Biztos vagy benne?
– Persze.
– Még egyszer bocs. Nem is értem, miért nem egyeztettem
veled. Cherry farkaséhes volt, úgyhogy bekaptunk valamit.
Annyira azért nem volt éhes, gondolta magában Cherry. Csak
azért mondta, hogy majd éhen hal, mert Daniellel akart
vacsorázni az anyja kéretlen társasága nélkül. Udvariasabb és
barátságosabb is lett volna várni, de hát csak erről az egy estéről

van szó, a fenébe is. Mellesleg tegnap este épp eleget fecsérelte
az idejét családi és baráti körben. Laura igazán nem várhatja el
tőlük, hogy ne kívánjanak nagy néha kettesben lenni. Igazából,
szőtte tovább a kissé bosszús gondolatot, ha nem akarna
állandóan a nyakukon lógni, akkor most nem kéne magányosan
vacsoráznia.
Laura Cherryre nézett és mosolygott.
– Akkor én megyek is. Kilencre szól a foglalásom.
– Veled megyünk – mondta Daniel. – Majd iszunk valamit.
Cherry nem akart. Elbágyasztotta a sok napozás meg a fél
üveg bor, amit megivott, de mosolygott, mintha díjazná az
ötletet.
Laura habozott.
– Nem, ne gyertek. Egész nap el voltatok, fáradtak lehettek.
Jól megleszek egyedül is. – Fogta a blézerét meg a táskáját, és
arcon csókolta Danielt. – Később találkozunk.
– Bocs, Laura. Majd legközelebb – mondta Cherry.
Laura bólintott, és elhagyta a házat.
Alighogy becsukódott utána az ajtó, Cherry elhúzta az arcát.
– Pocsékul érzem magam.
– Igen, én is – mondta Daniel. – Holnap csinálhatnánk valamit
közösen.
– Ugyanerre gondoltam. Szerinted anyukád élvezne egy egész
napos lustálkodást a medence mellett? Mi főzhetnénk
kárpótlásul – javasolta Cherry, és hálatelt ölelést kapott érte.

Laura néma házba ért haza, csak az égve hagyott lámpa fogadta.

Tizenegy óra se volt még. Az asztalon üzenetet hagytak a
számára: „Vártunk, de elnyomott a buzgóság a kanapén.
Remélem, szép estéd volt. Mit szólnál holnap egy medencés
ejtőzéshez? Mi főzünk!”
Daniel Cherry helyett is aláírta a levélkét. Laura egy darabig
fülelt, de nem hallott semmit, így aztán elment lefeküdni.

TIZENHÁROM
Június 22., vasárnap
Laura arra számított, hogy Daniel és Cherry másnap is későn kel
majd, de legnagyobb meglepetésére már a reggelivel is végeztek,
mire a kávéillatot követve lement a konyhába. Hallotta őket
odakint nevetgélni. Kedvét lelte fiatalos lendületükben,
határtalan energiájukban, amivel az élethez állnak, nem törődve
vele, hogy az energiájuk akár ki is merülhet, vagy
megváltozhatnak a céljaik. Izgalmas volt az elszántságnak és az
idealizmusnak ez az elegye. Kiváltképp a bizonytalansági
tényezőt kedvelte: egy gyermek életének valamennyi
mérföldkövét örömteli várakozás kíséri. Fiú lesz vagy lány?
Hogy fog kinézni? Milyen lesz a személyisége? Hogyan teljesít
majd az iskolában? Kik lesznek a barátai? Mit akar majd tanulni,
mi szeretne lenni? A gyermekvállalás a legcsodálatosabb
zsákbamacska. Valahányszor a fia újabb mérföldkőhöz érkezett,

futólag Rose is mindig az eszébe jutott, és fájdalommal töltötte el
a tudat, hogy a lányára vonatkozó kérdései örökre
megválaszolatlanok maradnak.
Kávét töltött magának, kivett egy friss croissant-t a
papírzacskóból, majd kezében a tányérral és csészealjon a
csészével kiballagott a teraszra. Megtorpant, amikor meglátta
Cherry kezét a fia hasán, ahogy szomszédos nyugágyakon,
csukott szemmel élvezték a napsütést. A lány keze most lejjebb
vándorolt, becsusszant Daniel sortja alá, és nagy ég!, még a fia
merevedését is látni vélte. Túl sokáig hezitált, hogy udvariasan
köhintsen-e vagy szó nélkül forduljon sarkon. Cherry közben
kinyitotta a szemét, és egy darabig ott hagyta a kezét, ahol volt.
Aztán észrevette Laurát, és akkor lassan visszahúzta. Látszott
rajta, hogy zavarban van. Laura úgy döntött, elnéző lesz, és úgy
tesz, mintha mi sem történt volna.
– Jó reggelt – köszöntötte őket, ahogy csatlakozott hozzájuk a
medence partján.
– Á, szia, anya – mondta Daniel, összeesküvőn Cherryre
vigyorogva. – Milyen volt Vincentnél?
– Remek. Alaposan kifaggatott rólad. Elmeséltem neki, amit
tudok, de nekem se mondtál még el mindent – tette hozzá
könnyeden. – Veled is szeretne megismerkedni, Cherry, még
mielőtt holnap hazarepülsz, úgyhogy ma estére fenntart nektek
egy asztalt, ha gondoljátok. Nem kötelező, de ha mégis úgy
döntenétek, Vincent csinál nektek helyet.
– Kedves tőle – mondta Cherry.
Laura felpillantott rá, de a lánynak már újból csukva volt a
szeme.

Daniel meghúzta Cherry kezét. – Gyere, ússzunk egyet. Anya,
te nem jössz?
Nem volt hozzá sok kedve. Majd ha ők kijöttek, esetleg leúszik
pár nyugalmas hosszt.
– Előbb megreggeliznék.
Bementek a medencébe.
– Nem hideg? – kérdezte Laura, habár Cherry visongása már
megadta a választ. Tulajdonképpen szánalmas, hogy képtelenek
beszélgetni. De egyikük sem felelt. Meg se hallották őt, annyira
bele voltak feledkezve egymásba; Laura a napszemüvege mögül
figyelte őket, miközben beleharapott a croissant-jába. Úszásnak
nem lehetett nevezni, amit műveltek, inkább csak viháncolás
volt. Elfordította a fejét, mert kirekesztve érezte magát, és bár
szégyellte bevallani, féltékeny és magányos volt.
Úgy öt perccel később kiszálltak, s ahogy fektükben lelógatták
a karjukat, ujjaik lopva össze-összeértek.
Laura úgy döntött, hogy bemerészkedik a vízbe. Úszott egy
keveset, aztán a hátára fordulva bámulta az eget. Súlytalan érzés
volt, s ahogy füle a víz alá került, letisztultak a gondolatai. Ezen a
nyaraláson eddig kívülálló volt, valahogy nem tudta felvenni a
tempót. Ő a medencében van, a fia meg a barátnője csukott
szemmel a parton. Amikor vacsorázni akart menni, ők már ettek,
és lefekvéshez készülődtek. Amikor meg felvetette, hogy járják
körbe a vidéket, ők addigra már eldöntötték, hogy strandolni
fognak. Nem így képzelte el Cherry látogatását. Magában
elmosolyodott; csak púp a hátukon.
Laura eleinte azt remélte, hogy jobban megismerheti Cherryt,
s most azon tűnődött, mitől lehet olyan zárkózott. Igazán

megerőltethetné magát, ha már egyszer itt lakik náluk.
Kinyújtózott a vízen. Nem számít, élvezzék csak egymást;
Cherry másnap úgyis elutazik.
Kiszállt a vízből, és elheveredett a nyugágyán. Cherry a
szerelmesek duruzsoló hangján beszélt valamit, Laura meg fogta
a könyvét, és nekiállt olvasni.
Arra ébredt, hogy mind a ketten eltűntek. Álmatagon ült fel,
és az órájáért nyúlt. Dél volt. Ekkor észrevette, hogy Cherry az
ajtóból nézi. Vajon csak most jött, vagy figyeli már egy ideje?
Laura magára tekerte a kendőjét, és felült.
– Készítettünk ebédet – mondta Cherry, azzal visszament a
házba.
Együtt ettek, majd mivel semmi kedve sem volt továbbra is a
felesleges harmadikat játszani, Laura elhatározta, hogy házon
kívül tölti a nap hátralevő részét. Kényelmetlenül érezte magát a
saját otthonában.

Másnap reggel, Cherry utolsó napján, Laura már bánta, hogy
rosszakat gondolt róla, és eltökélte, hogy még egy kísérletet tesz,
mielőtt a lány elutazik.
– Cherry, mondd, hánykor indul a géped? Csak mert az jutott
eszembe, hogy ha van kedved, megnézhetnénk néhányat a part
menti falvak közül, mielőtt elmész.
– Ó… – kezdte Cherry, és Danielre nézett támogatásért. –
Igazából van még egy kis szabadságom, és a főnököm azt kérte,
hogy inkább most vegyem ki, mint a nyár közepén, amikor
mindenki menni akar. Tudom, hogy eléggé az utolsó pillanatban

szólok… pofátlanság tőlem, és mondj nyugodtan nemet…
Laura igyekezett barátságos arcot vágni.
– Tehát kicsivel tovább maradsz?
– Annyira kedves vagy – mondta Cherry, és először
mosolygott Laurára szívből jövőn.
– Nem gond, anya, ugye?
– Dehogyis – mondta Laura folyamatosan fegyelmezve a
vonásait. – Meddig?… Mármint, sok szabadságod van?
– Van egy kevés.
– Anya, arra gondoltunk, hogy kimehetnénk a szőlészetbe,
ahogy javasoltad. Lenne hozzá kedved?
Laura még mindig ama felismerés hatása alatt állt, hogy a
vendégük végül mégsem fog elutazni aznap, sőt ami azt illeti, egy
darabig biztosan nem szabadulnak meg tőle.
– Menjetek csak. Szerintem én átugrom Isabellához.
Hamarosan elmentek, és Laura kiült a teraszra egy csésze
kávéval. Rá kellett jönnie, hogy aggasztják az előtte álló napok.
Isabella filozofikusabban közelítette meg a problémát.
– Szívem, az csak jó, ha maradni akar. Azt mutatja, hogy
szeretne jóban lenni veled.
– Gondolod?
– Hát persze. Különben az első géppel elhúzna. – Nézték,
ahogy a medencetisztító fiú hálóját lassan mozgatva
szisztematikusan begyűjti a leveleket a vízből. – Megnyugtató
látvány, nem? – szólalt meg Isabella. – A mozdulatai. Tiszta
tajcsi.
– Új ember?
– Madame Baudin fia. – Isabella pajkosan mosolygott. – Friss

hús.
Laura lehúzta a napszemüvegét, részint mert elborzadt,
másfelől remekül szórakozott.
– Isabella, csak nem…
– Nyugalom, szívem. Nézni csak szabad. – Újból Laurához
fordult. – Én egyébként rokonszenvesnek találtam a lányt.
Előzetes gyanúim dacára elbűvölő kislány. Segítőkész. És amúgy
is ez volt a szíved vágya: egy nagy, boldog család.
– Igen, csak közben meg úgy érzem, hogy kiszorít. Igazság
szerint – kényszeredett nevetést hallatott –, megkockáztatom,
hogy örülne, ha nem lennék.
– Tényleg? De miért?
– Nem tudom, csak így érzem. Alig szól hozzám.
– Szívem, adj esélyt neki. Hiszen csak most ismerkedtetek
meg. Valószínűleg retteg tőled.
Laura meghökkenve mondta:
– Ugyan miért?
– Mert az új fiúja anyja vagy. És mindig is túlságosan
védelmező voltál, ha Danielről volt szó.
Laurának nevetnie kellett.
– Mi az ördögről beszélsz?
– Ugyan már, a birtokosi szemléletedről. Világéletedben
anyatigris voltál. Emlékszel, amikor belecsíptél abba a kisfiúba?
Pedig csak kétéves volt.
– Megharapta Daniel lábát. Még vérzett is. Napokig látszott a
fognyoma.
– Aztán volt az az incidens az egyik osztálytársával. Rémlik,
hogy egy krikettütő is szerepet kapott a történetben, sírás lett a

vége, aztán eljött az iskolából, nem igaz?
Laura a medencetisztító fiúra fordította a tekintetét.
– Emlékszel még, milyen volt fiatalnak lenni? A késő
kamaszévek.
– Emlékszem, hogy rengeteget buliztam. Illetve, hogy megyek
mindenféle buliba, a részletek valahogy nem maradtak meg.
– Vajon Rose milyen lenne most?
– Alighanem szép és tehetséges. Akár az anyja.
Laura mosolygott.
– Vicces. Azt hittem, Cherry majd…
– Nem szabad, szívem – vágott a szavába Isabella. – Ne
legyenek hiú ábrándjaid.
– Tudom, hogy butaság – mondta Laura. – Teljesen irreális…
Ültek, és gyönyörködtek a medencés fiú komótos
mozdulataiban, ahogy surrog a háló, majd időről időre
fölemelkedik és csepereg róla a víz.

Amikor visszaért a házba, Cherry és Daniel még nem volt otthon.
Laura ebédet készített magának, de csak piszkálta az ételt.
Hirtelen türelmetlen lett, és ráeszmélt, hogy ez egy olyan
alkalom, amivel élni kell. Végtére is övé a ház, most kiélvezheti a
nyugalmat. Úszkálhat kedvére anélkül, hogy zavaró tényezőnek
érezné magát.
A szobájában felvette a bikinijét. Visszafelé Daniel és Cherry
szobája előtt elhaladva felfigyelt rá, hogy nyitva van az ajtó. Be
akarta csukni, aztán a vendég jobb megismerésének vágyától
hajtva mégis inkább belesett a résen. Lábával a lépcsőforduló

semleges talaján maradva körülfürkészett a szobában. Két
bőrönd állt a falnak támasztva, a ruhákat beakasztották a
szekrényekbe. Az ajtószárnyak között egy rakoncátlan ruhaujj
kandikált ki. Néhány darabot csak úgy a székre dobtak, Daniel
pár sortját meg Cherrynek egy pólóját, amelyikben előző este
volt. Tessék-lássék módra volt beágyazva, a nyári paplant
egyszerűen ráhúzták a párnákra. A komódon nyugták, letépett
beszállókártyák, az útleveleik és pár könyv. Laura kiszúrta
köztük az egyik kedvencét, és anélkül hogy felfogta volna, mit
tesz, belépett a szobába, hogy kézbe vegye. Ott nyitotta ki, ahol
be volt hajtva az oldal sarka, és mosolyogva idézte fel a
történetet. Cherryé a könyv? Ösztönösen melegebb szívvel
gondolt rá; biztató volt, hogy végre megtudott róla valamit, még
ha csupán egy ilyen apróságot is, hogy milyen könyvet olvas.
Tessék, mégis van bennük valami közös! Cherrynek igazán
semmi oka feszélyezni magát előtte. A vidító felismeréstől tűzbe
jött Laura folytatta a szemlét. Fogta az egyik útlevelet, és a
végére lapozott. Danielé volt, s a komolykodó tizenhat éves arca
nevetésre késztette. A fotó egy burmai iskolai kirándulás előtt
készült.
Megtegye? Eh, mi baj származhatna belőle? Bevett szokás
útlevélfényképeket összehasonlítgatni. Cherry is komoly képet
vágott a fotóján. Átpörgette az okmányt, de csak az ausztrál
vízumpecsét volt benne. Hanem ezzel már áthágta a fényképhasonlítgatás szabályait, úgyhogy gyorsan le is tette az útlevelet.
Egy pillanatig tétovázott, nem akart még kimenni a szobából,
hiszen ennyire közel azóta sem került Cherryhez, hogy a lány
három nappal azelőtt megérkezett, és még többet akart tudni,

hogy áthidalja a köztük lévő szakadékot. Ugyanakkor azzal is
tisztában volt, hogy tiltott területre tévedt. Körülhordozta
tekintetét a szobán, és csalódott volt a gondolattól, hogy még
mindig oly keveset tud Daniel szívének elrablójáról, mert Cherry
nem hajlandó megnyílni neki.
A könyv végéből kilógott valami. Akkor csúszhatott ki, amikor
fellapozta. Cherry repülőjegye volt az, s már éppen visszatolta
volna, aztán összeráncolta a homlokát.
Nyitott jegy. Laura kihúzta a könyvből. Indulás előző
pénteken Nizzába. Ötszáz fontba került. A visszaút időpontját
nem rögzítették.
Mi oka lehetett Cherrynek, hogy csak oda útra szóló jegyet
váltott? Hiszen terv szerint ma repült volna haza. Laura hevesen
kutatott a magyarázat után, de hát mit is akar voltaképpen
megmagyarázni?
Az ablak előtt egy hirtelen elröppenő madár megijesztette;
forró lett a lába alatt a talaj, és hamar visszadugta a jegyet a
helyére. Kisietett, és körültekintően csak annyira húzta be az
ajtót, amennyire korábban be volt téve.
Aztán a medence mellett feküdt a nyugágyon, de nem bírt
megnyugodni. Nem szép dolog más holmijában kotorászni, és
Laurát nem egyszerűen csak az képesztette el, hogy képes volt
elkövetni, hanem az a fürgeség és zavartalanság, amivel Cherry
személyes tárgyai, papírjai között kutakodott. Szégyen. Mégis
volt ebben a jegy dologban valami, amin nem tudta túltenni
magát.
Talán a vízben majd kitisztul a feje. Becsobbant a medencébe,
és száz hosszt irányzott elő magának. Hat vagy hét lendületes

karcsapással elér az egyik végétől a másikig. El kell terelnie a
gondolatait. Miért nem váltotta meg Cherry a hazaútra szóló
jegyét?
Amikor Daniel és Cherry aznap délután megérkeztek, ő már a
konyhában készítette elő a vacsorát. Cherry felment átöltözni, és
Laura szépen kivárta, míg biztos távolságba ér, és elkezdi
folyatni a vizet a zuhanyban. Közben hozzáfogott a kertben
szedett salátalevelek átmosásához. Daniel a nagyasztalnál ült egy
pohár borral. Laura szerette az ilyen közös perceket, amikor
semmi különöset nem csinálnak, és rádöbbent, hogy mióta Daniel
megjött az egyetemről, ez egyszer sem fordult elő.
– Nagyon pedáns vagy – jegyezte meg a fiú, mintha mulatna
rajta, hogy Laura egyesével tartja oda a leveleket a csap alá,
hogy alaposan megmossa.
– Nem is hinnéd, hogy meg tudnak bújni a bogarak. Látod, ez
most majdnem megúszta!
– Annyira drámai lenne párat lenyelni?
– Ne gusztustalankodj!
Daniel nevetve nézte, ahogy Laura lerázogatja és tálba teszi a
leveleket. Utána a koktélparadicsomot vágta fel.
– Ez is a kertből van?
– Korai termés. – Odahajított neki egy szemet, Daniel érte
kapott, de elvétette. Felvette a földről a paradicsomot, vetett rá
egy gyors pillantást, majd bekapta.
– Pfuj!
A fiú vigyorogva mondta:
– Jó ízű.
Laura tisztában volt vele, hogy addig kell előhozakodnia a

témával, amíg Cherry nincs ott.
– Jó, hogy Cherry tovább tud maradni.
– Ühüm. Adsz még paradicsomot?
Már röpült is felé a második szem.
– Mázli, mi? Felhívta a főnöke, hogy nincs-e kedve
meghosszabbítani a nyaralását, vagy hogy volt?
– Nem tudom. Lehet.
– Azért kicsit furcsa, hogy nyaralás közben telefonál rá a
főnöke. – Elmosolyodott.
– Aha. Most jut eszembe, azt hiszem, ő telefonált be, hogy
hányra menjen majd be az első nap, és akkor jött fel a dolog. Épp
uborkaszezonjuk van, és Cherry főnöke azt kérte, hogy inkább
most használja fel a szabadságát.
– De eredetileg ma utazott volna haza. Ez volt a terv, nem?
– De. Miért kérded?
– Csak úgy.
– Valami oka csak van.
Laura megpróbálta tréfára venni.
– Csak eszembe jutott, hogy így egyeztünk meg.
– Igen, persze.
Anyja könnyeden mosolygott, de a hallgatása valami másról
tanúskodott.
Daniel végre megértette.
– Arra gondolsz, hogy Cherrynek kezdettől más tervei voltak?
– Miért, így van?
Kezdett bepöccenni.
– Nem, nincs így! Nézd, előre egyeztettük veled az időpontot.
Ő lefoglalta a repülőjegyet, én meg átutaltam neki a hatszáz

fontot.
Laurának uralkodnia kellett az arcvonásain, hogy higgadt
maradjon. Hatszázat?
– Te fizetted ki neki? – kérdezte mintegy mellékesen.
– Igen. Egy betanuló ingatlanközvetítő nem keres valami
sokat.
Laura kihallotta fia hangjából a figyelmeztető élt, és derűsen
elmosolyodott.
– El tudom képzelni.

Ha valaki ebben a pillanatban elhalad Cherry szobája előtt, az a
szokatlan kép tárult volna elé, hogy a lány moccanatlanul áll, és
egy pontra mered. Ha ez a valaki be is lép a szobába, azt is látta
volna, hogy a komódot bámulja, még pontosabban a komódon
fekvő könyvet, és az illető alighanem eltöprengett volna, mi lehet
olyan különleges abban a könyvben, hogy így fogva tudja tartani
valakinek a pillantását.
Cherry igazított rajta, hogy a gerince párhuzamosan álljon a
komód szélével. Világos, hogy hozzányúltak a könyvéhez,
átforgatták, és kivették belőle az oda elrejtett dokumentumot. A
dokumentumról leolvasható információ pedig talán már
burjánzásnak is indult Laura agyában, akár egy gyorsan
szaporodó baktérium. Cherry zabos volt, de nem akaszthatta
össze a bajszát Laurával. Lesz még mód a törlesztésre.

TIZENNÉGY
Június 30., hétfő
Cherry nem úgy nézett ki, mint aki egyhamar el akarna menni.
Teltek-múltak a lusta, terjengős, napsütéses napok, és Laura
egyfolytában azt várta, hogy Cherry majd tájékoztatja, mikor
telik le a szabadsága, vagy hogy mikor kell visszamennie
dolgozni, ám erre sosem került sor. Laura nem érzett már
hajlandóságot, hogy közös kirándulásokra invitálja őket,
kiveszett belőle a korábbi lelkesedés. A reggelinél rendszerint
azon tűnődött, milyen programot találhattak ki maguknak
aznapra, s hogy vajon lemennek-e a strandra. Újabban
megkönnyebbüléssel fogadta, ha lementek, mert úgy legalább
nem kellett tovább udvariasan csevegnie. Helyette kifeküdt a
medencéhez, háborítatlanul, de magányosan, és egyszerre azon
kapta magát, hogy irritálja Cherry jelenléte. Ez az ő vakációja is,
és nem számolt vele, hogy egész végig ott lesz majd a fia
barátnője. Daniellel is szeretett volna időt tölteni, csak Daniellel.
Egy héttel azután, hogy Cherrynek eredetileg haza kellett
volna utaznia, ismét felhozta a témát a fiának. Daniel mentségére
szóljon, hogy bocsánatkérő hangnemben azonnal felajánlotta:
szállodába mennek. Csakhogy Laura akkor egyáltalán nem látta
volna őt, és a pillanat hevében elutasította az ötletet.

Más tekintetben is megviselte a feszültség. Elszórt dolgokat.
Rendre elkeveredtek a konyhapulton hagyott kulcsai.
Lepottyant a mosdóról a fogkeféje, bele a szemetesbe. És
csúnyán megkarcolódott a bérelt kocsija, bizonyára amikor a
faluban parkolt vele. De nem csupán Cherry állandó jelenléte
zavarta. Ott volt még a repülőjegy árának kérdése is. A jegyen
ötszáz font szerepelt, ebben biztos volt, Daniel viszont azt
állította, hogy százzal többet adott neki. Jól tudta, hogy óriási
különbség van kettejük anyagi lehetőségei között, és nem volt
ínyére ez a gondolatmenet.
Két nappal a tervezett hazaindulása előtt hirtelen eszébe
jutott, hogy Cherry vélhetően akkor is a villában lesz még,
amikor ő már visszatért Londonba. Úgy felbőszítette a gondolat,
hogy egyszavas válaszokat adott, amikor beszámoltak neki, hogy
bent fogják tölteni a napot St. Tropez-ban. Elbúcsúzott tőlük,
aztán kiment a medencéhez a bikinijéért, amit előző nap a
szárítón hagyott. Nem volt ott, pedig Laura esküdni mert volna
rá, hogy előző este kiakasztotta. Aztán meglátta a földre leverve.
Koszos volt, mintha még nedvesen repült volna le, ami csak azért
furcsa, mert az este szélcsend volt. Fölsóhajtott, és bevitte a
bikinit kimosni. Amíg folyt a víz, egyre azon spekulált, hogyan
tudná megfogni Cherryt. Egyenesen nem kérdezhet rá, hogy
mennyibe került a repülőjegye, mert az nyílt vádaskodás lenne,
így hát eltökélte, hogy inkább újból megkérdezi, mikor tervez
elutazni. Mégiscsak joga van tudni.

Még három napot kénytelen lesz maradni. Franciaországban elég

körülményes temetni, és még át is kell néznie a nagymamája
holmiját. Neil kellő együttérzéssel jóváhagyta a távolmaradását,
amikor Cherry felhívta a szomorú hírrel, hogy a nagymamája
elhunyt. Könnyen jött a döntés, hogy Laurának nem fog szólni
róla, pontosan meddig tervez maradni; ez a bosszú, amiért a
holmijában matatott. Ki a francnak képzeli magát, hogy a
személyes cuccai között kotorászik! Folyton a nyakukon lógott,
kérdésekkel bombázta őket, minden rohadt percet velük akart
tölteni; nyilván azt gondolta, istenadta joga van a szobájukban
kutakodni. Felsóhajtott. Bárcsak ne így lenne! Olyan jó lett volna,
ha összecsiszolódnak. Cherry fontosnak tartotta, hogy
elfogadható viszonyban legyen a fiúja anyjával, és zavarta, hogy
kudarcot vallott.
Kézen fogva csatangoltak Daniellel St. Tropez-ban hátizsákkal
a vállukon, fejükön kalappal a nap ellen, csattogtak a vietnami
papucsukban, és felverték a port. Átvágtak a Place des Lices-n,
ahol idős bácsikák pétanque-oztak a platánok hűvösében, aztán
az óriás jachtoktól hemzsegő kikötő felé vették az irányt.
– Mondd csak el még egyszer, mi volt az? – kérdezte éppen
Daniel.
– Egy rövid kék harangszoknya hozzá illő kék-fehér csíkos
blúzzal. Tökéletes színösszeállítás – mondta megborzongva
Cherry.
Daniel lenézett a lány lábára.
– Mennyire rövid?
Cherry lehúzta a fiú kalapját a képébe.
– Oké, bocsánat – vigyorgott Daniel. – És aztán?
– Egyik nap barátokkal mászkáltam, és megláttam a lányt,

akitől a ruhát használtan kaptam. És pont az volt rajtam.
– Na és?
– Nem érted. Megalázó volt. Úgy szégyelltem magam, hogy
átszaladtam az úton, nehogy a lány észrevegyen. Na és akkor
ütöttek el.
– Micsoda?! – hüledezett Daniel.
Cherry belekarolt.
– Megúsztam egy bokaficammal meg egy csomó lila folttal.
– Meg is halhattál volna!
– Akkor jobban izgatott, hogy nehogy a suliban kitudódjanak a
részletek. Mondtam már, csak tizennégy éves voltam.
Szerencsére a lánynak le se esett, miért rohantam el úgy.
Őszintén megvallva – tette hozzá hirtelen rádöbbenéssel –, a mai
napig nem is beszéltem róla senkinek.
Daniel megfogta, megszorította a kezét, és a lány
elmosolyodott. Alkalomadtán hasznosak tudnak lenni a
gyerekkori traumatikus sztorik, és sok más dologgal ellentétben,
amiket Cherry mondott, ezek még igazak is. Daniel közben
megindult az út túloldalára, és őt is húzta magával.
– Mi az? – kérdezte értetlenül, aztán feltekintett, és látta,
hogy már az óváros sikátoraiban, a butikok utcáiban járnak, és
minden jel szerint egyenest a Dior felé igyekeznek. Megdobbant
a szíve; Daniel készül valamire. Aztán már bent is voltak a
boltban. Körülhordozta pillantását a makulátlan enteriőrön, és
ideges lett attól, hogy a kiváló minőségű áruk mintha
fensőbbségesen néznének rá vissza. Oké, hogy a nehéz
gyerekkoráról szóló mese kiváló indokot szolgáltatott a
vásárolgatásra, de ez itt nem az ő pénztárcájához van szabva.

– Nekem ez kicsit…
– Én állom – mondta halkan a fiú.
Cherry elkerekedett szemmel nézett rá.
– Bármit választhatsz. Próbálj fel egy csomó mindent. Szép az
a sárga blúz. Szerinted?
Cherry odanézett, aztán vissza a fiúra, mert még mindig nem
fogta fel.
– Csak igyekezz, mert a többibe is be kell ugranunk.
– A többibe? – vált reszelőssé a lány hangja.
– A nevüket ne kérdezd, arra nem szoktam emlékezni, de ott
is vannak szép ruhák. – Szemérmesen mosolygott a saját
szerény öltözékén végigmutatva. – Hallomásból tudom.
Cherry nem akart hinni a fülének.
– Én nem… – kezdte minden meggyőződés nélkül.
– Ez az én szülinapi ajándékom neked – mondta határozottan
a fiú.
Így már rendben volt. Daniel éppannyira lelkesnek
mutatkozott, mint ő, ahogy szemezgetett a ruhák között,
türelmesen várakozott az öltözőfülkék előtt, és az odafigyelését
bizonyító, hasznos megállapításokat tett. Mindent ő fizetett.
Cherry nem vitte túlzásba – nem akart mohónak látszani és
kihasználni a fiút –, ezért időnként nemet is mondott, de így is öt
vagy hat divatos ruhadarabbal lett gazdagabb. Az utolsó előtti
boltban Daniel már kezdett fáradni, de tartotta magát az
ajánlatához.
– Bemegyünk még az utolsóba is? – bökött fejével az utca
átellenes oldala felé.
Cherry megérezte rajta, hogy besokallt, és szájon csókolta.

– Inkább ne. Így is tökéletes volt ez a délelőtt.
Danielen látszott, hogy megkönnyebbült, és ez azt jelentette,
hogy óriási áldozatot hozott érte.
– Nem szeretsz vásárolni, igaz?
Bűntudatos kifejezés jelent meg a fiú arcán, aztán látta, hogy
Cherry nevet.
– Utálok. Ülj le ide. – Egy árnyékos padra mutatott. – Én
elugrom a pékségbe valami ebédnekvalóért.
Cherry örült egy kis szusszanásnak, és a távolodó fiú után
nézett. Aztán, még mindig az átéltektől mámorosan, szerető
pillantást vetett a szatyraira. Bárgyú mosoly ragyogott a képén,
ahogy átgondolta, milyen új szerzeményei vannak. Este mindjárt
fel is vehetné valamelyiket. De rögtön lehervadt a mosolya –
Laurának nyilván meglenne a véleménye az esztelen
költekezésükről. Az utóbbi napokban jelentősen elhidegültek
egymástól. Daniel persze nem vett észre semmit, neki ellenben
nagyon is feltűnt, hogy semmi sem maradt a nő iránta tanúsított
kezdeti szívélyességéből. Nem számít, hogy az összes ruha
ajándék volt, és hogy nem ő zsarolta ki Danielből, hanem a fiú
tukmálta rá – egy a lényeg, hogy elvertek csaknem kétezer
eurót.
Cherryt feszélyezte a gondolat, hogy gyanút ébreszthet a
Daniel iránti érzései őszinteségét illetően. Az csak
megbonyolítaná a dolgokat. Bámészkodás közben egyszer csak
ismerős festményt pillantott meg az egyik átellenes üzlet
kirakatában, és rájött, hogy a Laura villáját díszítő képek
festőjének a keze munkája. A szatyrait felnyalábolva átment a
galériához, hogy közelebbről is szemügyre vegye a képet. Kisebb

fa festőállványon volt kiállítva, és St. Tropez kikötőjét ábrázolta.
Háromezer-ötszáz eurót kértek érte, de már elkelt.
Csilingelt az ajtó, amikor belépett. Nem volt sok ideje, mivel
Daniel bármelyik percben visszaérhetett. Egy gyors terepszemle
után a hátsó falon további festményeket fedezett fel ugyanattól a
művésztől. Eladva, eladva, eladva, de volt ott egy kisméretű
olajkép a Place des Lices-ről, ahogy a több tucat platán árnyéka
csipkés mintázatot képez a homokos talajon. Csodák csodájára a
kép még eladó. Tisztában volt vele, hogy ezzel hónapokra
lenullázza a hitelkártyáját, de megéri. Az eladó becsomagolta
neki a festményt; Cherry kifizette, azzal már sietett is vissza a
padhoz, a képet az egyik szatyorba rejtve. Alig néhány perccel
később megjelent Daniel, kivörösödve, mint aki rohant. Elnézést
kért, amiért olyan sokáig elmaradt, de bagettet hozott ebédre
meg citromos habcsókos pitét.
A téren ették meg, közben a pétanque-ozókat nézték, aztán
hazaindultak a villába. Isabella kocsija állt a felhajtón, és amikor
a házba léptek, hangos beszélgetést hallottak, köztük Brigitte és
Nicole hangját.
– Megjöttek! – sikkantotta Isabella, akiben szemlátomást volt
már néhány pohár bor. – Szép napotok volt?
– Pompás, köszönjük – felelte Cherry.
– Azt látom – mosolygott Isabella a lány szatyraira pillantva.
– Tartasz nekünk divatbemutatót? – kérdezte Brigitte.
Cherry elvörösödve intett nemet.
– Legalább mutasd, mid van! – A másik lány a szatyrok felé
nyúlkált, hogy láthassa a tartalmukat, és Cherry lenyelte a
dühét. Amikor előhúzta az egyik ruhát, ámuldozást és irigy

felkiáltásokat váltott ki.
– Mi van még? – akarta tudni Brigitte, miközben Cherry csak
azt kívánta, hogy fogja már be.
– Csak egy blúz meg egy felső.
– Ilyen sok szatyorban? – hitetlenkedett a lány. – Most mit
titkolózol? Muti már!
Laura végig néma maradt, Cherry azonban megérezte rajta,
hogy ő is kíváncsi a szatyrok tartalmára. Isabella és Brigitte
fürkész tekintettel nézte. Nem maradt más választása, így
nemsokára az összes ruha előkerült, ami valóságos üdvrivalgást
eredményezett.
Cherry észrevette, hogy Laura érdeklődve figyeli. Nyilván
azon tűnődik, honnét volt pénze ennyi mindenre.
– Látom, végigjártad az összes boltot – jegyezte meg nyájasan.
– Nem mindet – mondta Daniel megkönnyebbülten.
– Elkísérted? – álmélkodott Brigitte. – Hogy tudtad rávenni
Danielt?
– Az én ötletem volt – mosolygott a fiú. Átkarolta Cherryt és
adott neki egy csókot. – Boldog szülinapot. Ha megkésve is.
Laura arca kifejezéstelen maradt. Itt az idő, gondolta Cherry.
Kihúzta a szatyorból a becsomagolt képet, és átnyújtotta
Danielnek.
– Ez pedig itt a tiéd.
Ő meglepetten vette át.
– Ez meg mi?
– Bontsd ki! – somolygott a lány.
Daniel lehántotta róla a papírt, és felderült az arca.
– Hisz ez egy…

Cherry bólintott.
– Megláttam, és egyszerűen muszáj volt megvennem neked. –
Ami felért egy anyagi csőddel a számára, de szükséges volt.
Danielnek tetszett a kép, mégis feszengett.
– Nem kellett volna. Igazán.
Cherry feltartotta egy ujját.
– Szót se többet. Valami különlegessel akartalak meglepni.
– De hát…
A lány a szájára tette az ujját.
Daniel ismét a képre nézett, felcsillant a szeme, és magához
ölelte Cherryt egy csókra.
– Köszönöm. Nagyon tetszik. – Látszott rajta, hogy teljesen
meg van hatódva, és Cherry boldog volt, hogy megvette a képet.
– Te a születésnapodra kaptál ajándékot – dorgálta szelíden a
fiú.
Azzal újból megcsókolta. Válla fölött a lány észrevette Laura
bizonytalan arckifejezését. Alighanem azon tanakodik magában,
hogy honnét szerezhette rá a pénzt. Tanakodjon csak.

Laura rosszul aludt aznap este. Túl sok minden járt az agyában.
Daniel fizette Cherry repülőjegyét, még többet is utalt a
kelleténél, és ő fizette a ruhákat is. Ez egy vagyon, és ha őszinték
akarunk lenni, Cherry sem ezt, sem azt nem bírta volna kifizetni.
Akkor miből vette a festményt? Hogy tudott kiadni két- vagy
háromezer eurót egy eredeti olajképért, amikor repülőjegyre se
tellett neki. Éjjel kettőig ezen agyalt, és korán, már hat körül
felébredt. Mivel még mindig nem múlt el a gyomorremegése,

lement a konyhába egy pohár vízért. Ahogy odatartotta a csap
alá a poharat, az kicsúszott a kezéből, és széttört a mosogatóban.
Laura szitkozódott; olyan kétbalkezes újabban, elejt meg elveszít
dolgokat. A bérelt kocsit is meg kellene javíttatni, de már késő,
hiszen másnap elutazik. Óvatosan összeszedegette az
üvegtörmeléket, és egy régebbi újságpapírra szórta. Megtöltött
egy másik poharat, és lassú kortyokkal ivott, miközben tovább
kattogtak a fejében az előző éjszaka kérdései, és nem érkezett
rájuk válasz.
Kinyújtóztatta elgémberedett tagjait. Noha ez volt a tervezett
kikapcsolódásának
utolsó
napja,
stresszesebbnek
és
kimerültebbnek érezte magát, mint amikor megérkezett. Cherry
mindent felülírt. Otthon érezte magát a villában, ugyanakkor
mind ez idáig kerülte a háziasszonyt; sőt mi több, Laurának az
volt az érzése, hogy a lány ki nem állhatja.
Kézbe vette a festményt, amit Cherry vásárolt Danielnek. A
fény a platánok lombján keresztül a tér homokos földjére vetült.
Igazán szép kép. Nem csoda, hogy Daniel kincsként tekint rá.
– Eredeti.
Laura megpördült, és Cherryt pillantotta meg az ajtóban.
– Ha ez a kérdés motoszkált volna benned.
– Mióta álldogálsz itt? – csattant fel Laura a bűntudattól
haragosan, habár Cherry igazán nem láthatott a fejébe.
– Csak most jöttem – mosolygott a lány, azzal odalépett hozzá,
és kivette a kezéből a képet. A szemébe nézett. – Van még
kérdésed?
Laura tanácstalan volt. Mi ez az egész? Hisz ő csak megnézte a
képet, az ég szerelmére! Majdnem riposztozott, amikor hűvösen

felderengett benne egy emlék. Az a nap, amikor bement a
szobájukba, átkutatta Cherry dolgait, és felfedezte a
repülőjegyet. Észrevette volna, hogy turkáltak a holmijában?
Ekkor megjelent Daniel, és átkarolta Cherryt.
– Megyünk strandolni?
– Megyünk hát – mosolygott a lány. – Máris hozom a
holmimat. – Azzal felment az emeletre.
– Na és te, anya? Egy utolsó napfürdőzés?
– Nem, kösz.
– Mi van?
Laura nem szándékosan volt nyers, de betelt nála a pohár.
– Cherry jól szórakozik?
Fia a homlokát ráncolta.
– Aha. Remekül. Valami baj van?
– Ezt most komolyan kérded? Kissé hosszan időzik nálunk.
– Azt mondtad, nem bánod.
– Igaz – sóhajtotta Laura –, de nem gondoltam volna, hogy így
elnyúlik a dolog.
– Bocs, de én felajánlottam, hogy szállodába megyünk…
– Mindegy – mondta Laura kimérten. – Azt viszont szeretném
tudni, miért olyan nagy titok, hogy mikor utazik haza.
– Nem titok.
– Amikor rákérdeztem, nem válaszolt. És azóta is hallgat. –
Feltolult benne az elmúlt napok feszültsége. – Tényleg, mennyi
időt szándékozik maradni? Heteket, hónapokat, netán itt tölti a
nyarat?
– Szombaton elutazik.
Ez megakasztotta.

– Most szombaton? Mármint holnapután?
– Igen, vissza kell mennie dolgozni.
– Értem. És miért nem lehetett ezt megmondani?
– Megmondta. Én már rég tudom.
– De nekem nem szólt volna róla.
– Biztosan csak elfelejtette… elfelejtettük. Ne haragudj,
gondolnom kellett volna erre. Ha tudom, hogy zavarunk,
kiköltöztünk volna. Őszintén mondom.
Laura igyekezett nem elcsüggedni. Daniel egyfolytában többes
számban beszélt. Hiányolta a fiát az elmúlt hetekben.
– Tudod, hogy nem erről van szó.
Elhallgattak. Lett volna még mondandójuk, de egyikük sem
akarta tovább feszíteni a húrt.
– Szeretnénk, ha lejönnél velünk a strandra, anya. Örülnék
neked. Csak egypár órára, hm?
Majdnem beadta a derekát. Majdnem.
– Bocs, Daniel, már elígérkeztem Izzyhez.
A fia látta rajta, hogy ezt csak kitalálja, és neki sem volt jó
érzés, hogy hazugsághoz kell folyamodnia, de hogyan
magyarázhatta volna meg, hogy valami nem stimmel Cherryvel?
Így is kiélezett volt köztük a hangulat, és ezt nem csak képzelte.
Fia sértett arckifejezéséből egyértelmű volt, hogy azt hiszi, az
anyja pikkel a barátnőjére.
– Jó, akkor majd később találkozunk.
Adott az anyjának egy gyors puszit, aztán Cherryvel együtt
elhúztak.
Laurát furdalta a lelkiismeret a füllentése miatt, ezért úgy
döntött, hogy valóban beugrik St. Tropez-ba Izzyhez. Sajnos

azonban nem találta otthon a barátnőjét. Egy darabig elveszetten
ácsorgott az üres villa előtt, azután hazament. Összecsomagolt a
másnap
reggeli utazáshoz, majd
egy
tésztaszűrővel
felszerelkezve kivonult a kertbe, hogy ránézzen a paprikákraparadicsomokra. Sikerült agyonütnie egy jó félórát, részben
Cherryről is megfeledkezett közben, aztán hangokat hallott a
konyhából. Még szívesen kint maradt volna egy kicsit, de
modortalanságnak érezte, így nagy sóhajjal, egy piros és egy
sárga színű paprikával, valamint négy szem paradicsommal
visszaindult a házba.
– Idén gazdag a termés – kezdte, aztán meglátta az arcukat. –
Mi baj van?
Daniel a festményét tartotta a kezében. Öt centiméteres
szakadás tátongott rajta, ami pontosan a Place des Lices közepén
futott végig.
Laura elszörnyedve makogta:
– Ez meg hogy…? A szép festményed.
– Az üvegszilánkon hevert – mondta Daniel –, amikor
megjöttünk.
A konyhapulton még most is ott volt az összetört pohár, amit
Laura elfelejtett kidobni.
– De hogy került oda? – Egyikükről a másikra nézett, Cherry
azonban leszegett fejjel, bánatosan bámulta a padlót.
Kellett egy perc, hogy felfogja; de elhessegette a gondolatot, és
felnevetett. Aztán hitetlenkedve kérdezte:
– Most mi van?
– Akárhogy történt is, csak baleset lehetett – mondta Cherry
nagyvonalúan.

Laura megrökönyödött.
– Ugye nem hiszitek, hogy én voltam?
– Nem, anya. Csak nem értem, hogy történt. Arra értünk
haza, hogy a kép a törött üvegszilánkon fekszik.
– Azt már ki akartam dobni, csak elfelejtettem. – Laura
elhallgatott, mert ez úgy hangzott, mintha bűnös lenne. –
Festmények nem szakadnak ki attól, hogy törött üvegen
fekszenek. Fel kell hasogatni. – Zaklatottan újból elhallgatott. –
Nagyon sajnálom a festményedet – mondta Danielnek –, de
halvány gőzöm sincs, hogy történhetett. – Cherryre ugrott a
pillantása, aki leverten nézte a földet.
Csöndesen telt a vacsora; senki sem hozta szóba a festményt.
Laura korán kimentette magát, és felment lefeküdni.

Másnap reggel Daniel bepakolta a kocsijába az anyja csomagját.
Cherry a nyitott ajtóban állva fogott kezet az asszonnyal.
– Köszönöm ezt a pompás vakációt, Laura.
Először köszöni meg, gondolta Laura, és próbálta elkendőzni
afeletti bosszúságát, hogy voltaképpen kipaterolják a saját
házából.
Daniel hallgatott a reptér felé vezető úton, és Laurát
szomorúság fogta el, hogy haragban vannak. Szeretett volna
tiszta vizet önteni a pohárba, mielőtt hazarepül.
– Tudod, ugye, hogy nem én voltam, és sose tennék ilyet a
festményeddel? – szólalt meg, és maga sem hitte el, hogy
kénytelen magyarázkodni.
– Persze, tudom.

– Nem vagy meggyőző.
Daniel egy pillanatra elfordította tekintetét az útról, és
rámosolygott.
– Lehet, hogy ez is egy olyan megmagyarázhatatlan dolog.
Mint például? – gondolta magában Laura. De a téma
kétségkívül le volt zárva. Semmi értelme feszegetni. Laura tudta,
hogy nem ő a tettes, és nyilván nem Daniel az, tehát marad
Cherry vagy a véletlen baleset. Az utóbbi eshetőségben nem volt
ráció, de az sem világos, hogy Cherry miért tette volna. Nem fért
a fejébe, de volt itt még valami, ami zavarta: Cherry még most is
ott van az ő házában.

Cherry elnézte, ahogy a kocsi kikanyarodik a felhajtóról. Elment
végre. Micsoda megkönnyebbülés. Laura tud ezt-azt, ebben
biztos volt. Tudja, hogy nem váltotta meg a visszaútra szóló
jegyét, talán azt is tudja, hogy Daniel egy kicsivel több pénzt
adott neki, mint amennyibe a repülőjegy került. Kellett már egy
új fürdőruha, amit egyébként nem engedhetett volna meg
magának, és különben is, Danielnek akart tetszeni benne.
Megkönnyebbülés volt tehát az anya fojtogató jelenléte nélkül.
Most végre elengedheti magát. És kiélvezheti ezt a káprázatos
házat!
A nappaliban járkálva végigcirógatta a székek hátát.
Megigazította az edénytörlő ruhákat a konyhában, aztán a
felhasított festményre vándorolt a pillantása. Kár érte. Kár, hogy
nyögheti miatta az adósságot; rosszullét környékezte a
gondolattól. De hát muszáj volt megtennie. Meg kellett lazítani az

anyai szálakat, amelyeket Laura a kezében tart. A saját oldalára
kell állítania Danielt, mert az anyja kémkedett.
Cherry vett egy almát a gyümölcsöstálból, és kisétált a
teraszra. St. Tropez-t nézte rágcsálás közben, és Laurán
tűnődött, hogy vajon mennyire értékeli ezt a helyet, és
egyáltalán milyen sűrűn jár ide. Danieltől annyit megtudott, hogy
Laura sokat és későig dolgozik. Gondolatban megvetően
horkantott – hogy lehet parlagon hagyni egy ilyen palotát!
Feltehetően hónapok telnek el úgy, hogy a takarító érkezéséig
hálójukat szövögető pókokon kívül nincs más lakója, legfeljebb a
medence széléről csőrüket a vízbe mártogató madarak fordulnak
meg erre. Ha Cherryé lenne a villa, ő bizony heteket-hónapokat
töltene itt egyhuzamban. Elnézte a híres-neves kikötőt a
távolban, és pompásan érezte magát, mintha a sok jacht, a
strandok, és a napfényben fürdő utcák meg ez az egész életnívó
csupán karnyújtásnyira lenne tőle.
Este az ágyban a könyvét olvasva várta, hogy Daniel végezzen
a fürdőszobában. Hallotta a fiút bejönni, aki bemászott hozzá az
ágyba, és eltolta a könyvet a lány arca elől. Egy dobozkát tartott
a kezében.
– Ezzel meg akartam várni, hogy kettesben legyünk – mondta.
Cherry boldogan látta, hogy türkiz bársony borítja a dobozt.
Ami csak egyvalamit jelenthet: ékszert. Óvatosan nyitotta fel, és
eltátotta a száját. Vékony arany karperec pihent a
selyembélésen, belefoglalt, szikrázóan kék kővel.
– Holdkő. Passzol a horoszkópodhoz, bár bevallom, ez csak
utóbb derült ki. Egyszerűen megtetszett. Szerintem jól fog állni.
Cherry a fiú nyakába fonta a karját.

– Köszönöm. Nagyon tetszik.
– Még egyszer boldog szülinapot. – Megcsókolta a lányt, majd
kivette a karkötőt a dobozából, Cherry pedig odatartotta neki a
karcsú, lebarnult csuklóját. Daniel bekapcsolta rajta, Cherry meg
a karját forgatva gyönyörködött a rejtélyesen csillogó kőben. A
legszebb ékszer volt, amit valaha látott. Ez volt az a pillanat,
amikor Cherry meghozta a döntést. Nem Nicolas az egyetlen, aki
meg tud házasodni. Daniel Cavendish az övé lesz.

TIZENÖT
Július 4., péntek
Laura éktelen hangzavarba érkezett haza. A szomszédban teljes
gőzzel folytak az alagsor kibővítési munkálatai, de bármennyire
irritáló volt is a lárma, egy szava sem lehetett, hiszen alig
tizenkét hónapja ő is elkövette ugyanezt. Aznap délután
otthonról kellett dolgoznia az elképzelésein, amelyeket a néhány
hét múlva esedékes ebéd során majd előterjeszt az ITV-seknek.
Alighogy megérkezett a reptérről, befutott egy általa kedvelt
író, akivel remekül tudott együtt dolgozni, s akinek komoly
ázsiója volt az ITV-nél, mióta előző évben sikert hozott nekik egy
háromrészessel. Ajtót nyitott az írónak, és az markológépet
túlkiabálva üdvözölte. Belevetették magukat egy közös ötletük,
egy exkluzív magániskolában játszódó történet kidolgozásába, és

a zaj ellenére szépen haladtak vele, egyszer kellett csak szünetet
tartaniuk, amikor az építőmunkások miatt elment az áram, ami
vagy egy órára elvágta őket az internettől. A délután közepére
már elég anyag állt az író rendelkezésére egy vázlatos
összefoglalóhoz. A fickónak elég magas volt ugyan a tarifája, de a
sorozatfejlesztés híresen drága mulatság. Mégis megérte a pénzt,
mert Alison és Sean jó eséllyel rá fog ugrani az ötletükre.
Miután az író elment, a munkások is szedelődzködtek és
indultak hazafelé. Késő délután volt, ám ez nem mindenki
számára jelentette a hétvége kezdetét. Laura eljátszadozott a
gondolattal, aztán mielőtt még elszállt volna a bátorsága, fogta a
táskáját és elhagyta a házat.
Gyalog tette meg a rövid utat a Highsmith & Brownig, s ott
átböngészte a kirakatot. Sok szépen fotografált ház, némelyik
több millióba kerül, némelyiknél mindössze annyi volt
feltüntetve: ár külön kérésre. Amikor érzése szerint már
elegendő időt eltöltött a szemlélődéssel, belépett az üzletbe.
Skatulyából kihúzott férfi emelte rá a tekintetét, aki éppen egy
nyugdíjas korú úrral foglalkozott. Bosszúsnak látszott, és még
inkább az lett, amikor fiatal kolléganője bátortalanul Laurához
lépett.
– Üdvözlöm. Miben segíthetek?
Laura a jól öltözött férfival szeretett volna beszélni, nem a
nyilvánvalóan kezdő lánnyal. A honlap tanúsága szerint a férfi az
üzletvezető, a neve pedig: Neil.
– Ezeket még megnézem – jelzett Laura egy állvány felé, ahol
további információk voltak kifüggesztve. A lány hálás bólintással
távozott, mint aki örül, hogy ezt megúszta.

Laura közben azon spekulált, hogy meddig nézelődjön még.
Esetleg jegyzetelhetne, s már éppen benyúlt volna a táskájába
papírért meg tollért, miközben hallotta, hogy a nyugdíjas úr
végez. Zakatolt a szíve, amikor az úr elment, aztán megkereste
Neil tekintetét.
Az rámosolygott.
– Mit tehetek önért? – Magabiztos és profi. Jobb lesz vigyázni
vele.
– Négyszobás házat keresek. Mindig vonzottak az átalakított
tanyaépületek.
A férfi az asztala előtti székre mutatott.
– Foglaljon helyet.
Laura leült.
– Először is rögzíteném az adatait – mondta Neil, és Laura úgy
döntött, a biztonság kedvéért hamis nevet és címet ad meg.
Hirtelenjében semmi nem jutott eszébe az Isabelláén kívül, így
azt diktálta be, miközben fejben sűrű elnézést kért a
barátnőjétől, de még időben észbe kapott, és a telefonszámnál
meg az e-mail-címnél csalt egy kicsit.
A férfi böngészni kezdett az iPadjén a házak között.
– Sok a munkájuk? – kezdte Laura, igencsak ügyefogyottan.
– Főszezon van. – Ekkor felnézett, hogy odabiccentsen egy
türelmetlenül várakozó párnak, és Laura ebből rögtön tudta,
hogy nincs vesztegetnivaló ideje.
– Ez itt például nagyon szép helyen van – mondta a férfi, és
mutatott neki néhány fotót a képernyőn – a Lexham
Gardensben. Ugyan nem tanyaépületből lett átalakítva, de négy
hálószoba és három fürdőszoba tartozik hozzá.

– Nagyszerű. Kaphatok egy másolatot?
A férfi az íróasztalán fekvő dossziéból előhúzta az igényesen
kinyomtatott anyagot. Azután tovább böngészett.
Gyerünk, törd a fejed. Istenem, de béna vagyok, gondolta
Laura.
– Többen kellenének ide.
Neil professzionális mosolyra húzta a száját.
– Nos, rendszerint négyen vagyunk, de idén így jöttek össze a
szabadságolások.
– Ó, csak nem nyaralnak a kollégák? – Most mondta, te
féleszű, gondolta magában Laura. Sietséget olvasott ki a férfi
szeméből.
– Igen. Hárman is.
– Akkor ez tényleg összejött.
Ahogy számítani is lehetett, a férfi erre nem felelt semmit,
Laura ellenben tovább ütötte a vasat.
– Nem szokott egy lány is itt lenni? Rövid, sötét haj, fiatal.
– Cherryre gondol? Ő is elutazott.
Közben odasomfordált a bájos, teszetosza lány.
– Bocs, Neil, a Victoria Roadon lévő ház még eladó?
Neil feltartott kézzel jelezte neki, hogy várjon, és rámosolygott
Laurára.
– Jelenleg sajnos semmi mást nem tudok ajánlani, de
értesíthetem, amint lesz valami.
– Az pompás lenne. – Laura hülyén érezte magát. Mintha
gyerekes játszmát folytatna, hogy a semmiből valami legyen.
Felállt, és Neil megrázta a kezét. Alig emelkedett fel a székéből, a
pár már meg is rohamozta a megürült helyét.

Megszégyenülten indult el a kijárat felé, továbbra is a
jóhiszemű kuncsaftot játszva, bármit jelentsen is ez. A jó ég tudja,
mit akart kideríteni itt, hiszen nincs is mit kideríteni. Egyedül az
nem passzolt a képbe, hogy Cherry állítása szerint Neil
rátelefonált, hogy hosszabbítsa meg a nyaralását. Hiszen
nyilvánvalóan munkaerő híján van.
– Jövő héten már dolgozik – mondta a lány a távozó Laurának.
Aztán körbenézett. – Cherryt kérdezte, nem? Hétfőn jön vissza.
– Leplezetlen megkönnyebbülés érződött a hangján.
Laura bólintott. Ennyit ő is tudott. Elnézte a lányt, és látta
rajta, hogy szegénykét bedobták a mély vízbe. Elmosolyodott.
– Utolsó nap?
A lány grimaszt vágott.
– Csak holnap. – Majd, megbánva a szakmaiatlanságát
hozzátette: – Elnézést, ezt nem így kellett volna mondanom.
– Tartom a számat.
– Kösz – vigyorgott a lány. – Már azt hittem, sose jön vissza.
– Már meg kellett volna jönnie? – Laura megértően és
empatikusan beszélt, de nem is tehetett másként, hiszen tudta,
hogy Cherry meghosszabbította a szabadságát.
– Ismeri őt?
Sóhajtás.
– Futólag. – Laura gyorsan elmosolyodott, és rendezte sorait.
Nem szándékosan sóhajtott, elvégre nem akarta, hogy mások is
megtudják, de már napok óta rágódott ezen.
– Persze én megértem.
Laura megtorpant.
– Igen – felelte, habár fogalma sem volt, miről beszélnek.

Valami mégis felkeltette az éberségét.
– Emlékszem, amikor a nagymamám meghalt. Csak ő
Norfolkban, nem Dél-Franciaországban. Nekem könnyebb volt
eljutnom a temetésre.
Laura kővé válva próbálta megőrizni a higgadtságát, próbált
együtt érzőnek mutatkozni, mint aki tudja, hogy Cherrynek
meghalt a nagymamája, de minden energiáját felemésztette a
döbbenet, hogy Cherry csak kitalálta az egészet. Kitalálta, hogy
meghalt a nagyanyja – van egyáltalán nagyanyja? –, csak hogy
az ő dél-franciaországi villájában lophassa a napot. Nem lehet,
hogy igaz, mert akkor elmondta volna Danielnek, a fia meg neki.
Így már érthető, hogy Neil kénytelen volt őt elengedni, amikor
a többi kolléga is szabadságot vett ki. Felpillantott a férfira, aki
furcsán nézett rá, talán azon tűnődik, mit keres ott Laura még
mindig, és ez megadta neki a kezdőlökést. Egy kurta
köszönömmel elbúcsúzott a lánytól, aki nem is képzelhette,
milyen óriási szívességet tett neki, kivágtatott az
ingatlanirodából, és meg sem állt, míg újra az utcájukba nem ért.
Ekkor érte a második sokk. Lefékezett a járda közepén, és
lúdbőrzött a karja.
Cherry csak kitalálta az egészet.

TIZENHAT
Július 18., péntek

Kiborította a felfedezése. Amikor hazautazott Franciaországból,
még csak homályos gyanú motoszkált benne Cherryt illetően, de
nem hitte volna, hogy alapja is lehet. Csakhogy volt. Cherry
hazudott a főnökének, hogy nyaralhasson – nekik is hazudott, de
legalábbis megnyirbálta az igazságot, és ez sértette Laurát.
Hiszen manipulálták. Cherry már az állását is fondorlatosan
szerezte. És ott van még a pénz kérdése. Cherry minden jel
szerint kicsalt Danielből száz fontot, ami ahhoz a szomorú
következtetéshez vezetett, hogy a lány esetleg csak a pénzre
hajt.
Nem mondhatta el senkinek. Felmerült benne, hogy megosztja
az aggályait Howarddal, de ahhoz rég nem voltak eléggé bizalmas
viszonyban. Izzy még kint van Franciaországban, és ez nem
telefontéma. Így aztán egyedül őrölte magában a titkot.
Aznapra várta haza Danielt, és bár mindeddig izgatottan
készült a találkozásukra, egy kicsit már tartott is tőle. Időközben
beszéltek párszor telefonon, és nagyjából helyreállt köztük a
béke, most viszont itt van ez a dolog. Daniel csak néhány napig
lesz majd itthon, jövő héten elköltözik a saját lakásába. Laura
búcsúsütögetést szervezett a közeli családtagok és barátok
társaságában. A nyaralás óta most fog először találkozni
Cherryvel, aki immár a nap minden percében behálózta a
gondolatait, mint valami undok inda.
Derült égből villámcsapásként a rémálmok is visszatértek,
eltemetettnek vélt, komor gondolatok. A fia születése előtt
kezdődött. Álmában volt már egy gyermeke, de elfeledkezett
róla, s csak három nap után jutott eszébe, hogy bent hagyta a
szekrényben egy mózeskosárban. Pánikba esve szedte ki onnan

az elhanyagolt, éhező csecsemőt, aki kerek szemmel,
zavarodottan nézett rá, nem értve, miért hagyták el. Bűntudatos
megkönnyebbülés öntötte el, hogy még éppen jókor talált rá a
gyerekre, de valahol az agya hátsó zugában pontosan tudta, hogy
újra meg fogja tenni; újra cserbenhagyja majd. És így is lett, mert
ez visszatérő rémálom volt.
Daniel születése után, amikor tehát valóban kisgyermekes
anya volt, borús gondolatoktól szenvedett, a legborzasztóbb
vízióktól, amelyek rettegéssel töltötték el, amíg össze nem szedte
magát annyira, hogy megrázza a fejét és ne törődjön velük.
Tologatta Danielt az utcán a babakocsiban, s ha elhúzott
mellettük egy kocsi, ő csak a kerekét látta, ahogy
széttrancsírozza Daniel fejét. Zuhanyozás közben azt látta maga
előtt, ahogy a kicsi kizuhan egy óvatlanul nyitva felejtett ablakon,
látta a mozdulatlan kis testét a betonon. A konyhakésből
veszedelmes fegyver lett, amit akkor is eltett az útból, ha a
gyerek épp boldogan gőgicsélt a székében. A legrosszabb mégis
az volt, amikor elrabolt kisgyerekről hallott a hírekben, utána
rémképeket látott a bömbölő Danielről, aki nem érti, miért nem
jön érte az anyukája, míg fel nem fogja, hogy már soha nem fog
jönni; ilyenkor kapkodni kezdte a levegőt, és fel kellett állnia egy
kicsit járkálni, hogy elűzze a rémképeket. Sötét órák, éjszakák,
hónapok voltak, de az évek múltával alábbhagyott a félelme,
habár sosem szűnt meg egészen. Ha fia késve jött haza az
iskolából – vagy amikor már egyetemista volt, és a hírek az
M11-esen történt karambolról számoltak be –, máris meglódult
a fantáziája, és horrorisztikus gondolatokat gyártott, amíg csak
meg nem sikerült győznie magát, hogy Daniel barátokkal múlatja

az időt (úgy is volt), vagy hogy nem autózott a cambridge-i úton
a baleset napján (ami szintén így volt).
Felnézett a mozgásra, és látta, hogy megérkezett Alison és
Sean, az ITV sorozatfelelősei. A La Galette étterem volt az ebéd
helyszíne Upper Groundban, nem messze a főhadiszállásuktól, de
így is csaknem negyedórát késtek. Alison titkárnője rátelefonált,
hogy elnyávogja: „rettentően sajnálják”, ám ezt úgy sikerült
mondania, mintha ennek épp az ellenkezője lenne az igazság.
Sean jött elöl, és kitárt karral nyúlt a felpattanó Laura keze
után.
– Elnézést kérünk, Laura. Helen az utolsó pillanatban
feltartott bennünket.
Helen volt az ITV igazgatója, és a szóbeszéd szerint
igazgatónős stílusban szerette berendelni magához az
embereket, amivel nem lopta be magát a szívekbe.
– Semmi gond – mondta Laura előzékenyen. Egyszer-kétszer
találkozott már Seannal, és kedvelte, mert jó orra volt a
forgatókönyvekhez, és nem kertelt.
– Csak úgy tudtunk elszabadulni, amikor mondtuk neki, hogy
veled van találkozónk – tette hozzá Alison. Laura jól tudta, hogy
Helen tojik rá, együtt ebédelnek-e egy szabadúszó producerrel
vagy sem, és kissé ideges lett a fölösleges fényezéstől, mert
bizalmatlanságot ébresztett benne Alison iránt. No persze
alapszabály, hogy Alisonban nem szabad megbízni.
Azon tűnődött, miközben leültek, hogy mitől lett nyugtalan,
merthogy nem Alison hamis bókjától – attól még nem billent
volna ki a lelki egyensúlyából –, és rájött, hogy Cherry az oka.
Most egy időre ki kell vernie a fejéből; ez az ebéd

kulcsfontosságú lehet a cége szempontjából.
Sean a szögletes, sötét keretű szemüvege mögül nézte.
– Nagyon köszönjük, Laura, hogy eljöttél, és köszönet a
Párnacsatáért. Tetszik az első két epizód.
Laura örömét fejezte ki, Alison meg közben fölényesen
mosolygott, mintha ő állna az egésznek a hátterében, s mintha
nélküle se Laura, se a sorozat nem jutott volna el idáig.
– Szóval, frankó a dolog – ragyogott Sean. Fiatalabb volt
Alisonnál, és előszeretettel ütött meg közvetlenebb hangot; azért
dolgozott a tévében, mert az „jó móka”.
– Helen látta már? – kérdezte Laura.
– Nem, majd a jövő héten. De úgy véljük, bár nyilván korai
még bármit is kijelenteni, egyszóval bizakodunk.
A népszerűségi mutatókra gondolt. Komoly
számítanak.

sikerre

– Sasha csodálatos. Nagy sztár lesz belőle, ha képernyőre
kerül. Ahogy mondtam, még meg kell várnunk Helent, és az első
pár hét statisztikáit, de Alisonnal egyetértünk abban, hogy
szeretnénk egy második szériát.
Laura mosolygott. Ez remek hír.
– Szuper!
– Alison azt mondja, új ötletekkel érkeztél.
Így is volt. Először is: a magániskola. Laura még az ebéd előtt
elküldte nekik a kivonatolt történetet. Miközben most felvázolta
az elképzeléseit, egyből látta a közömbös arcukon, hogy
nincsenek felcsigázva.
– Nem rossz… – mondta Sean – csak van egy ehhez nagyon
hasonló sztorink már a fejlesztési stádiumban.

Puff neki! Laura a táskájában hagyta a kész leiratot, pedig az
íróval együtt egy csomót dolgoztak rajta. Ilyen ez a szakma:
hiába lendül bele valamibe az ember, hiába öl bele nem kevés
időt és pénzt, egy odavetett mondat semmissé teheti az egészet.
Most még a szokásosnál is nagyobbat koppant, de tovább kellett
lépni. Volt egy könyvadaptációja, ami igényt tartott egy brit
sztárocska érdeklődésére, aki jelenleg az angliai fizetésének a
tízszeresét keresi egy HBO-sorozattal, de akiről Laura tudta,
hogy hazavágyik az Egyesült Királyságba, mert már nagyon
hiányoznak neki a szerettei. Ez se indította be őket, mivelhogy a
törzsnézőik valószínűleg nem tudnának ráhangolódni egy
romantikus regényre, elvégre ez nem a BBC.
– Túl sötét – mondta Sean. – A Párnacsatában a feszültséget
szeretjük, ahogy a főszereplő átrázza a legjobb barátját, és végül
lecsapja a kezéről a pasiját.
Alison egyetértőn bólogatott, aztán mindketten várakozással
néztek rá. Egyetlen utolsó terv maradt a tarsolyában. Egy
krimisorozat, s mivel az ITV-n futók közül egy-kettő már
kifulladásig jutott, időszerű lett volna helyette valami más. Laura
szerette a sztorit, mert egy karakán detektívnő volt a
főszereplője, aki nyugdíjasként csap a lovak közé, hogy ne legyen
röghöz kötve az unokái mellett, mialatt a lánya (egyébként
kényszerűségből) dolgozik. Inkább segít kifizetni a bébiszittert,
mint hogy maga gondoskodjon a csemetékről. Nagy
meglepetésére tetszett nekik a terv, s a következő fél órában a
részleteket beszélték át, na meg hogy ki volna jó a főszerepre.
– Írnál róla egy vázlatot? – kérdezte Sean. – Én látok benne
fantáziát.

Laura mondta, hogy megírja, és könnyed hangulatban
folytatódott az ebéd, bár zavaró sms-ek és hívások szakították
meg.

Odahaza egy hátizsák fogadta az előszobában, és alig vette le a
kabátját, Daniel máris elébe jött, és megölelte.
– Hazajöttél! – mondta Laura boldogan.
– Te is. Épp időben, hogy igyál egy pohár chablis-t, és kész a
vacsora is: quiche-t csináltam salátával.
Laura megborzolta a fia haját, és követte a konyhába vezető
ínycsiklandó illatokat. Megcsapta a sütő hője, ahogy lenyitotta az
ajtaját, és egy hatalmas gombás quiche-t pillantott meg a
mélyén.
– Ez a te műved?
– Ühüm.
– Hazudós. Pont úgy néz ki, mintha a Vincent’sből hozattad
volna.
– Oké, lebuktam. Egész jól bírta a repülést, nem?
Terítés és tálalás közben Izzyről meg Brigitte-ről tereferéltek.
– És hogy telt a nyaralás vége? – kérdezte Laura. – Tudtál
tanulni?
– Aha. Rengeteget – mosolygott Daniel. – Cherry távozása
után nagyon beindultam. Bár így is sokat skype-oltunk. –
Felderült, mintha eszébe jutott volna valami. – Sose fogyunk ki a
beszédtémából.
Fülig szerelmes, gondolta Laura, és próbált jó képet vágni, de
belül romokban hevert.

– Az szép.
Daniel kérdőn tekintett rá, amiből rögtön tudta, hogy rosszat
mondott.
– Remek lány…
– De? – unszolta a fia szúrós szemmel.
– Hát, csak nemrégen ismered.
– És? – unszolta tovább, ezúttal védekező éllel a hangjában.
Itt az alkalom. Mondja el? Jó lesz az, ha elmondja? Hogy
hallgathatna?
– Csak feltűnt, hogy az a típus, aki… Sokat segítettél neki,
mióta együtt jártok. – Érezte, hogy elpirul. Atyaég, förtelmes
gyanúsításra ragadtatta magát.
– Segítettem?
– Anyagilag.
Hitetlen kifejezés jelent meg Daniel arcán.
– Nahát. Csak nem arra célzol, hogy szerinted a pénzemre
hajt?
Laura arcát elöntötte a vér.
– Komolyan gondolod?
– Észrevettem pár dolgot.
– Például? Anya, Cherry nem kért tőlem semmit. Miről
beszélsz te egyáltalán? A repülőjegyét én fizettem, igen, a ruhák
viszont… Arra gondolsz? Az születésnapi ajándék volt.
Egyébként is, ő jóval többet költött rám, amikor megvette
nekem azt a festményt – tette hozzá.
A festménnyel történtek rejtélye
feszültséget.
Laura feltartotta a kezét.

kiélezte

közöttük

a

– Bocs, de van valami abban a lányban, ami miatt nem tudok
bízni benne.
– Miért? Hiszen nem is ismered. Csak felületesen.
Mit mondhatna erre? Vallja be, hogy szaglászott a
szobájukban,
vagy
hogy
detektívesdit
játszott
az
ingatlanirodában?
– Úgy érzem, már jobban ismerem… mióta együtt nyaraltunk
– mondta sután.
Daniel gyanakvó pillantására mosollyal próbálta fenntartani az
állítását.
– Anya, kedveled te egyáltalán Cherryt?
Ez a keresetlenség az elevenébe vágott. Habozott, és
mindketten tudták, hogy most árulta el magát.
– Jólesik az aggódásod, de nincs okod rá, anya. Járunk, és
remélem, még sokáig fogunk. Szeretném, ha örülnél neki.
– Oké. – Vértelen kis szó volt, jelentés nélküli.
– Na és mi a helyzet a holnapi sütögetéssel? Tudod, nem kell
nagy fakszni.
Bizonygatnia kellett volna, mennyire odavan Cherryért? De
hát nem igaz. És ez most már kényes téma köztük. Amúgy pedig
először igenis kedvelte Cherryt, szerette volna közelebbről is
megismerni.
– Segíthetek valamiben?
– Kösz, nem. Kézben tartom a dolgokat.
– Rendben. – Daniel az anyja üres tányérjára mutatott.
– Befejezted? – Laura bólintott. – Akkor bepakolok a
mosogatógépbe, aztán elugrom egy kicsit.
Laura tudta, hová, és Daniel tudta, hogy tudja. Az anyja

biccentett, nem mutatta ki a megbántottságát, ugyanis szokatlan
távolság ékelődött közéjük attól, hogy Daniel nem nevezte meg a
lányt. Nem bírta elviselni, hogy elidegenedjen tőle a saját fia.
Nézte, ahogy eltakarítja a tányérokat, és kibírhatatlan
szorítást érzett a mellkasában. Talán tényleg tévedésben van
Cherryt illetően. Végül is Daniel elég intelligens ahhoz, hogy
szemet szúrjon neki, ha valami nem stimmel. Meg aztán Laura
két héten keresztül főtt a saját levében, és a paranoia mindent
felnagyít. Talán létezik más magyarázat, ő meg a határán volt
annak, hogy egy rém kínos hibát kövessen el. Egyszerre
alábbhagyott a szorítás. Lehet, hogy végtelenül egyszerű a
megoldás. Cherry is hivatalos a holnapi sütögetésre; majd ott
megpróbál beszélni vele. Remélhetőleg sikerül tisztázniuk a
dolgokat, és akkor megnyugodhat.

TIZENHÉT
Július 19., szombat
Szombaton fülledt, párás idő volt, megállt a levegőben a
szomszédos építkezés piszka. Szerencsére a melósok ebédidőben
elmennek, de momentán az ember bőrére tapadt és a szájába
hatolt a por, keserű ízt hagyva maga után. Laura nem ijedt meg.
Slaggal vette kezelésbe a kertet, és elégedetten szemlélte a
tavaszias üdeséggel kizöldellő növényeket, a gyepet. Howardot

elszalajtotta húsért a henteshez; Daniel a borokat rámolta be az
alagsori nagy hűtőbe. Tegnap óta kissé hűvösen viselkedik vele a
fia, de ő ettől függetlenül megőrizte a vidámságát. Utóvégre
Daniel kirepülését ünneplik, emlékezzenek csak rá mind a ketten
jó szívvel.
A Franciaországból frissen érkezett Isabella és Brigitte jött
meg elsőként.
– Hogy telt a nyaralás vége? – kérdezte tőlük Daniel.
– Nagyszerűen – sóhajtotta Isabella. – Csak azért jöttünk
haza, mert Richard már hiányolt minket.
– Aranyos.
– Na és hogy együtt ünnepeljünk veled, édes fiam – paskolta
meg a fiú arcát.
Kezdett benépesülni a hátsó kert: Daniel iskolai barátaival,
azóta felnőtt emberek, meg a szüleikkel, Laura és Howard
barátaival. Nem alakult ki nagy tömeg, körülbelül húszan
lehettek, és mindenki ismerte egymást. Howard begyújtotta a
grillt, s amikor a vendégek szemét már csípni kezdte a füst,
mindjárt el is ült annyira, hogy neki lehetett fogni a házi
hamburgerhús és az előre bepácolt csirke sütésének.
Röviddel hat után Laura észrevette, hogy Daniel megnézi a
telefonját, majd eltűnik a házban. Tíz perccel később Cherry
társaságában tért vissza. Megtörténtek a bemutatkozások,
Cherry illedelmesen járt körbe a kertben. Laura oldalról figyelt.
Mindenki udvarias volt és mosolygós, láthatóan tetszett nekik
Daniel választottja. Azon tűnődött, mikor lenne a legjobb
odamenni hozzá. Nagyon szeretett volna már túlesni rajta, hogy
megkapja végre a lánytól a remélt észszerű magyarázatot.

Cherry elégedett volt Daniellel, mert büszkén ejtette ki a
nevét, és végig fogta a kezét. A lány tudatában volt, hogy nem
beszélt még Laurával, és nem kerülte el a figyelmét, hogy most
nincsenek úgy összetapadva Daniellel, mint általában.
– Minden rendben van köztetek anyukáddal? – kérdezte.
– Persze.
Világos volt, hogy nem egészen ez a helyzet, amit Cherry kaján
elégedettséggel nyugtázott.
Laura odalépett Izzyhez, hogy újratöltse a poharát.
– Kösz, szívem. Mellesleg van egy meglepetésem a
születésnapodra. Egy asztalfoglalás a Bazaarba. Aznapra, a 23-i
szombatra!
– Hogy csináltad?
– Azt mondtam nekik, hogy fejes vagy az ITV-nél.
– Ne beszélj!
– Másképp sose kapsz asztalt.
– Még majd kirúgnak miattad. – Megölelgette a barátnőjét. –
Köszönöm!
Laura régóta szerette volna már kipróbálni a Michelincsillagos perzsa éttermet, de jól tudta, hogy fél évre előre be
vannak táblázva. Isabella a tulaj barátainak barátjaként
megígérte neki, hogy elintézi valahogy; lényeges volt, hogy a
születésnapján, amit Laura a fia világrajövetele óta
törvényszerűen családi vacsorával ünnepelt. Kisbaba korában
Daniel ilyenkor az etetőszékben trónolva játszott a spagettival.
Néha csak kettesben voltak, ha Howardnak épp dolgoznia kellett.
Torta is volt mindig, hogy Daniel örüljön, és felváltva fújták el
rajta a gyertyákat. A születésnapja volt Laura életében az

egyetlen olyan nap, amikor tudatosan félretette a személyes
problémáit (jelesül a házassági gondokat), egy teljes napra
eltemette őket magában, és a vacsora soha, de soha nem
maradhatott el.
– Milyen érzés, hogy kirepül a fiad?
– Nem először teszi.
– Hú, de kemény valaki! De ez most végleges ám.
Laura elmosolyodott.
– Mázlista vagyok. Közel lesz hozzám.
– De a saját kérójában. Ahol azt csinál, amit akar. Még
szerencse, hogy jó nevelést kapott.
Izzy csak heccelődött, Laurának viszont hirtelen bevillant az
agyába, hogy Cherry feltehetően sok időt tölt majd Daniel
lakásában, és ettől újra előtolakodtak a nyugtalanító gondolatok.
– Iz… valami furcsa történt a nyaraláson.
– Igazán?
– Én, szóval, éppen Daniel és Cherry szobájában takarí…
– Emlegetett szamár. – Izzy megragadta Daniel karját, ahogy
az elsétált mellettük Cherryvel. – Hékás, találd ki, milyen csodát
tett a furfangos Izzy néni. Anyáddal nem másutt ülitek meg az
idei születésnapot, mint a Bazaarban.
– Az meg mi?
– Menthetetlen vagy, kisfiam.
– Szia, Laura – szólalt meg Cherry. – Örülök, hogy újra látlak.
– Én is – érkezett az udvarias válasz.
– Egy perzsa étterem – magyarázta Izzy. – Augusztus 23-án,
szombaton. Térden állva kellett könyörögnöm érte.
– Ráérsz, ugye? – kérdezte Laura a fiától, és megkönnyebbült,

amikor Daniel bólintott.
– Már várom.
– Ó… – mondta Cherry halkan, de nem fejtette ki.
Daniel észlelte a csalódottságát.
– Mi az?
– Semmi.
– Mit akartál mondani?
– Hát… – pillantott rá vonakodva a lány. – Meglepetésnek
szántam, de bármikor lemondhatom.
– Mit? – mosolygott Daniel.
Cherry látványosan feszengett.
– Foglaltam magunknak helyet egy raftingtúrán. Szerettelek
volna elvinni.
Laurának leesett az álla.
– Komolyan? – csókolta meg a lányt Daniel. – De… – Az
anyjára nézett. – Anyu születésnapja lesz.
– Tényleg? – szólt közbe Laura, és nem tudta kiűzni a
hitetlenkedést a hangjából. – Ugyanaz a hétvége?
Daniel gyorsan felnevetett.
– Nem hiszem, anya, hogy Cherry szándékosan akart rosszat.
– Hát hogyne… – Lenyelte a dühét, mert gyerekes lett volna
erősködni. – Semmi gond. Még átszervezhetjük.
– Na de a foglalás… – mutatott rá Daniel.
Laura megvonta a vállát.
– Máshová is mehetünk.
– Biztos?
– Persze. Menjetek csak el.
Daniel mosolygott, és Laura tisztában volt vele, hogy ezzel

most részben törlesztett a tegnapért.
– Hékás, elfogyott a borod – jegyezte meg Daniel Cherry
kiivott poharára nézve. Az üveg is kiürült, amit Laura hordozott
magával.
– Hozok másikat a jeges vödörből – ajánlkozott Daniel, azzal
megindult a sütési terület felé.
– Szívem, nekem most muszáj elcsevegnem Dianával. Ismer
egy isteni jógatanárt – mondta Isabella, és akkor Laura
kettesben maradt Cherryvel.
Egy pillanatig szótlanul mosolyogtak egymásra. Most vagy
soha, gondolta Laura.
– Lejössz velem a pincébe még borért?
Cherry Danielt kereste a tekintetével, csakhogy a fiú közben
beszédbe elegyedett Will barátjával, és a nevetésükből ítélve,
nem fog egyhamar a megmentésére sietni.
– Természetesen – felelte, és Laurával együtt visszamentek a
házba.
A liftig egy szót sem szóltak, de a motorbúgást leszámítva a
lefelé vezető útjuk is némaságban telt. Laura előreengedte a
lányt, amikor kinyílt az ajtó. Különös volt a kerti fények után az
alagsori sötét, ezért Cherry tétován lépett ki. Csak a mennyezeti
ablakon szűrődött be valamicske fény, s bár odakint világos volt,
az ablak opálossága és távolsága víz alatti hatást keltett. A
medence sötétkék csempéje a feneketlen óceánmélyt juttatta az
ember eszébe. Laura felkapcsolta a világítást, és a kattanás
végigvisszhangzott a térben. Cherry elakadó lélegzettel
gyönyörködött a látványban. A víz most alulról volt
megvilágítva, tintakékje napfényben csillogó zafírként ragyogott

fel. Fehér márvány volt a talpa alatt, amely a falakra is felfutott,
csak ott csipkésre volt faragva. Cherry tekintetével végigkövette
a csipkézetet a mennyezetről visszaverődő tükröződésekig.
Laurával elhaladtak a medence mellett, de Cherry csak nem
tudta levenni a szemét a nap fényét eltompító, opálos
mennyezeti ablakról. Látott ugyan körülötte árnyakat, de senki
sem lépett rá az üvegre.
– Mindig ez van – mondta Laura mosolyogva. – Félnek, hogy
mi van, ha beszakad alattuk.
Beléptek a borospincébe, ahol Laura üvegeket vett elő a
hűtőből.
– Fehéret is viszünk meg rozét is – adogatta őket Cherrynek.
Visszafelé menet Cherry újból feltekintett a mennyezetre, de
nem lehetett hallani semmit, másvilági csönd honolt odalent az
alagsorban, amit csak a lépéseik törtek meg.
– És milyen volt újra dolgozni? – kérdezte Laura.
– Jó.
– Egykettőre eltelik egy ilyen vakáció, nem igaz?
Cherry csak mosolygott válasz helyett.
– Nézd, ez most egy kicsit furcsán jön ki, de van itt valami,
illetve néhány dolog, amit meg akartam tőled kérdezni. – Laura
a lányra sandított, de nem olvasott le az arcáról semmit. –
Tényleg azért maradtál olyan sokat, mert még volt bőven
szabadságod? – Szándékosan ütött meg barátságos tónust, hogy
bizalmat ébresszen benne.
– Úgy volt, ahogy mondtam.
– Jó, csak… Te azt mondtad a főnöködnek, hogy meghalt a
nagymamád, és a temetésére utazol Franciaországba?

Cherry megállt.
– Honnan veszed ezt?
Laura semmitmondón mosolygott, és épp azon tűnődött,
hogyan térhetne ki a válaszadás elől, amikor egy repedésre lett
figyelmes a fali márványcsempén. Morózusan szemügyre vette a
nyilvánvalóan a szomszédban zajló dúlás következtében
keletkezett sérülést, és eltökélte, hogy feltétlenül beszélni fog a
munkásokkal, hogy javítsák ki.
– Mi van még?
– Tessék?
– Néhány dolgot mondtál. Mi a többi?
Laura elfordította a tekintetét a csempéről.
– Ja, igen. Őszintén megvallva, szeretnék elnézést kérni. Nem
gondoltam át, amikor meghívtalak. Tudom, hogy elég drágák a
repülőjegyek, ha az utolsó pillanatban veszi meg az ember. –
Kivárt, de Cherry nem mondott semmit. – Meggondolatlanság
volt tőlem, hogy ezt nem kalkuláltam bele. És csak azt akartam
mondani, hogy legközelebb jobban oda fogok figyelni. –
Felnevetett. – Horror árak vannak, hát nem? Akár hatszáz
fontot is képesek elkérni egy jegyért. Csak Franciaországig odavissza. – Aggodalmas képet vágott, mintha ő tehetne róla, hogy
Cherry aránytalan költségekbe verte magát. – Jaj, annyiba azért
ugye nem került?
Cherry elnézte őt, és szánalmasnak találta a faggatózását.
Laura az egyik reflektor alatt állt, amely glóriával övezte a fejét.
A fény a homlokát is bevilágította, és árnyékot vetett a
járomcsontja alá: gyakorlatilag kirajzolódott a koponyája.
– Pont annyiba került.

– Á, értem.
– Daniel nem mondta neked? Ő fizette a jegyemet.
– Ó. Akkor jó.
– Miért érdekel ennyire?
Laura zavart nevetést hallatott.
– Ja, nem azért!
– Pedig sokat kérdezel erről. Mintha azt hinnéd, hogy titkolok
előled valamit.
– Dehogy hiszem!
Váratlanul sötétség borult rájuk; aztán valaki sikoltott, üveg
tört, amit zajos csobbanás követett. Borszag áradt szét, és
levegőt nyeldeklő hangok vegyültek a csapkodásba. Aztán
bekapcsolt a vészvilágítás.

– Nem is tudom, hogyan történt – mondta Cherry bizonytalanul,
ahogy törülközőbe csavarva állt a kertben és csöpögött. –
Áramkimaradás volt, semmit se láttunk… – Furcsa pillantást
vetett Laurára. – Laura megbotolhatott a sötétben, és úgy
ütközött nekem.
Laura éppen bort töltött Cherrynek, de most félbehagyta a
mozdulatot, és értetlenül meredt rá.
– Micsoda? Hiszen meg se mozdultam.
Cherry dideregve bújt oda Danielhez.
– Nem tudom, hogy mondjam… – Bocsánatkérőn pillantott fel
rá, zavarában a vállát vonogatva. – Igenis ellöktél – mondta halk
hangon.
– Cherry, a közeledben se voltam.

– Úristen, de kínos ez. Nem magamtól pottyantam a
medencébe – mormogta Cherry.
– Csak nem arra célzol… – Laura hitetlenkedve megrázta a
fejét. – Az nem lehet.
– Sajnálom, hogy belerondítottam a születésnapodba.
– Az ég szerelmére, ennek ahhoz semmi köze – vágta rá Laura
ingerülten.
– Nem tudhattam. Nem tudtam, hogy aznap van a
születésnapod. Ha tudom, akkor másik hétvégét választok.
– Nekem úgy tűnik, hogy egyszerű baleset történt – sietett
közbevetni Daniel.
Laura cselszövővé lett a saját partiján. De mi történt odalent
valójában? Egyetlen magyarázat kínálkozott, hogy Cherry
szándékosan ugrott a medencébe, ez azonban túl fondorlatos, túl
extrém cselekedet lett volna, aztán eszébe jutott a festmény, és
egy pillanatra megakadt. Lehetséges volna, hogy azt is Cherry
tette tönkre? Csak azért, hogy őt gyanúba keverje?
Körbenézve látta, hogy a vendégek orrukat a borospoharukba
dugva őt figyelik. Félszeg arckifejezéseket és zavart pillantásokat
kapott el, senki nem tudta, mit higgyen. Isabellára nézett
támogatásért, de tőle is csak egy értetlen mosoly tellett.
– Daniel, válthatnánk pár szót odabent a házban?
– Félek, azt hiszi, hogy a pénzedre hajtok – bökte ki Cherry
elhaló hangon.
– Dehogyis! – Laura hitetlenkedő kacajjal próbálta elütni a
dolgot.
Cherry Danielre emelte könnybe lábadt, nagy barna szemét.
– Azt hiszi, hogy csak kihasznállak.

– Daniel, kérlek, bemehetnénk? – makacskodott Laura.
– Látod, már nem is tagadod – mondta Cherry leverten.
Mindenki őt nézte. Daniel roppant zabos volt, és Laura érezte,
hogy neki is két piros folt ütközik ki az arcán.
– Ebből elég volt – mondta Laura csendesen. – Jobb lesz, ha
most bemész, és rendbe szeded magad.
– Hazaviszem Cherryt, anya – mondta Daniel, és az anyja
megnyúlt arca láttán hozzátette: – Muszáj. Nincs másik ruhája.
Ahogy megindultak a ház felé, Laura tudatosította magában,
hogy most a fia kocsijához mennek, elhajtanak a lány lakásához,
és ő színét se látja majd Danielnek egészen hétfőig, amikor eljön a
holmijáért, hogy elköltözzön tőle.
– Kolbászt valaki? – kérdezte Howard.
Isabella odaoldalazott a barátnőjéhez.
– Szívem, mi volt ez a cirkusz? Azt hittem, kedveled a lányt.
Laura nem válaszolt, csak nézte a távozókat, és mélységesen
fel volt dúlva.

TIZENNYOLC
Július 23., szerda
Cherry kifelé bámult az iroda ablakán. Három napja
szakadatlanul esett, esőben nem jöttek a kuncsaftok, és amikor
nem jöttek, unatkozott. Ketrecbe zárt állatnak érezte magát

azzal a különbséggel, hogy ő nem adhatta ki magából a
frusztrációját fel-alá járkálással. Ott volt az iPad az íróasztalán,
szörfölgethetett volna a neten, hogy elüsse az időt, alighanem
Abigail és Emily is azt teszi éppen, elvégre ingatlanok senkinek
az érdeklődését nem köthetik le ilyen hosszan. Az arcukon látszó
koncentrációból ítélve ruha- és cipővásárlásba merültek. A
Guardiant már kiolvasta, bekönyvjelzőzött néhány videót, amit
később majd meg kell néznie, aztán azon kapta magát, hogy
Nicolas nevét pötyögi be a Google-ba, pedig tudta, hogy ezt nem
lenne szabad. Az egyik telekommunikációs szaklap Nicolas
ügyvezetőigazgató-helyettessé történő előléptetését taglalta, ami
huszonnégy éves fejjel szerintük lenyűgöző bravúr. Cherry
üvölteni szeretett volna, hogy de hát az apjáé a cég. A cikk
listába szedte a sikereit – az állását, nemrégiben kötött
házasságát –, és egy fotót is lehoztak Nicolasról meg a nejéről:
valami felvágós jótékonysági rendezvényen készülhetett,
állapította meg Cherry keserűen, végül azzal a tréfásra vett
kérdéssel zárult a szöveg, hogy mikorra várható a trónörökös. Ez
fájdalmasan érintette.
Elszorult torokkal csukta be a weblapot, aztán dacból nekiállt
eladó dél-franciaországi villákat nézegetni. Amióta hazajött a
nyaralásból, képtelen volt visszazökkenni a munka világába, és
újból felölteni azt a személyiséget, amelyet a céljai eléréséhez
fabrikált. De uralkodnia kellett magán, mert a türelmetlenség
veszélyes. Most már nem hibázhat, hiszen végre talált valakit,
aki örökre kiemelheti a rabszolgamunka posványából.
Mivel lassan fizikai rosszullét környékezte attól, hogy egy
helyben ülve bámulja a képernyőt a figyelemelterelés

reményében, Cherry bezárta az iPadet, holott legszívesebben
földhöz csapta volna. Unalmában szerette volna ripityára törni a
készüléket, és felborítani az asztalt. Ez a gondolat elszórakoztatta
egy töredék másodperc erejéig, még el is mosolyodott.
Cherrynek jól és gyorsan forgott az agya. Kielégíthetetlen
szüksége volt információra és tervekre, és lázadozott a
kényszerű tétlenség ellen: önmaga ellen fordult volna, ha nincs,
ami lekösse. Bővében volt a mentális energiáknak, ami már
iskolás korában is kiviláglott, amikor az összes tantárgyból
brillírozott. Időnként eltűnődött, mi minden lehetett volna belőle,
ha előtte is nyitva áll a továbbtanulás lehetősége – talán ügyvéd,
mert gyűlölte a jogtalanságot, főképp, ha kiszolgáltatott ember
ellen irányul, és mert saját meglátása szerint mesterien tudott
úgy csavarintani a tényeken, hogy egész más színben tűnjön fel
az igazság. Akárhogy is, most itt van egy kensingtoni
ingatlanirodában, ami ugródeszka lehet a számára.
Újból kibámult az esőbe, hallgatta, ahogy dobol az ablakon, és
abban reménykedett, hogy ez majd elzsongítja. Az itteniek nem
fecsegnek annyit az időjárásról, mint ahogy az Croydonban vagy
Tootingban szokás. Megengedhetik maguknak ezt a fényűzést, és
gyakran heteken keresztül adóznak is neki.
Ránézett az órára. Legalább nemsokára befut Daniel, ami a
nap felezőpontját fogja jelenteni. Nemrégiben foglalta el a lakását,
kiugranak ebédelni, és vesznek neki ágyneműt. Már hétfőn
beköltözött ugyan, de a kerti parti óta Cherrynél lakott.
Haragudott az anyjára, ami új jelenség volt.
Cherry a vadvízi túrájuk ecsetelésével vidítgatta (a parti
másnapján foglalta le gyors iramban a helyüket, amíg Daniel

hazament összepakolni a holmiját). Szándékosan időzítette
akkorra az érkezését a családi otthonba, ahová utoljára ment
haza, amikor az apja golfozni volt (a hasonló esetek sűrűsége
okán Cherryben már éledezett a gyanú, hogy itt valami másról
lehet szó, aminek nem ártana utánajárni), az anyja meg egy
barátnőjéhez ment látogatóba. Villámgyorsan összecsomagolt,
csak egy üzenetet hagyott az anyja számára, hogy hamarosan
felhívja. Cherry jóformán biztosra vette, hogy ez azóta se történt
meg. Jelenleg azon tanakodott, győzködje-e Danielt, hogy hívja
fel az anyját – ami olyan gáláns gesztus volna a részéről, hogy
még közelebb kerülnének egymáshoz –, vagy hagyja benne
tovább gyűlni az anyja iránt érzett haragját. Fogós kérdés.

Daniel a fejére húzta a kapucnit az eső ellen, és behúzott vállal
igyekezett Cherry pár utcára lévő munkahelye felé. Szerette
volna minél hamarabb letudni a vásárlást, és hirtelen nem is
értette, miért nem bízta Cherryre a dolgot. Őt nem
különösebben érdekelte, milyen lesz az ágyneműje, de persze
szüksége van rá, és hálás volt a lánynak, hogy részben leveszi
róla a terhet, miközben mulatott a lelkesedésén.
Tudta, hogy halálosan szerelmes a lányba, és ez a tudat
boldoggá tette. Tökéletesen összepasszoltak Cherryvel, minden
szép és jó volt… azt leszámítva, hogy egyre több konfliktusa volt
az anyjával. Neheztelt rá, amiért kitudódtak és felfordulást
okoztak a Cherryt érintő rosszindulatú célozgatásai. Nem fért a
fejébe, hogyan lehet az anyja – minden ellenkező jel dacára –
ilyen gyanakvó. Hiszen Cherry még egy festményt is vett neki

drága pénzen, az isten szerelmére! Ebből is kitűnik, hogy ő a
nagyvonalúbb kettőjük közül. Még amikor Daniel kisegítette és
állta a repülőjegyét, akkor is úgy kellett rátukmálnia a pénzt.
Dühös lett, ahogy mindezt végiggondolta, és felsóhajtott; gyűlölt
konfrontálódni, azt kívánta, hogy az anyja a valódi Cherryt lássa,
és legyen boldog, mert a fia az.
Voltaképpen megnyugvással töltötte el a költözés. Már a
nyaraláson is cudar volt a helyzet, mert miközben nem akart
összeveszni az anyjával, rosszul érintette, hogy az látványosan
pikkel Cherryre. A célzatos kérdései, a kis megjegyzések, a
melegség teljes hiánya, ami egyre tapinthatóbb lett, ahogy teltek
a napok, mindez az idegeire ment Danielnek, aki belefáradt, hogy
ENSZ-békefenntartót játsszon közöttük. Nem állhatta, hogy az
élete egy szappanoperára kezd hajazni – kínosnak érezte,
akárcsak a szombati kerti partin lezajlott epizódot.
Másnap a következő sms-t kapta: „Remélem, tudod, de azért
még egyszer: esküszöm, nem én löktem bele a vízbe. Szeretlek,
csók, anya.” Daniel el akarta felejteni az egészet, és dühítette,
hogy még mindig a feje fölött lóg, következésképpen nem reagált
az üzenetre, jóllehet tudta, hogy hamarosan fel kell majd hívnia
az anyját, különben végképp elmérgesedik a helyzet. Esetleg ma
rácsörög, miután megebédelt Cherryvel, és elmagyarázza neki,
hogy a jövőre nézvést ajánlatos lenne, ha visszavenne egy kicsit,
és kiverné a fejéből, hogy Cherry csak a pénze miatt van vele. A
haveroktól csőstül jöttek a poénosnak szánt üzenetek, Will
például egy igen merész műugrást ábrázoló fotóra rámásolta a
„Laura Úszótanodája” szöveget, és azt írta hozzá: „Csapatja még
a mama?”

Anyja új keletű hűvössége Cherry iránt bizonyos értelemben
megszilárdította Danielt a szerelemben. A bonyodalommentes
nőket favorizálta, és Cherry éppen ilyen volt, a történtek
ellenére egyszer sem panaszkodott neki az anyjára, amiért
Daniel csak csodálni tudta. Cherryt nem lehetett kizökkenteni,
élvezte az életet, és passz. Rágondolnia is jólesett, és
megszaporázta a lépteit. Ideje túljutni azon a hülye vásárláson,
aztán majd este Cherry esetleg átugorhatna hozzá, hogy
felavassák az új ágyneműt.

Az óramutató elvánszorgott az egyesig, és végre-valahára
túlhaladt rajta: hegycsúcsra kitűzött zászló volt ez egy kimerítő
mászás után. A héten Cherrynek jutott az egyórai ebédszünet.
Abigailnek és Emilynek várnia kell kettőig, Neil pedig éppen
most ért vissza. A déli „roham” kezelésére dolgozták ki ezt a
szisztémát, bár kétséges volt, hogy tömegekre lehet számítani
egy ilyen napon. Ismét nyílt az ajtó, a nagy csendben mindenki
felkapta a fejét, és Cherry már előre örvendezett Daniel hatásos
belépőjének. Feltekintett, hogy üdvözölje a fiút, de nyomban le is
hervadt a mosoly az ajkáról.
– Szióka! – kurjantotta Wendy már az ajtóból, és bugyután
odaintett neki, miközben a padlót összevizezve leengedte az
esernyőjét.
Cherry mozdulatlanul ült a helyén, páni döbbenetében a
székéhez szögezve, és próbált rájönni, hogy mégis mi a francot
keres itt az anyja.
Wendy még arra várt, hogy köszönjenek neki, majd beljebb

araszolt, és a rászegeződő tekintetektől kísérve odasasszézott
Cherry asztalához.
– Bocs, kicsim. Nem akartalak megijeszteni, de nem láttalak,
mióta elutaztál, és ma szabadnapos vagyok, semmi dolgom,
ugyanis elutazott a főnök és megvariálta a műszakokat, szóval,
arra gondoltam, úgyis beszéltük, hogy beugrom hozzád, és…
Cherry felugrott, hogy elvágja a tirádát, ezt a szóáradatot, ami
bármikor leleplezheti, és Wendy erre hál’ istennek abbahagyta.
Cherry érezte, hogy mindenki őket nézi, s szinte látta az
önelégült mosolyukat. Anyja minden bizonnyal a szupermarket
ruhaosztályáról származó fehér, háromnegyedes farmert viselt,
amire hátul fölcsapta a sarat. Ahogy egyébként a vádlijára is.
Lejjebb vándorolt a tekintete, és látta, hogy képes volt szandált
felvenni egy ilyen napon, és a lábujjai is sárosak. Sokszor
szégyenkezett már az anyja miatt, de ennyire még soha.
– Csuromvíz vagyok, odakint szakad – magyarázkodott
Wendy, és Cherry menten elszégyellte magát, mert tudta, hogy
az anyja elkapta utálkozó pillantását. – Kiugorhatnánk ebédelni,
hm?
Cherryn újult erővel hatalmasodott el a rémület, hiszen Daniel
bármelyik pillanatban betoppanhat. Űzött pillantást vetett az
ajtóra. Valahogy le kéne ráznia az anyját, hivatkozhatna
elfoglaltságra, mondhatná neki, hogy majd legközelebb. De
elkésett. Daniel ugyanis már jött is át az úton az ingatlaniroda
felé. Az ajtónyitásra ismét odafordultak a fejek.
– Üdv! – köszönt Daniel mindnyájuknak.
Wendy is odafordult, Cherry lefagyott. Ennek a találkozásnak
sosem lett volna szabad megtörténnie. Aztán vak düh kerítette

hatalmába: hogy merészeli ilyen lehetetlen helyzetbe hozni az
anyja, hogy meri veszélybe sodorni a jövőjét!? Mi a szarért nem
tudja békében hagyni! Uralkodnia kellett magán, hogy ne
ugorjon neki Wendynek, miközben elképzelte, ahogy kitaszigálja
az ajtón és kirúgja az utcára, de legyűrte a késztetést, és kiűzte
az agyából a kiábrándító képet. Nem veszítheti el az önuralmát,
most nem. Idegesen az anyja felé intett, csak az ujjaival, anélkül
hogy ránézett volna.
– Anyám – mondta kimérten.
Daniel odalépett Wendyhez, és megrázta a kezét, Cherry meg
közben a reakcióját vizsgálta, de nem vett észre rajta semmit a
szokásos szívélyességen kívül, hacsak némi zavart nem.
– Örvendek. Bocsánat, összekevertem volna a napokat?
Wendy Cherryhez fordult magyarázatért huncut mosollyal az
arcán; nyilván kitalálta, hogy Daniel több mint barát.
– Anya – szólt Cherry elmélyült hangon, amely azt üzente: ne
mondj semmi kínosat –, ő itt Daniel.
– Daniel. Örülök, hogy végre megismerhetem. Cherry folyton
magáról beszél.
Szemenszedett hazugság, hiszen Cherry még csak nem is
említette az anyjának Danielt. Jól jött ez a kis lódítás, de nem
enyhült meg tőle az anyja irányában.
– Ebédelni készülnek Cherryvel? – kérdezte Daniel.
Cherry rá akart vágni valamit, hogy elhalassza az ebédet az
anyjával, de Wendy fürgébb volt nála.
– Meglepetésnek szántam – mondta. – Bár azt hiszem,
nagyobb meglepetés lett belőle, mint ahogy akartam.
– Hát akkor én nem is zavarnék…

– Szó se lehet róla – vetette közbe Cherry. – Anya, Daniellel
más dolgunk van.
– Máskor is sort keríthetünk rá – mondta Daniel, aztán
hozzátette, hogy kitöltse a csöndet: – Vagy mehetnénk
hármasban is, ha nem jelent gondot. Szeretném megismerni a
barátnőm édesanyját.

Cherry életének legszörnyűbb ebédje volt. Napvilágra került az
összes takargatott titka: a croydoni lakás, az állás a
szupermarketben, gyermekkorának „bűbájos” részletei – és az
anyja úgy virult közben, mint még soha. Még ki is pirult
gyönyörűségében, és ha Cherry veszi a fáradságot, hogy
belegondoljon, rájött volna, hogy anyja öröme az iránta érzett
büszkeségéből fakad. Cherryt azonban lefoglalta a saját elfojtott
haragja, amiért az anyja az ő kontójára szórakozik. Miután az a
történet is elhangzott, hogy a mami műszakja után előszeretettel
ült be a kassza mögé „boltosat” játszani, s hogy akkoriban még ő
is ott akart dolgozni, Cherry egy ádáz pillantással anyjába fojtotta
a szót, aki így inkább témát váltott.
Abban a pillanatban szívből gyűlölte az anyját. Forgott előtte a
tányér, és megakadt a torkán a falat. Daniel természetesen
mindvégig udvarias maradt, néhányszor még fel is nevetett, de
Cherry látta rajta, hogy megrökönyödött az anyja
kitárulkozásán, és szeretne mielőbb szabadulni.
Amikor már nem bírta tovább, kimenekült a vécére, és
hosszan folyatta kezére a vizet a csapból, miközben farkasszemet
nézett a tükörképével. Sírni szeretett volna, keserű, haragos

könnyeket, mégsem tehetett mást, mint hogy visszamegy az
asztalhoz, és végignézi, amint az anyja két lábon járó
bulldózerként lerombolja mindazt, amit ő addig fölépített.
Márpedig ez az ő élete, ahová betolakodott. Ökölbe szorította a
kezét, és felmordult dühében, hogy az anyja nem veszi észre
magát, föl se fogja, hogy éppen szétzúzza azt az egyetlen dolgot,
ami valaha is számított Cherrynek. Egy kurta pillanatra
átengedte magát a sötét gondolatnak és elképzelte, milyen lett
volna az élete az elmúlt tizenhat évben az anyja nélkül, ha az
anyja is ott lett volna az autóban a karambolnál, ami az apja
életébe került. Meglehet, eleinte nehéz lett volna összeszokni a
nevelőszülőkkel, de utána tehermentesen folytathatta volna az
életét. Eltűnődött, van-e vajon az anyjának életbiztosítása, és a
szupermarket fizetne-e utána valamit. Akkor elköltözhetne a
koszlott Tootingból. Aztán szétfoszlott az ábrándkép, és Cherry
ráeszmélt, hogy túl régóta időzik már a vécében, rutinszerűen
kezet mosott, és visszament az étterembe. Anyja feltekintett rá,
amikor odaért az asztalhoz, Cherry azonban nem viszonozta a
pillantását.
– Minden rendben, kicsim?
– Persze.
A tányérokat közben elvitték, Daniel a menüt tanulmányozta.
– Desszertet?
Cherry gyanította, hogy Wendy bőszen helyeselne, ezért
gyorsan közbevágott:
– Nekem vissza kell mennem dolgozni.
Hiába tiltakozott Wendy, Daniel fizette ki a számlát, majd
távoztak. Kettesben kísérték vissza az irodáig, de Cherry pár

házzal arrébb megállt.
– Nélküled is betalálok – mondta nyersen, mire az anyja
megbántott pillantást vetett felé. Aztán fél kézzel átölelte a
nyakát, a másikban az esernyőt markolta, ami így összekoccant a
lányáéval. Cherry érezte az arcán maradt rúzsfoltot, és kedve
lett volna utálkozva letörölni. Ne legyen rajta az anyja nyoma.
– Jó, hogy találkoztunk – mondta Wendy ábrándosan, míg
Cherry feszesen mosolygott.
– Ühüm.
Wendy ekkor Danielhez fordult, és Cherryt a hideg rázta ki,
amikor őt is megölelte; sőt Daniellel még mintha fesztelenebb is
lett volna, mint a saját lányával. Cherrynek ettől bűntudata
támadt. Tisztában volt vele, hogy utálatosan viselkedik, de nem
tehetett róla.
– Kösz a kellemes ebédet – mondta Wendy. – Nem is értem,
miért rejtegette magát Cherry idáig.
Hátralépett, s még utoljára a lányára pillantva továbbállt.
Cherry elnézte, ahogy törtet a metró felé, és a szandálja minden
lépésnél felcsapja a szutykos vizet a vádlijára. Nem akart
Danielre nézni, nem akarta látni az elhidegült tekintetét és benne
a menekülési vágyat, mert lelepleződött volna Cherry valódi
személyisége.
– Nem vettünk ágyneműt – jegyezte meg a fiú.
– Nem.
– Sebaj, majd legközelebb.
A leépítés első fázisa: homályos utalás egy soha meg nem
valósuló jövőbeni találkára. Cherry szerencsétlenül, földbe
gyökerezett lábbal állt a járdán, nem akaródzott eljátszania a

szakítás ráeső részét.
– Nem kéne már visszamenned? Két óra múlt – sürgette a fiú.
Máris lerázná. Most látták egymást utoljára. Cherry
belenézett a szemébe.
– Hé, mi a baj?
– Semmi.
– Ugye nem az ágynemű miatt vagy kibukva? Mármint,
tudom, hogy ma akartad megvenni, csak fontosabbnak éreztem,
hogy anyukáddal töltsük az időt. Ha már idáig eljött, hogy lásson
téged.
Cherry az őszinteség jeleit keresve fürkészte az arcát.
– Jól döntöttem, nem? Furcsa vagy. Minden oké köztetek?
– Aha – mondta lassan Cherry.
– Akkor jó. Mert nekem szimpatikus az anyukád, vicces nő. –
Elmosolyodott. – Csak én a helyedben szólnék neki, hogy fogja
vissza magát a gyerekkori sztorikkal.
Cherry nem pont a „vicces” jelzőt használta volna az anyjára.
Inkább cikis. De ami sokkal fontosabb, hogy nem akart hinni a
fülének. Danielnek nincs egy rossz szava. Az anyja tipikus
croydoni, barnító krémet használ, és keveri a szezont a fazonnal,
Danielt viszont ez szemlátomást csöppet sem zavarja. Tehát
megúszta: micsoda megkönnyebbülés. Ugyanakkor azt is
megfogadta magában, hogy most jó darabig nem akarja látni az
anyját. A lelke mélyén tudta persze, hogy valamikor kénytelenek
lesznek találkozni, ha Daniel valóban eljegyzi, de úgy tervezte,
hogy az eseményhez majd csak nagyon közel kerít erre sort. Két
vagy legfeljebb három órával előtte, és nyilvános helyen, hogy
bármikor leléphessenek, de még előtte felmenne az anyjához,

esetleg egy ruhát is visz neki ajándékba, és betanítja, hogy mit ne
mondjon. Legalább ezt most kipipálhatja. Cherry sose fogja
megbocsátani az anyjának a mai öltözékét, de végül egész jól sült
el a dolog.
Átgondolta, mit is kérdezett Daniel az imént, és ünnepélyesen
megcsókolta.
– Remekül döntöttél. – Imádattal nézett fel a fiúra, és
szétáradt benne a boldogság. Elképesztő ez a pali. És egészen az
övé lesz.

TIZENKILENC
Augusztus 22., péntek
Laura végigjárta Daniellel a fiú lakását, és udvarias
észrevételeket tett. Daniel sommás mondataira („ez a
fürdőszoba”) hasonlóan semmitmondóan reagált („szép a
csempe”). Nem bírt örülni fia első „felnőtt” kéglijének. Ez
elszomorította, és érezte a fián, hogy őt is lelombozza az
eltávolodásuk. Daniel már egy hónapja beköltözött, de most hívta
meg őt először.
– Rázós hetek következnek most – mondta korábban –, hogy
a kórházban leszek.
Nem hazudott – gyakorló orvosként minden idejét
fölemésztette a munkája –, ám ez is csak egy olyan területe volt

az életének, amiről Laurának vajmi kevés tudomása lehetett. A
végzetes kerti parti óta beszéltek ugyan néhányszor telefonon,
de csak röviden és felszínesen, a parti emléke azóta is gátat
emelt a mély és oldott társalgások elé. Laura telefonon nem
mondhatta el neki, amit szeretett volna, így inkább kivárta a
négyszemközti találkozást, amire most került sor. Idegességét
csak fokozta, hogy rettentően hiányzott már neki a fia,
legszívesebben megölelte volna, hogy újra szent legyen köztük a
béke, de nem tehette.
Még Izzy sem értette a dolgot. Összefutottak egy kávéra
röviddel a kerti parti után, és Laura megpróbálta elmagyarázni
neki a felfedezését: Cherry nagymamájának vélhetően koholt
halálát, meg a repülőjegy árát illető ellentmondásokat. A parti és
Cherry köntörfalazása után ismét fölébredt a gyanúja, hogy itt
valami bűzlik. Izzy megértőnek bizonyult, de rámutatott, hogy
számos magyarázat adódik. Sőt kifejezetten óva intette attól,
hogy túlságosan belefolyjon a dologba. A paranoia elidegenít.
Ahogy most körbejárták a lakást, Laura Cherry nyomait
kereste: ruhákat, cipőket, illatszereket a fürdőszobában. Csak
egy hajkondicionálót meg egy fogkefét látott, semmi egyebet, így
némi megnyugvással vonta le a következtetést, hogy gyakori, de
nem kváziállandó ottlétről, összeköltözésről egyelőre nincs szó.
Óvszert vagy antibébitablettát is keresett, de nem talált.
Daniel sonkás bagettet készített ebédre, és „tádááám!”
kiáltással tolta a reggelizőpulthoz telepedő anyja elé a tányért.
Laura mosolyogva pillantotta meg a hatalmas, ínycsiklandónak
tűnő szendvicset.
– Köszönöm, szépen néz ki. – Következőnek a fiát vette

szemügyre; fáradtnak tűnt, nyilván a kórházi szolgálat miatt.
Benyúlt a táskájába. – Ez itt a tiéd. Nem tudtam, mire lenne
szükséged… – Elhallgatott, nem akarta hangsúlyozni a tényt,
hogy nem járt még a fia új otthonában, és nem először merengett
el azon, hogy néhány hónapja még vélhetően segített volna neki
az áthurcolkodásban.
Daniel felbontotta a mutatós csomagolást, és egy méregdrága
ébresztőóra került elő alóla, amely fokozatosan erősödő fénnyel
ébreszt, és mellé madárcsicsergést, hullámverést vagy
kakaskukorékolást is be lehet állítani.
– Azt is kiválaszthatod, hogy meddig tartson a napkeltéd –
mondta Laura. – Gondoltam, hasznos lehet most, hogy
összevissza meg éjszaka is dolgozol. Szabályozza az alvás–
ébrenlét ciklust.
– Nagyon tetszik – mondta Daniel. – Kösz. Minden reggel
napsütésre ébredni, és semmi eső. – Elolvasta, mi áll a doboz
oldalán. – Azt írják, kedélyjavító és hatékonyságnövelő hatása is
van. Mostantól hasítanom kell.
– Hogy megy egyébként? – kérdezte Laura.
Daniel felderülve válaszolta:
– Kemény, de imádom. Már a receptírás sem okoz gondot.
Látnod kellett volna az első alkalommal: újra meg újra felütöttem
a gyógyszerkönyvet, és vagy háromszor átnéztem az
anamnézist. Húsz percembe telt egy ötperces feladat elvégzése.
Na és a vizitek! A rezidens orvosnak géppuska van a szájában.
Meg kellett tanulnom szélsebesen jegyzetelni.
Sugárzott, ahogy beszélt, és Laura újra azt az ötéves kisfiút
látta benne, aki bekötözte az Action Man játékait vécépapírral, és

azt hajtogatta, hogy orvos lesz, ha felnő, „vagyis tízévesen”. Most
meg csak rá kell nézni. Borzasztóan büszke volt a fiára, de valami
még nyomta a gyermekkori emlékektől elérzékenyült lelkét.
Sutba dobta az érzelmeket.
– És veled mi a helyzet? Hogy fogadta a Párnacsatát a
nagyérdemű?
– Egész jól. Ma megy adásba a második rész. Ha jó lesz a
nézettség, jöhet a következő széria.
Igazság szerint az első epizód egészen tisztességes nézettséggel
indult, de a közepe táján volt egy kis visszaesés. Alison szerint
nincs ok az aggodalomra, mert a kritikák jók. A másik hír pedig,
hogy Alisonnak is és Seannak is nagyon tetszett az új
krimisorozat szinopszisa („elképesztően mai, a főhős
szenzációs”), és minél előbb igényt tartanak a kész
forgatókönyvre. A pletyka szerint egyik fő műsoruk megy a
levesbe, és kellene valami helyette. Laura nem habozott, azonnal
megbízást adott egy írónőnek, hogy alkosson a számára egy
hatvanoldalas remeket. Némi szerencsével a Cavendish Pictures
hónapokra el lesz látva munkával.
– Szurkolok.
– Te láttad?
– Együtt néztük Cherryvel. Szerintünk baromi jó.
Cherry említésétől felment benne a pumpa. A szendvicsét
piszkálgatva azon tűnődött, hogyan mondja.
Daniel abbahagyta a rágást, aztán nyelt.
– Mi van? – kérdezte harciasan.
Laura nem maradhatott csöndben. El kell mondania, miért
gondolja úgy, hogy Cherry nem az, akinek mutatja magát.

Danielnek pedig végig kell őt hallgatnia.
– Nézd, tudom, hogy az utóbbi időben kerültük a Cherrytémát, és megértem, hogy felhúztad magad egy s máson, amit
mondtam, de szándékosan elhallgattam előled bizonyos dolgokat,
amiket elkövettem, és sajnálom.
– Folytasd.
– Nagyon szégyelltem magam, azért hallgattam. Eleinte. – Ez
felkeltette a fia érdeklődését. Laura nagy levegőt vett. – Szóval,
amikor Franciaországban voltunk, egyszer bementem a
szobátokba, amikor nem voltatok otthon.
Daniel dühösen felhúzta a szemöldökét.
– Nem terveztem, csak nyitva maradt az ajtó, és hát…
bementem. Megtaláltam Cherry repülőjegyét, és két dologra
figyeltem fel. Először is, nem retúrjegyet vett, ami azért furcsa,
mert előre megbeszéltük, melyik nap utazik majd haza, és a
másik, hogy csak ötszáz fontot fizetett érte. Te hatszázat adtál
neki – fűzte hozzá.
Daniel szótlanul nézett rá, és Laura tovább ütötte a vasat.
– Ez még nem minden. Amikor hazajöttem Londonba,
bementem a Highsmith & Brownba, ahol azt mondták nekem,
hogy Cherry a nagymamája temetésére utazott Franciaországba.
– Micsoda?
– Nyilván azért hazudott, hogy elengedjék. Valami súlyos okot
kellett kitalálnia, mert a kollégák is szabadságon voltak.
– Szerintem összekeverték őt valakivel. Anya, nem akarom a
hülyét játszani, de ez minden? Ezért gondolod, hogy a pénzemre
hajt? Hiszen mindkét eset lehet tévedés; Cherry talán csak
elfelejtette, mennyit fizetett, és a munkahelyén kivel beszéltél? A

főnökével?
– Nem.
– Hát kivel?
– Azt hiszem, a helyettesével.
– Na látod – mondta Daniel diadalmasan. – Nyilván nem volt
képben. Mellesleg ha Cherry tényleg a pénzemre utazna, nem
érné be rongyos száz fonttal.
– Nem érted… – mondta Laura kétségbeesetten.
– Anya, kérlek – csattant fel. Aztán nagy levegőt vett. –
Holnap van a születésnapod, ne most vesszünk össze. Hagyjuk
inkább akkorra, amikor visszajöttem.
Laura beharapta az ajkát. Minél többet hallott Cherryről,
annál inkább meg volt győződve, hogy nincs minden rendben
vele. Daniel korábban azt mondta, hogy Cherry megpróbálta
áttetetni a születésnapi vacsorával „ütköző” foglalást, de a
nyárra nem volt már másik időpont, amit össze tudtak volna
hangolni Daniel kórházi elfoglaltságával. Laura egy szót sem hitt
el ebből. Sőt kezdte úgy gondolni, hogy nem csupán a pénzről van
szó. Gyanította, hogy Cherry ezzel az utazással kívánja
demonstrálni, ki a fontosabb Daniel életében. Azon mesterkedik,
hogy elvegye tőle a fiát. Egy napon még azt is elérheti, hogy
Daniel eljegyezze. Szörnyű kilátások. Egy életre el lenne szakítva
a fiától. Kiszorulna az összes régen várt eseményből: Daniel
karrierjének épüléséből, miriádnyi családi eseményből,
karácsonyokból, születésnapokból, nyaralásokból. Ahhoz is külön
engedélyre lenne szüksége, hogy lássa a saját unokáit.
– Figyelj, majd az út alatt rákérdezek nála, aztán a jövő héten
beszélünk, rendben?

Ez lerántotta Laurát a földre. A fiára nézett, és tudta, hogy –
hacsak nem akarja még jobban elidegeníteni magától – ebbe
most bele kell egyeznie, így hát bólintott.
– Nem ízlik? – kérdezte Daniel az anyja bagettjére nézve,
amihez jóformán hozzá se nyúlt.
– De, de… nagyon finom. – Rég elment az étvágya, ám most
harapott egy jóízűt. – Várod már a holnapot? – Nem tehetett
mást, mint hogy a Cherryvel töltendő időről kérdezgeti, hátha
megtud még valamit.
– Nagyon. A sok esőtől jó magas a vízállás. Reggel nyolckor
kezdődik a muri.
Hideg víz és sebesség: Laura nem is tudott volna rémesebbet
elképzelni.
– Ugye vigyázol?
Daniel a homlokát ráncolta a kétértelmű kérdésre.
– Bejegyzett cég…
– Nem így értettem.
– Hanem hogyan?
Laura felhúzta a szemöldökét, amivel azt üzente: inkább nem
mondanám ki.
Fia eltátotta a száját.
– Anya! Orvos vagyok. Nincs szükségem fejtágításra a
fogamzásgátlásról. – Ekkor kirobbant belőle a nevetés, még a
könnye is kicsordult. – Jaj, anya – sóhajtotta –, nagyon vicces
vagy!
Laura bágyadt mosolyra húzta a száját, de a gyomra még
mindig görcsben volt. És ez így is fog maradni, amíg nem kap
választ a Cherryre vonatkozó kérdéseire.

HÚSZ
Augusztus 22., péntek
– Biztos ne vegyem át a vezetést? – kérdezte Cherry, miközben
Birmingham szomszédságában repesztettek az autópályán. De
hiába ajánlkozott, hízelgett és könyörgött, hogy hadd vezessen
végig ő, Daniel hallani se akart róla, hiszen Cherry dolgozott
aznap, ő meg nem. Így aztán a lánynak be kellett érnie azzal,
hogy kezeli a GPS-t és zenét keres, ami nem is olyan rossz csere.
Nem mondta meg a fiúnak, hogy pontosan hová esik a végcél –
hadd legyen meglepetés –, a hangzása mindenesetre walesi hegyi
falvakat idézett kellemes kiskocsmákkal. A meglepetéselem a
terv része volt, hogy emlékezetesebbé tegye az utat. Előrelátóan
időzített, nem csupán azzal a céllal, hogy meghiúsítsa Laura
születésnapját, hanem mert már csaknem három hónapja jártak
együtt, és ezt valamifajta mérföldkőnek is jeleznie kell. Jól
kijöttek, ám ez édeskevés. Szilárd meggyőződése volt, hogy a
közös élmények képesek csak tartóssá tenni egy kapcsolatot, új
szintre emelve azt. Minél több a közös emlék, annál nagyobb az
összetartozás érzése, következésképpen a kapcsolat is feljebb lép
egy szinttel. Nem lehet örökké az egyes szinten lébecolni, haladni
kell. Ez a hétvége haladás.
Előző este a nappali padlóján tanyázva csomagolták Laura
születésnapi ajándékát. Mivel Danielnek elég hektikus volt a
munkarendje, önként ajánlkozott, hogy majd ő vesz valamit, amit

a fiú hálásan elfogadott. Egy selyemblúzban egyeztek meg, és
Cherry számára bizsergető élmény volt, hogy szabadon
garázdálkodhat a King’s Roadon Daniel hitelkártyájával. A jövő
előkóstolása. Olyan érzése volt tőle, hogy különb az eladóknál.
Nincs is kellemesebb, mint mások pénzét szórni. Danielnek
tetszett az általa választott blúz, és örült, hogy Cherry
csomagolópapírra, szalagra és üdvözlőkártyára is gondolt. Ő
csomagolta be a blúzt, míg Daniel megírta a kártyát, és mivel ott
ültek egymás mellett és Cherry addig is komoly részt vállalt a
feladatból, a fiú természetesen megkérte, hogy ő is írja alá a
lapot. Cherry habozott, mint aki a visszautasítást fontolgatja,
aztán úgy döntött, hogy nagylelkű lesz és átnyújtja a szignója
olajágát. Ahogy cirkalmas betűivel odaírta a nevét, rögtön tudta,
hogy ebből még baj lesz. Daniel és Cherry első közös kártyája.
Leszakadt az ég, és az ablaktörlők teljes erőbedobással
surrogtak.
– Mit gondolsz, Walesben is esik? – szólalt meg Daniel
jelentőségteljes izgalommal a hangjában.
Cherry ránézett a telefonjára.
– Aha – mondta mosolyogva. – Jó lenne, ha abbahagyná,
különben nem fognak minket leengedni a folyón.
– Igaz. – Daniel hangjából kicsengett a lelkesedés. – Alig
várom már. Tudod, hogy a volt barátnőimnek sose jutott volna
eszükbe, hogy ezt megtegyék értem?
Cherry meglepődést színlelt, mintha a világ legtermészetesebb
dolga lenne, hogy önzetlenül megszervez a fiújának egy hétvégi
programot, amiről tudja, hogy imádni fogja.
– Komolyan?

– Ők csak magukkal törődtek. De még ha gondolati szinten
felmerült is bennük, sose csinálták volna végig velem. Féltették
volna a frizurájukat, vagy a hideg miatt húzódoztak volna. –
Előredőlt, hogy megszorítsa a lány térdét. – Bámulatos vagy.
– Úgy okoskodtam, jó lesz egy kicsit kiengedni a gőzt, mert
elég nagy rajtad a nyomás a kórházban. – Látszott Danielen,
hogy meghatja a figyelmesség.
– Köszönöm.
– Nincs mit, dr. Cavendish.
Daniel mosolygott, és Cherry jól tudta, hogy ezek a
beszélgetések csak még emlékezetesebbé teszik az utat, mert
rávilágítanak az ő önzetlenségére, és megerősítik Danielt az
iránta táplált érzéseiben. Az eső kitartott Snowdoniáig, míg végül
fél tíz körül egy festői kis meszelt falú fogadóhoz irányította őket
a GPS. Az esőverte ablakon át kémlelték a házikót, miközben
leparkoltak, de alig láttak belőle valamit a sötétben meg a
zuhogásban; aztán Daniel leállította a motort.
– Menjünk?
Cherry bólintott.
– Gyerünk! – kurjantotta, azzal kipattantak a kocsiból, Daniel
felmarkolta a táskáikat, és kacagva szaladtak be a fogadóba.
A cirka tízméteres távon is sikerült bőrig ázniuk.
– Maguk biztosan Laine-ék – mondta a pult mögött álló
köpcös fickó vaskos walesi tájszólással. – Ted vagyok. Épp azon
spekuláltunk, hogy mikorra fognak ideérni ebben a kutya időben.
Cherry mosolyogva nézett rá a szempilláin megtapadt
esőcseppek mögül. A saját nevén volt a foglalás, és nem javította
ki Tedet, aki rögtön azt feltételezte, hogy házasok. Kifejezetten

örült neki, s mert idáig tökéletesen indult az útjuk, úgy gondolta,
sikeres lesz a hétvége.
– Előbb megmutatom a szobájukat, aztán jöjjenek le, és
igyanak egy pohárral, harapjanak valamit, rendben?
– Jól hangzik – felelte Daniel, mire Ted kilépett a pult mögül,
és átvezette őket a főként idősödő helybeliekkel benépesült ivón.
Legtöbbjük elnyűtt, zöld orkánkabátot viselt, de akadtak
fiatalabb arcok is, akik feltehetően szintén a túrára érkeztek a
Tryweryn folyóhoz. A hátulsó traktusban lévő ajtó mögött
keskeny lépcsősor kezdődött. Követték a fogadóst a hosszúkás
emeletre, ahonnét a szobák nyíltak.
– Hogy utaztak? – kérdezte Ted. – Londoniak, ha jól sejtem.
Ezt úgy mondta, mintha London már külföld volna.
– Így igaz – válaszolta Daniel, miközben Ted kinyitotta nekik a
hármas számú szobát.
– Ez a maguké. Minden egyértelmű, de ha bármi segítségre
lenne szükségük, tudják, hol találnak. – Odabiccentett feléjük, és
ment vissza az ivóba.
Cherry először is körülnézett. Kicsi szoba franciaággyal, öreg fa
ruhásszekrény, kisasztal helyi témájú prospektusokkal, meg két
éjjeliszekrény. Maga az ágy nevetségesen szűkösnek tűnt, de egy
franciaágy csak nevetséges lehet, ha az ember egyébként egy
királyi ágy birtokosa odahaza, mint Daniel. Vaskos dunna borult
rá, és zöldpettyes pléd hevert összehajtogatva a végében. Egy
másik ajtó a fürdőszobába vezetett, ahol Cherry megnyugodva
konstatálta, hogy a törülközők és a zuhanykabin is tiszta. A
berendezést illetően – hál’ istennek – a fehér szín dominált, nem
holmi fáradt rózsaszín vagy avokádózöld. Ez volt az egyetlen hely

a folyóhoz közel, ahol akadt szállás, ráadásul olcsó is – ami
Cherry eladósodottságát tekintetbe véve nem az utolsó
szempont volt.
Amikor visszalépett a hálószobába, Daniel épp az ágyon ugrált,
mint egy gyerek.
– Gyere te is! – nyújtotta felé a kezét.
Cherry mosolyogva szökkent mellé. Letesztelték az
ágyrugókat, amelyek egyértelműen el voltak használódva, de
legalább nem nyikorogtak. Aztán csöndben lefeküdtek egymás
mellé, és Cherry érezte, hogy begurul az ágy közepe felé.
Felvonta a szemöldökét.
– Így meghittebb – jegyezte meg a fiú.
Cherry kacagva ugrott fel, hogy kinézzen az ablakon. Ha
erőltette a szemét, egy istállószerűséget látott odakint meg a tág
határt.
– Éhes vagy? – kérdezte Daniel az ágyból.
– Mint a farkas.
Úgy lehűlt az idő, hogy Ted közben begyújtott odalent.
Reggelente már ősziesen hűvös volt a levegő. Kerestek
maguknak egy üres asztalt; az evőeszköz sötétzöld
papírszalvétába volt tekerve és a fogadóról készült fekete-fehér
rajzok díszítették a tányéralátétet.
– Ma csak báránypitével szolgálhatok – mondta Ted két
gőzölgő tányért hozva. – Náthás lett az asszony, nem jutott ideje
a csirkével babrálni.
– Tökéletes lesz a bárány is – mondta Daniel, és Cherry
felpillantott a táblára kiírt menüre. Úgy tűnt, a fogadóban csak a
pitét ismerik. Báránypite volt, meg jobb napokon csirkés. A

kiírás szerint marhából is készítenek pitét, azzal vajon mi lett?
– A marha elfogyott – mondta Ted, aki elkapta Daniel
pillantását, és ment az italokért.
A lány Danielre nézett, de őt szemlátomást magával ragadta a
hely meg a fogadós földhözragadt stílusa. A helyiek walesi
gajdolása is emelte a hangulatot. A pite finom volt, a fogadó
kellemesen családias a lobogó kandallótűzzel meg az
ablaktáblákon doboló esővel. Cherry felszabadultabbnak érezte
magát Londonon kívül. Itt könnyedén lehetett kifinomultabb,
mint a helyiek, nem kellett tartania magát a kensingtoni
mércéhez. Daniel megemelte a poharát, koccintottak.
– A szuper hétvégénkre! – mondta, majd elhallgatott, és
áthatóan nézett Cherryre; valami sokkal mélyebb érzéssel az
egyszerű kötődésnél vagy a fizikai vonzalomnál. – Kettőnkre.
Nagyon boldog vagyok, hogy találkoztunk, Cherry.
A lány a szemébe nézett és elmosolyodott. Éppen ez a nézés
volt a célja a hétvégével.
– Én is – mondta elandalodva.

Valamikor az éjszaka folyamán elállt az eső. Cherry a fültanúja
volt, ugyanis felébredt a középen besüllyedt matrac miatt.
Koromsötét volt, odakint halálos némaság, és a szobát megülő
csönd mintha őt figyelte volna. Egyszerre vágy ébredt benne az
otthona után, ahol fényesek az utcalámpák és szirénák vijjognak.
Nincs itt semmi keresnivalója. Fogalma sem volt, mennyi lehet
az idő, vagy hogy mikor lesz már, amikor az ébresztőóra hétkor
felveri őket. Végtelennek tetsző ideig bámulta a sötétet, és

hallgatta Daniel szuszogását. Egy pillanatra rettenetesen egyedül
érezte magát a sötétbe borult szobában, majdnem fel is rázta
Danielt, hogy szorosan hozzábújhasson. De jobban belegondolva
gyerekes lett volna, és igazából azt sem tudta, mit mondana neki,
ha fölkelti. Becsukta a szemét, és erőltette az alvást, ami
alighanem sikerült is, mivel Daniel telefonjának hangjelzése volt a
következő emléke.
Reggelire tojást kaptak, pirítóst meg lekvárt, és ez idő tájt csak
fél tucat fiatal jelent meg az ivóban az előző esti kompániából.
Kocsival tették meg a rövidke utat a túrát szervező cég
főhadiszállásáig, amely a felszerelésnek, az öltözőknek meg egy
kis kávézónak helyet adó kőépület volt. Ahogy átkeltek az eső
után maradt tócsákkal szabdalt, sáros parkolón, hogy
regisztráljanak és megkeressék a vezetőjüket, jókora kiírásra
lettek figyelmesek az épület homlokzatán: „Mai vízállás: 4”.
– Kicsit magas – állapította meg Daniel, és Cherry rögtön
ideges lett. Daniellel ellentétben, aki megjárta a Colorado zúgóit,
ő még sosem vett részt vadvízi evezésen.
Napszítta hajú fiatalember állt az épület előtt csíptetős
írótáblával a kezében, és fogadta az érkezőket. Drágának és
professzionálisnak tűnő búvárruhát viselt, ami loboncos hajával
együtt arról tanúskodott, hogy hónapokon át, folyamatosan kint
tartózkodik a vízen. Cherry ettől csak még alkalmatlanabbnak
érezte magát. Nem szeretett ismeretlen pályán mozogni, ahol
nincs ráhatása a dolgokra, és nem tudja azokat előzetesen
felmérni. Kipipálták és külön öltözőkbe küldték őket, ahol
felölthetik a búvárruhát, a mentőmellényt és a sisakot. Cherry
nem elegyedett szóba a többi lánnyal, akiket az öltözőben talált

és vihorászva igyekeztek belepasszírozni magukat a neoprénbe.
Felvette, amit kellett, bezárta a szekrényét, aztán sisakkal a
kézben elhagyta az öltözőt. Daniel már várta egy másik párral
meg a loboncos hajú sráccal, aki időközben megszabadult az
írótáblájától. Cherryvel együtt megvolt a létszám.
– Üdv! – mondta a vezetőjük. – Most, hogy együtt a csapat,
mutatkozzunk be, aztán ismertetem a biztonsági előírásokat. Én
Gareth vagyok… – Elmosolyodott a szakálla mögött, és jelezte,
hogy Cherryn a sor.
– Cherry – mondta ő hanyagul, aztán Daniel következett,
végül a pár, Jane és Paul Bristolból. A csajnak könyvelő külseje
van, gondolta Cherry, kicsit merev, kicsit lompos, a fickója meg
alighanem köztisztviselő az önkormányzatnál.
– Jó – mondta Gareth –, akkor mondom, mit érdemes tudni.
Én leszek hátul, és kormányzok, de az utasoknak is kell majd
evezniük, különben beborulunk. Semmilyen körülmények között
ne álljanak fel, mert beesnek a vízbe. Mindig azon az oldalon
evezzenek, amelyiken mondom, máskülönben… – itt
hatásszünetet tartott – jó a tipp: beborulunk.
Ez egy barom, gondolta Cherry. Tényleg viccesnek hiszi
magát? Összeakadt a tekintetük Daniellel, és beszívta az arcát,
mert látta a fiún, hogy neki is nevethetnékje van.
– Ha valaki mégis beesne, arra van a mentőmellény meg a
sisak, ami a könnyebb száradás végett lyukacsosra van
kiképezve. Ha beleesnek a vízbe, és nem tudnak visszamászni a
csónakba, a legjobb dolog, amit tehetnek, hogy elkezdenek a part
felé úszni. Hívok segítséget rádión, és attól függően, hogy
mennyire sodródtak el, vagy minibusszal viszik vissza önöket a

startra, vagy gyalogolni fognak. Ha leértünk az aljára, ott majd
egy csöndesebb szakasz lesz, ahonnan mielőbb ki kell eveznünk,
nehogy beszippantsanak az utána következő zúgók, mert ezek
egy sor kisebb vízeséshez visznek, ami túl kemény dió lenne
nekünk mára. A végén feltesszük a csónakot a trélerre, és
mindenki felszáll a minibuszba, ami visszaviszi önöket a starthoz.
Utána újrázunk! Van kérdés?
Mindenki a másikra nézegetett, kérdés azonban nem volt.
– Remek. Ugye tudnak úszni?
Némi erőltetett kuncogás után követték Garethet a
folyópartra. Ő megmondta, ki hová üljön: Jane és Paul előre,
Cherry pedig Daniellel hátra. Valamennyien megragadták a
felfújható csónak egy-egy fogantyúját, és Gareth instrukcióit
követve belökték a vízbe. Ők utána, és Cherry a neoprén
csizmáján át is érezte, milyen jeges a víz. Bemásztak a csónakba,
a lányok idegesen, a fiúk virtuskodva. Gareth elfoglalta a helyét
hátul, és kiadta az ukázt az evezésre. Először nyugalmas volt a
víz, félig áttetsző algazöldben játszott, a part békés, fás.
Csurogtak lefelé a folyón, aztán egyszer csak lezuhant a víz.
Ahogy átcsobogott egy sor szikla fölött, a felcsapódó tajték
beterítette a csónakot, eláztatva az utasokat, de nem volt idejük
sápítozni, mert már jött is a következő zúgó, aztán egy
sziklatömbnek csapódtak, mint a dodzsemben. Cherry
visszatartotta a lélegzetét, amíg 360 fokot pördültek, azután még
sebesebben száguldottak tovább lefelé, ahol újabb hullámok
borították be őket, ezúttal vállmagasságig. Cherryt hirtelen érte
az arcán csattanó hidegség, és harsányan felnevetett.
– Bal evezők! – harsogta Gareth, mire Cherry észbe kapott,

hogy ez neki szól, hiszen ő ül baloldalt Paullal, vagyis nekik kell
segíteniük átkormányozni a csónakot a következő zúgókon.
Vadul belemerítette a lapátját a vízbe, de tökéletesen
hasznavehetetlennek érezte magát, különösen amikor a
következő szikla meglovagolásakor oldalt billent a csónakban.
Egy újabb zöttyenés után még több tajtékos víz fröccsent a
csónakba. És így tovább húsz adrenalindús percen keresztül,
mialatt ide-oda dobálta rakományát a csónak, ők meg
evezőjükkel a levegőben kalimpálva próbálták követni a
vezetőjük utasításait. A parancsok egyszerre sürgetőbbé váltak:
– A jobb part felé evezzenek! Evezni! – ordította Gareth.
Ez lesz az a szakasz, ahol valahogy ki kell keveredniük a
szélére, hogy elkerüljék a vízesést, gondolta Cherry. Jóllehet a
sodrás itt jelentősen lecsillapodott, a feladat így is nehezebbnek
bizonyult, mint hitte, keményen küzdött az árral, miközben
Gareth egyre pattogósabb utasításai szerint lapátoltak, míg végül
aztán sikerült annyira megközelíteniük a partot, hogy már nem
ragadhatta el őket a folyam.
– Mindenki kiszállni! – rendelkezett Gareth. Kimásztak a
csónakból és kihúzták a partra, ahol már várta őket két fickó,
hogy segítsenek fölemelni a hajót a trélerre. Cherry hálás volt a
segítségért, mert fájt mindene, a vízből is csak Daniel kezét fogva
tudott kikászálódni.
– Hát ez pazar volt! – mondta a fiú, és egy nedves, folyamízű
csókkal pecsételte meg az állítást. Cherry visszamosolygott rá.
Az összevizezett ülésű és padlójú minibusz elindult velük
vissza a hegyre. Gareth ült előre, s most hátrafordult a négy
csöpögő utashoz.

– Még egy kör?
– Igen! – harsogták kórusban mindenfajta udvariaskodást
mellőzve.
A második menet is ugyanolyan klassz volt, miként a
harmadik is, közben Cherry és Daniel átült előre, ahol még
vizesebbek lettek, de az izgalom is fokozódott, hiszen így szemtől
szembe kerültek a zúgókkal. Még a félúton elhelyezkedett profi
fotós felé is ki tudtak vigyorogni, akitől később meg lehet majd
vásárolni a fényképeket. Ígéretet kaptak, hogy lemehetnek még
egyszer, ha belefér az időbe; Gareth bizakodó volt ez ügyben. A
párok visszarendeződtek az eredeti ülésmód szerint, és immár
rutinosan lapátoltak a csendesebb bevezető szakaszon az első
zúgóig. Miután háromszor végighánykolódta az utat a csónakban,
Cherry már fáradt. Negyedszerre nehezebb volt eveznie, amikor
Gareth elharsogta az utasításait, de az eleje ugyanolyan
vérpezsdítő volt. A folyam hajthatatlannak mutatkozott abbéli
szándékában, hogy elragadja és lerázza őket a hátáról.
– Bal evezők! – ordította Gareth, és Cherry kezdett berágni
rá: sajgott a karja, és elege volt a fontoskodó üvöltözésből. A
habozása éppen elég volt ahhoz, hogy a csónakot elkapja egy
zúgó, s ahogy Cherry felemelte a lapátját és a csónak megugrott,
a kivágódó karjával homlokon találta Danielt. Eltátotta a száját
rémületében, de a következő kavarodásban alig látta fölrepülni a
fiút, csak a puffanást hallotta, amikor a partról kinyúló egyik
sziklatömbön landolt.
A nyakát tekergetve nézett utána, miközben a csónak
továbbszáguldott lefelé a folyón. Várta, hogy Daniel
odaintegessen neki a kipottyanásán nevetve. De meg se moccant.

Gareth is hátrafelé tekingetett, mindketten harcot vívtak a
vízzel, hogy lássák, mi történt.
– Jobbra kormányozz! – kiáltotta váratlanul Gareth, s amint
Jane és Paul észlelte, hogy egyik társuk nincs a csónakban, elhalt
a nevetés az ajkukon, és belecsapták lapátjaikat a vízbe. Cherry
közben szem elől vesztette Danielt, aztán újból megpillantotta: a
fiú továbbra is mozdulatlanul hevert a sziklán. A lány megpróbált
felállni, hogy jobban rálásson.
– Leülni! – bömbölte Gareth. Cherry dühösen fintorgott, de
visszaült, és a sietve elharsogott utasítás szerint nekiállt a part
felé evezni.
Gareth a sziklák felé rohanva kért segítséget a rádión. Cherry
kikászálódott a folyóból, de kétszer is visszacsúszott a partról a
vízbe; végül Paulnak kellett kihúznia. Rohant Danielhez a folyás
ellenében, nem értette, miért nem kel már fel, de akkor ijedt
csak meg igazán, amikor meglátta. Egy sziklás nyúlványon
hevert az oldalán, lelógott a feje, és a lába még mindig a vízben
volt. Arccal a folyásirányba feküdt, de csukva volt a szeme. A
hátracsúszott sisakja alatt vörös duzzanat látszott a homlokán, és
Cherry rádöbbent, hogy ezt ő okozta, amikor eltalálta a lapáttal.
Gareth hajolt föléje éppen, és a pulzusát ellenőrizte.
– Jaj, istenem, jaj, istenem! – kapaszkodott fel Cherry a fiúhoz
a nedves sziklán. Letérdelt mellé, és megérintette a folyó vizétől
áthűlt kezét. – Jól van? Daniel, Daniel, szólalj meg! – A fiú arca
sápadt és rezzenetlen maradt, csak a lábát lökdöste a sodrás.
Sarat fröcskölve lefékezett mellettük a minibusz, és ketten
ugrottak ki belőle elsősegélyládával. Paul és Jane állt mögöttük a
parton karba font kézzel, tehetetlen kifejezéssel az arcukon.

– Lélegzik, vagy nem? – faggatózott Cherry mérgesen, bár
nem akart hinni a nemleges válaszban, csak kabalából
fogalmazott így.
Gareth bólintott.
– Mentőt kell hívnunk. – Az egyik ember már telefonált is.
– Daniel, Daniel… – szólongatta Cherry az arcát cirógatva.
Szorongatta a kezét, mintha ezzel magához téríthetné. Amikor ez
nem segített, áttért a karjára.
– Nem szabad elmozdítani – ripakodott rá Gareth, de Cherry
egy szavát sem fogta fel. Szirénavijjogás hallatszott egyre
közelebbről, aztán egy mentő állt meg nagy hirtelen a
folyóparton bekapcsolva hagyott villogófénnyel, és ketten
ugrottak ki belőle hordággyal a kezükben. Ahogy Cherryt
félretolva óvatosan rágördítették Danielt a hordágyra, és
leemelték róla a sisakját, a lány észrevett rajta egy másik
sérülést, egy vörös, kerek foltot a halántékán. A mentősök profin
felpakolták a sérültet, s közben kérdéseket tettek fel a
történtekre vonatkozóan: megmozdította-e valaki, mióta fekszik
ott, és ki a legközelebbi hozzátartozó. Amikor beemelték a
mentőkocsiba, egy vörös helikopter búgott fel az égen, majd
valahol a fák mögött leszállt.
Mielőtt rácsukták az ajtót, az egyik mentős megkérdezte
Cherrytől:
– Maga a barátnője?
Bólintott, mert a rémülettől képtelen volt megszólalni.
– A Wrexhambe viszi majd a légi mentő.
– Az egy kórház? – kérdezte, de nem kapott választ, vagy
azért, mert lefoglalta őket, amit csinálnak, vagy mert nem is

hallották, s már újra visított a sziréna, ahogy felvitték Danielt a
hegyen a helikopterhez.
Cherry meg se mozdult, aztán a helikopter fölemelkedett, és
nem tudta eldönteni, hogy tényleg ennyi idő eltelt, vagy a mentő
volt nagyon gyors. A látvány, ahogy elviszik Danielt meg az égbe
vesző rotorhang elmélyítette az odalent beállt elképedt csöndet.
Cherry megborzongott, ahogy hirtelen fázni kezdett.
– Hol van? – kérdezte a kórházra célozva.
– Odavisszük, vagy jöjjön utánunk a kocsijával – felelte
Gareth.
Ekkor eszmélt rá, hogy még át is kell öltöznie, és a gondolat,
hogy egy percet sem szabad késlekednie, haladéktalan
cselekvésre sarkallta. Rohanni kezdett föl a hegyen.

HUSZONEGY
Augusztus 23., szombat
Laura utólag egyáltalán nem úgy emlékezett rá, mint a
születésnapjára (habár soha nem lesz többé olyan születésnapja,
amikor ne idéződne fel benne a halálos rettenet, ahogy elakad a
lélegzete, a pánik, a fel nem tett kérdések és az a mindent
eluraló, anyai ösztön, hogy a fiával akar lenni), csak a rózsaillat
jutott eszébe róla. Szerette a rózsa illatát, de a jövőben nem tud
majd úgy rágondolni, hogy ne boruljon ki. Épp a kerítés

közelében nyesegette le az elvirágzott fejeket, amikor
megcsörrent a telefon. Szórakozottan vette föl, közben a
metszőollóval zsonglőrködött.
– Halló? Beszélhetnék, kérem, Mrs. Cavendishsel?
Arra is emlékezett, hogy kissé ingerült lett, ugyanis rögtön
arra gondolt, hogy el akarnak adni neki valamit, vagy a fogorvos
hívja, hogy emlékeztesse az éves kontrollra.
– Én vagyok.
Egy ezredmásodpercnyi szünet következett, és ez volt az, ami
felkeltette Laura figyelmét.
– Mrs. Cavendish, Hadley nővér vagyok a walesi Wrexham
Maelor kórházból. Sajnos rossz hírt kell közölnöm a fiáról.

HUSZONKETTŐ
Augusztus 23., szombat
Gyötrelmes volt az út Walesbe. A sok közlekedési lámpa, a belső
sávot elfoglaló, le nem húzódó kocsik. Az autópálya
sebességmérőinek erőszakos villogása, hogy lassítsanak le
óránként hatvan vagy néha negyven mérföldre – Laura
ingerülten fészkelődött az ülésben. Oly erős volt a fizikai
késztetés, hogy Daniel mellett legyen, hogy valahányszor nem a
lehető leggyorsabban haladtak, a moccanásaival próbálta behozni
a lemaradást. Howard ült mellette a volánnál fájdalmas

arckifejezéssel. Laura kénytelen volt golfozás közben
rátelefonálni, és annyi mindenesetre Howard javára írható, hogy
rögtön visszahívta (egyébként Laura sosem zavarta
telefonálgatással, elfogadta, hogy férje kizárta őt életének e
szeletéből), szóval, talán megérezte, hogy baj van. Mialatt a férje
érkezésére várt, bedobálta egy táskába a legfontosabbakat –
fogkrémet, váltóruhát
mindkettőjüknek
–, aztán az
előszobaszéken ült, vagy szorongva járkált. Amint meghallotta a
kocsit, már szaladt is kifelé, Howardnak arra sem volt ideje, hogy
leállítsa a motort, és ismét úton voltak.
Az első néhány perc azzal telt, hogy Laura újra meg újra
elismételte azt a keveset, amit a nővér mondott neki: „A fiát
baleset érte, amikor vadvízi evezés közben kiesett a csónakból,
jelenleg eszméletlen.” Épp a műtőben van, a részleteket azonban
már nem árulta el a nővér, vagy nem akarta, helyette arra kérte
őket, hogy „minél előbb” érjenek oda a kórházba. Laura
hasztalan erősködött, hogy mondjon még valamit, csak hogy
tisztábban lássanak, Hadley nővér ugyanazt hajtogatta: „Jobb,
ha ezt majd az orvossal beszélik meg”, és bár Laura megértette,
egy ponton mélységes gyűlölet ébredt benne a nővér iránt, olyan
kétségbeesetten vágyott a bizonyosságra.
– A fejét üthette meg – mondta Howard.
– Gondolod? – Laura a lelke mélyén ugyanerre jutott, csak
nem akarta még magának sem beismerni.
Howard bólintott.
– És a műtét? – remegett meg a nő hangja.
Howard először nem felelt, hiszen akárhonnan nézzük is, a
műtét ténye nem sejtet jót.

– Még nem tudunk semmit – mondta halkan.
Laura elkapta a GPS-re vetett pillantását, és osztotta
idegességét az időt illetően. Kétórányi útra vannak, becsült
érkezési idő: délután 5.07. Lenézett az órájára; két óra múlva
még csak 5.05 lesz, vagyis két egész perccel korábban ott lesz
Daniel mellett, gondolta, mielőtt ráeszmélt volna, milyen
nevetséges is ez. Százhúsz perc az százhúsz perc; egyszerűen
késik az órája. Azt mondták, délelőtt negyed tizenegykor történt
a baleset, tehát mire odaérnek, addigra Danielnek már csaknem
az egész napot a családja nélkül kellett eltöltenie. Szinte
beleremegett, ha a fia elhagyatottságára gondolt. Talán most is
őt várja, hogy fogja valaki a kezét. Mi van akkor, ha a szülei
jelenléte előnyösen befolyásolhatná a műtétet? Howard tőle
szokatlanul gyöngéd gesztusként a felesége kezére tette a kezét.
– A legjobb helyen van, vigyáznak rá. És hívni fognak. Hívni
fognak – hangsúlyozta, ami azt jelentette, hogy a jó meg a rossz
hírrel is. Amint van fejlemény.
Laura csak ebben a pillanatban fogta fel, hogy a férje nem
golfruhában van, következésképpen vagy átöltözött, miután ő
felhívta – ami a sietséget figyelembe véve meglehetősen
valószínűtlen –, vagy pedig nem golfozni volt. Nem felelt, csak
megszorította a férje hüvelykujját annak jeleként, hogy hallotta.

Bevezették őket egy kisebb tárgyalóba, és Laura egyből
megsejtette, hogy itt szokták közölni a hozzátartozókkal a rossz
hírt, itt állítják őket a legsúlyosabb döntések elé, és alkalomadtán
talán örömhírek is elhangzanak itt. Terhelt szoba. A falakon a

fertőtlenítés fontosságát meg a segélyvonalakat hirdető plakátok,
de meglepő módon az asztalon egy vázányi friss virág állt.
Némán várták az orvost, hogy végre mondjon valamit, mert amit
eddig tudtak, az nagyon kevés.
Cherrynek színét se látták.
Laura felkapta a fejét, amikor nyílt az ajtó, és két orvos lépett
be. Felmérte az elöl jövő szimpatikus ázsiai nő arcát, és
igyekezett leolvasni róla valamit.
– Mr. és Mrs. Cavendish – mondta a doktor a székekre
mutatva. – Köszönjük, hogy máris itt vannak.
Egyikük sem ült le.
– Hol van? Láthatnánk? – kérdezte Laura.
– Hamarosan. Tudom, hogy semmit sem szeretnének jobban.
– Ismét a székekre mutatott, mire helyet foglaltak, és az orvosok
is.
– Dr. Raina vagyok, idegsebész, ő pedig itt dr. Kennedy, az
altatóorvos. – A nyakigláb, vörös férfira mutatott a jobbján, aki
erre elmosolyodott. – A fiuk, Daniel ma délelőtt, vadvízi evezés
közben fejsérülést szenvedett, ami a vizsgálatok szerint
szubdurális hematómát, más néven vérömlenyt okozott. Azonnal
bevittük
a
műtőbe,
és
sikeresen eltávolítottuk
a
folyadékgyülemet.
Laura erősen koncentrált, de az agya elakadt az olyan
szavakban, mint: „vérömleny”, „azonnal”, „sikeresen”; próbálta
kihámozni az értelmüket, ésszel felmérni a történtek
súlyosságát, s hogy ezek szerint nem következett be a
legrosszabb.
– Jelenleg az intenzív osztályon lábadozik…

– Akkor tehát jól van? – vágott közbe Laura.
Dr. Raina nyájasan mosolygott.
– A műtét sikerrel zárult. Most stabil, csak pihennie kell.
Ennek érdekében altatásban tartjuk, hogy jobban tudjon
regenerálódni az agya.
– Regenerálódni? Vagyis károsodott?
– Arra céloztam, hogy sokk érte, és átesett egy műtéten is.
Ami az agykárosodást illeti, a vizsgálatok nem utalnak rá.
Laura kis híján felsírt örömében.
– Láthatom őt?
– Hogyne, természetesen. Azonnal odakísérjük önt és a férjét.
Ne feledjék, hogy nincs magánál, és nem egészen úgy néz ki, mint
amikor utoljára látták. A műtéti beavatkozáshoz le kellett
borotválnunk a haja egy részét, és gépekhez van kötve, amelyek
megfigyelik a gyógyulás ideje alatt. Továbbá lélegeztetjük.
– Nem lélegzik?
– Magától még nem. Néhány napig így marad, aztán
megkíséreljük levenni a gépről.
Amit Laura először borzalmasnak, de kezelhetőnek ítélt,
egyszerre sokkal rosszabb színezetet kapott. A vörös nyakigláb
előrébb csúszott a székében.
– Azért nem tud magától lélegezni, mert erősen le van
szedálva, de erre szükség van, hogy pihenhessen az agya.
– Van kérdésük, mielőtt felkísérjük önöket az osztályra?
Laura üres tekintettel bámult maga elé, Howard megfogta a
kezét.
– Egyelőre nincs kérdésünk. Csak szeretnénk látni a fiunkat.
Dr. Raina mosolyogva mondta:

– Mehetünk is.
Követték a doktornőt egy nővérektől nyüzsgő osztályra, akik
halkan cseverésztek egymással, mind túl vidáman, túl
normálisan viselkedett, ami nem illett a helyzet komolyságához.
Aztán bemutatták őket Daniel ápolónőjének, aki higgadt
magabiztossággal üdvözölte őket, mint akinek naponta van dolga
szeretteik súlyos fejsérüléseivel, s ez nyilván így is van.
Laura megacélozta magát, mielőtt a nővérke elhúzta a
kórterem többi ágyától a Danielt elválasztó függönyt. A gépek
csipogása jelezte, hogy ott a fia, és pontosan tudta, hogy szörnyű
lesz, mégis mellbe vágta a látvány. Körül volt bástyázva
gépekkel, és úgy állt ki belőle az a temérdek cső, mintha
földönkívüli paraziták lepték volna el a testét. Nehéz volt
megállapítani, hol végződik ő és hol kezdődnek azok – hús és
műanyag egyetlen tömböt alkotott. Féloldalt kopaszra nyírták a
fejét, felfedve bőre halotti fehérségét. Az arca már-már
szürkésen sápadt volt, és duzzadt, mintha verekedett volna, csak
a véraláfutások hiányoztak. Szájából meredezett a lélegeztető
csöve, amitől groteszk módon kibuggyant a nyelve; a csövet a
helyén tartó tapaszok felcsíkozták az arcát, és egy vörös hurka
dudorodott a homlokán. Moccanatlanul, csukott szemmel feküdt.
Az első döbbenet után Laura odarohant hozzá, és megfogta
élettelen kezét, olyan óvatossággal, mintha újszülötthöz nyúlna.
Próbálta a nevén szólítani, tudatni vele, hogy ott van,
megnyugtatni, de megbicsaklott a hangja, s mert nem akart a fia
előtt kiborulni, inkább hagyta, hogy egyetlen szó nélkül folyjanak
a könnyei.
– Hall minket? – kérdezte Howard a nővértől.

– Nincs okunk az ellenkezőjét feltételezni – válaszolta az. –
Jobb is, ha beszélnek hozzá, az megnyugtatja, még ha reagálni
nem is tud.
– Jól vagyok. Már jól vagyok – mondta Laura hangosan
lélegezve, és odahúzott magának egy széket, miközben egy
pillanatra sem eresztette el Daniel kezét. Leült, de közben végig
őt nézte.
Howard az ágy másik oldalán ült le egy székre.
– Én most magukra hagyom önöket – mondta a nővér, azzal
elhúzta a fémkarikákat a rúdon, fehér, gépcsipogásos buborékba
kerítve őket.
Laura fülét nemsokára fojtott nyöszörgés ütötte meg: Howard
sírt ökölben tartott kezét a szájához szorítva. Megrázta a fejét, és
eldörzsölte a könnyeit. Laura utoljára Daniel születésekor látta
sírni a férjét. A baba reggel hatkor jött világra huszonnégy órás
megfeszített vajúdás után, amit tovább komplikált Daniel
szívverésének lelassulása, és sürgősségi császármetszés lett a
vége.
Laura elcsigázott kábulatban feküdt, Howard meg ott ült az
ágya melletti székben karján a csöpp Daniellel, és egyszerre
kibuggyant belőle a sírás.
– Bocsáss meg – mondta szégyenlős sietséggel törölgetve
egyre csak folyó könnyeit. – Már azt hittem, meghalsz, vagy ő…
Laura pontosan értette, mire céloz. Nem történhetett meg
újra.
– Nyugalom, már minden rendben – mondta, és az egy
kivételesen meghitt pillanat volt a babával és a megindult
Howarddal. Egyedül ő láthatta a férjének azt az arcát, és ezt

senki sem vehette el tőle.
– Annyira boldog vagyok – passzírozta ki a szavakat Howard a
könnyein keresztül, Laura meg mosolygott, és csordultig telt a
szíve szerelemmel.
– Jól vagy? – kérdezte most a férjétől az ágy fölött.
Howard bólintott.
– Bocs.
Bárcsak most is megnyugtathatná azzal, hogy már minden
rendben van.
Visszajött a nővér, hogy ellenőrizze Daniel infúzióját. Laura
némán figyelte. Úgy tájékoztatták őket, hogy a nővér
egyfolytában mellette van, és ezért hálás volt. Egy pillanat múlva
Danielhez fordult, és elkezdte mesélni neki a napját. Először
esetlenül, mert nem volt hozzászokva, hogy csak a gépek
felelhetnek neki. Valahányszor megbicsaklott a hangja, Howard a
segítségére sietett, és ebből nemsokára kialakult egy közös
ritmus. Néhány órán át folytatták a derűs hablatyolást, aztán
kezdtek fáradni. Ekkor az egyik nővér finoman elhúzta a
függönyt, és kimondta azokat a szavakat, amelyekre Laura már
várt:
– Látogatója érkezett Danielnek. Egy bizonyos Cherry.
Megdermedve nyögte ki: – Nem. Látni se akarom itt.
Howard ránézett, de Laura nem tágított.
– Majd én kimegyek hozzá – mondta a férfi.
– Mondd meg, hogy adja ide Daniel holmiját.
Howard bólintott, és elhagyta a kórtermet. Laura még
szorosabban markolta a fia kezét, és megesküdött magában,
hogy egész éjjel mellette marad, és másnap is, ha ezzel távol

tudja tartani tőle Cherryt, ami nyilván kivitelezhetetlen, de
legközelebbi hozzátartozóként meg kellett akadályoznia Cherry
látogatását. Szenvedélyes düh kerítette hatalmába, ha a lányra
gondolt, aki a buta kis vetélkedésével végül kórházba juttatta a
fiát. Tudni akarta, hogy történt, de nem bírta volna elviselni a
lány jelenlétét. Valahányszor felidézte az arcát, olyan irracionális,
vak indulat fogta el, hogy nem állt volna jót magáért, ha egy
levegőt kell szívnia Cherryvel. Majd Howard.

HUSZONHÁROM
Augusztus 23., szombat
Az idő bitangul felnagyítja az aggodalmakat. Cherry a kávézóban
ücsörgött a harmadik csészéjét dajkálva, bizonyos időközönként
felpillantott az órára, és ideges lett, ha öt percnél több telt el
közben. Akkor menekült le ide, amikor Laura és Howard
érkezésére számítani lehetett, hogy átgondolja, mit fog mondani
nekik. Hosszú és rettenetes napja volt. Rendőrök várták, amikor
kilépett az öltözőből, de ez rutineljárás, ha mentőt kell hívni egy
balesethez. Gareth már beszélt velük, és Cherry jeges félelmet
érzett. Baleset volt, amikor fejbe vágta Danielt az evezővel. Nem
ez vetette ki azonban a fiút a csónakból, hanem a hullámzás:
nyilvánvaló, hogy túlságosan felduzzadt a folyó, nem is lett volna
szabad nekivágniuk, és Cherry haragudott az atyáskodó vicceket

sütögető, szemtelen Garethre.
Daniel kocsijával hajtott el a kórházig, a rendőrjárművel a
nyomában. Amikor odaértek, az ápolók azt mondták neki, hogy
Danielt egyből be kellett vinni a műtőbe, de nem árulták el az
okát, sem semmilyen részletet, amitől ő csak még idegesebb lett.
Nem volt más választása, vallomást kellett tennie a
rendőröknek. Előadta a saját verzióját a történtekről, és könnybe
lábadt a szeme, ahogy újraélte a balesetet. Gyorsan lement a
kihallgatás. Megkérdezték, felhívjanak-e neki valakit, egy
barátot például, de elhárította a javaslatot, s miután meggyőzte
őket, hogy teljesen jól van, a rendőrök azzal az ígérettel távoztak,
hogy később még keresni fogják.
Cherry most egyedül volt a gondolataival. Hagyta felszínre
bukkanni a bűntudatot, hogy megvizsgálja, van-e létalapja.
Világos, hogy eveznie kellett volna, amikor Gareth rászólt, de
abban a töredék pillanatban nem törődött ezzel. Feltehetőleg ez
határozta meg a csónak haladási irányát, és azt, hogy egy
veszélyesebb szakasznál kötöttek ki, és alighanem emiatt lendült
fel az evezője a levegőbe, és ütötte meg Danielt. Lehetséges, hogy
Daniel ettől billent ki úgy az egyensúlyából, hogy amikor jött a
hullám, az kivetette a csónakból. Lehet, hogy félrecsúszott a
sisakja, amikor Cherry eltrafálta, s így védtelen volt a feje,
amikor a sziklán csattant. Lehet. De mindez csupán feltételezés.
Nem tudható, hogy az ő apátiája indította-e be az események
láncolatát, és az egyik dologból csakugyan a másik következett-e.
Nem bizonyítható. És a rendőröknek nem is mondott el ebből
semmit. Amikor a Daniel fején esett ütésről kérdezték, könnyek
között, őszinte megbánással vallotta, hogy elvesztette az

irányítását az evező fölött. Ők is azt mondták, hogy Daniel sisakja
elmozdult, ám ezt a becsapódás is okozhatta, nem feltétlenül
Cherry műve volt. Titkon megkönnyebbült, hogy nem
vádolhatják semmivel. Ha szerencsétlen Danielre gondolt, ahogy
öntudatlanul fekszik a sziklán, tiszta szívéből bánta, hogy nem
engedelmeskedett a parancsnak, hiszen ha szolgaian lapátol, már
otthon lennének a fiú londoni lakásában, s talán éppen
vacsorához készülődnének.
A nővérpulthoz lépett, hátha van valami fejlemény, és
örömmel hallotta, hogy Daniel sikeresen túl van a műtéten.
Hamarosan jön majd az orvos, hogy beszéljen vele, aztán be is
mehet hozzá. Közben telefonon értesítették Laurát és Howardot,
s már úton vannak. Cherry beütemezte a délutánját; negyvenöt
perce lesz Danielre, utána visszamegy a kávézóba, hogy ne
háborgassa a szülőket.
Először megrémült Daniel látványától, oly sebezhetőnek és
kiszolgáltatottnak tűnt. Erősebben felkavarta az élmény, mint
hitte, és ez azt bizonyította, hogy tényleg nagyon szerelmes belé.
Cherry felhajtotta a kávéját. Elég régóta időzött a kórházban,
egyik-másik várakozót már „ismerte”. Volt ott egy fiatal pár, a
nő előrehaladott terhes, és elcsigázott. A férfi merő izgalom,
hüvelykjével időről időre megnyomkodta a felesége derekát.
Aztán volt még egy jól öltözött, erősen középkorú asszony
krémszínű kabátban, borostyánsárga selyemkendővel a nyaka
körül. Egyedül volt, ami nem passzolt hozzá; olyan nő
benyomását keltette, aki mellett mindig ott a férje. Cherry ki is
szúrta a gyűrűt az ujján, és eltűnődött, hogy talán a férjéhez jött.
Mivel mindannyian vele egy időben érkeztek, Cherry jóformán a

bajtársainak érezte őket: mind magukban virrasztottak, de
összekötötte őket a kényszerűség, hogy tapodtat sem
mozdulhatnak a kórházból. A várandós nővel egyszer
összenézett, amikor odaadó férje épp elment még kávéért. A nő
sóhajtva dőlt hátra, és körkörösen simogatta hatalmasra nőtt
pocakját. A középkorú asszony keze a meleg poharát dajkálta.
Mindketten elmosolyodtak. Cherry idegesen állt fel. Ideje volt
visszamenni az osztályra.
A nővér feltekintett rá, és közölte, hogy épp a szülők vannak
bent Danielnél, de máris szól nekik, hogy itt van. Amikor a nővér
eltűnt a kórteremben, Cherry megpróbálta elképzelni az odabent
zajló beszélgetést. Nem lepődött meg, mégis nyugtalanítónak
találta, hogy Howard egyedül jelent meg.
– Szervusz, Cherry.
– Bemehetek hozzá?
A férfi a vállára tette a kezét, és odább terelte.
– Most még nem. Szerintem igyunk meg egy kávét.
Visszamentek ugyanoda, ahonnan Cherry alig öt perce
távozott, de mialatt megjárta az osztályt, eltűntek a társai. Ez
nyomasztotta; elhagyatva érezte magát, és még idegesebb lett.
Az aznapi negyedik kávéját szürcsölte, s mint egy igazgatói
dorgálásra berendelt
megszólaljon.
– Hogy viseled?

iskolás

lány,

várta,

hogy

Howard

Jó jel volt, hogy éppen ezt kérdezi, mert arra utalt, hogy egy
oldalon állnak.
– Megvagyok. Még egy kicsit ziláltan, de inkább Daniel miatt
aggódom.

– Ahogy mi is – csattant ridegen a válasz.
Cherry bólintott, kezdett elszállni az optimizmusa.
– Hogy történt tulajdonképpen?
Cherry ugyanazt a sztorit adta elő Howardnak, amit a
rendőröknek is. Ezúttal is sírva fakadt az evező említésekor,
amivel fejen találta Danielt. Utálta ezt a részt, mert rossz színben
tüntette fel. Úgy forgatta a szavakat, hogy világos legyen: nem az
ütés okozta a sérülést. Aztán várta, hogy Howard kérdezzen, de
az csak idegesítően kavargatta a kávéját. Most hisz neki vagy
sem? Nem kérdezhetett rá, mert azzal ugyancsak gyanúba
keverné magát.
A férfi ránézett.
– Nálad vannak a cuccai?
Cherry erről egészen megfeledkezett; a baleset után
kikapkodta a holmijukat az öltözőszekrényből, és begyömöszölte
a közös sporttáskájukba; felelősnek érezte magát Daniel
cuccaiért. Fel se merült benne, hogy esetleg meg kell majd válnia
tőlük. Tétovázott, de Howard tovább nézte, úgyhogy végül
előhúzta az asztal alól a sporttáskát, amit egész nap hurcolászott.
– Az enyém is benne van…
– A táskát megtarthatod.
Kiszedte Daniel holmiját, és az asztal fölött Howardnak
nyújtotta, aki a mellette lévő székre tette le a pakkot.
– Szállást kell találnom. A nővérek szerint még biztosan
napokig bent tartják.
– Nem hinném, hogy Laura beengedne hozzá. Legalábbis
egyelőre.
Cherry meghökkenve meredt a férfira.

– Nem akadályozhatja meg.
– De, attól tartok, megtehetjük.
hozzátartozók.
Ez még jobban fájt.

Mint

legközelebbi

– Maga is?
– A nejem így is magánkívül van. Minél kevesebb stressz éri,
Daniel is annál gyorsabban fog felépülni.
– És velem mi lesz?
– Ez csak egy időre szól. Amíg túljut a nehezén.
Cherry felfortyanva mondta:
– Úgy látszik, Laura nem akarja felfogni, hogy szeretem
Danielt.
Howard egy darabig nézte.
– Azért szervezted ezt a hétvégét, hogy kiborítsd a nejemet?
A lány lesütötte a szemét.
– Mert ha így volt… akkor azt hiszem, nem szereted őt igazán.
Cherry dermedten ülve maradt, miközben a férfi felállt.
– Daniel kocsijával mész vissza Londonba?
Erre megvonta a vállát:
– Gondolom.
– Vezess óvatosan – mondta még a férfi kedvesen.
Cherry nézte, ahogy elmegy, hóna alatt Daniel cuccaival: a
ruhájával, tárcájával, telefonjával, lakáskulcsával. Bizony ezt
leléptetésként kell értelmeznie.

HUSZONNÉGY

Augusztus 27., szerda
– A vizsgálatok szerint már vissza kellett volna nyernie az
öntudatát – mondta dr. Raina. Várt, míg leülepedik bennük az
információ.
Újra a tárgyalóban. Az ablakon kora reggeli napfény dőlt
befelé, megcsillogtatva a szálló porszemeket. Dr. Raina együtt
érző volt, de profi is, nem szépítgette a tényeket; Laura és
Howard már ereje végén járt, és most meg is voltak rémülve.
Laura három napot töltött Daniel ágyánál, és az orvosok még
előző este leállították a mesterséges altatást. Valamikor az elmúlt
tizenkét órában magához kellett volna térnie.
– Akkor miért? – kérdezte Laura sebzett hangon.
– Egyelőre nem tudjuk. Még ma délelőtt további vizsgálatokat
fogunk elvégezni.
– És az meddig tart?
– A mai nap folyamán már lesznek eredmények, de már most
szólok, nem biztos, hogy választ kapunk a kérdéseinkre –
jelentette ki dr. Raina tapintatosan. – Az agy nagyon bonyolult,
és néha időbe telik rájönnünk, pontosan mi akadályozza a
beteget, hogy kijöjjön a kómából. Néha előbb térnek magukhoz,
mint hogy rájönnénk.
– Meg tudja… meg tudja mondani, hogy meddig marad ebben
az állapotban? – Laura érezte, hogy Howard gyengéden a kezére
teszi a kezét.
– Sajnos nem. Ez megjósolhatatlan. A jó hír az, hogy már
magától lélegzik, nincs a gépre kötve.

Laura bólintott, habár morzsányinak érezte a jó hírt. Ebbe
nem lehetett belekapaszkodni a sötéten fölébük tornyosuló
nagyobbik bajjal szemben.
Dr. Raina lepillantott a csipogójára, ami közben jelzett. Világos
volt, hogy másutt van szükség rá, és hiába marasztalják, mást
már úgysem mondhatott volna nekik.
– Ugye értesít, doktornő, ha van valami? – kérdezte Howard.
– Természetesen. Amint lesz új hírem, keresni fogom önöket.
Ha szabad javasolnom, addig is pihenjenek pár órát. Jót tenne
egy kis kiszakadás innen.
Howard bólintott, hogy lezárja a beszélgetést, holott sem ő,
sem Laura nem tudta, hová mehetnének. Daniel volt az otttartózkodásuk egyetlen oka.

– Daniel, most már ideje felkelni – mondta Laura a fia ágya fölé
hajolva, a kezét fogva, az élet jeleit keresve az arcán. – Nyisd ki a
szemed.
Mozdulatlanul hevert, csak a gépek csipogtak a maguk
agyzsibbasztó ritmusában.
– Megmozdítanád az ujjaidat? A lábujjaidat? – Szinte
szuggerálta, de nem történt semmi. – Csak egy icipicit… Daniel,
szedd össze magad – mondta egyre elkeseredettebben.
Odarántotta a széket, erősen megszorította Daniel ujjait, talán túl
erősen is, de valamiképpen át akarta törni a bénultság falát.
Beérte volna egyetlen apró mozdulattal, egyetlen hanggal is, csak
lássa a fián, hogy jelen van, hogy próbálkozik.
– Könyörgök – folytatta megbicsakló hangon, és néma,

kétségbeesett könnyeket hullajtott.

Másnapra sem volt változás. A vizsgálatok nem derítettek rá
fényt, hogy Daniel miért nem tér magához, csak feküdt némán,
csukott szemmel, tenyerét az ágytakarón nyugtatva. Ugyanez
volt a helyzet a következő napon és utána is. Laura
körbekérdezősködött az összes barátjánál, böngészett a
világhálón, és sikerült kiderítenie, hogy az ország egyik legjobb
specialistája a londoni Chelsea & Westminster kórházban
dolgozik. A dr. Rainával folytatott egyeztetés során világossá
vált, hogy kérelmezhetik Daniel átszállítását, amit villámgyorsan
meg is tettek. Laura remélte, hogy a változtatás kedvező
befolyással lesz Daniel állapotára, de csalatkoznia kellett. A
specialista is csak ugyanazt tudta mondani: lehetetlen
megjósolni, mikor ébred fel a kómából. Laura kezdte belátni,
hogy ez további hetekbe, sőt hónapokba is beletelhet, ami a
rettenet és aggódás már-már elviselhetetlen örvényébe
taszította. Bizakodni kell, emlékeztette magát az agyonhasznált
kifejezéssel, egyebet nem tehetett. Egy sor klisére redukálódott
a fia sorsa. Tűrni minden áldott nap. Mellette lenni. Bizakodni.
Tíz nappal később az élet kopogtatott be az ajtón. Howardnak
néhány halaszthatatlan tárgyalás miatt be kellett mennie a
munkahelyére, Laura titkárnője pedig tétova üzenetet hagyott
neki a telefonján, hogy volna egy kis megbeszélnivalójuk, amint
időt tud szakítani a dologra. Fontosnak kell lennie, másképp nem
zargatná.
Kialakítottak egy rendszert. Laura reggelente beszaladt az

irodába, délután otthonról dolgozott, és naponta legalább két
órára bement Danielhez. Howard esténként, a munkából eljövet
látogatta. Laura végül hozzájárult, hogy Cherry is látogassa a fiát.
Bármibe belement volna, ami segíthet Danielnek kivergődni a
kómából. Cherry hangja talán beindít valamit az agyában, és
akkor visszakapja őt. A lány heti két alkalommal mehetett be a
kórházba, keddenként és csütörtökönként a kora esti órákban.
Laura szigorúan kikötötte, hogy csak ezekben az időszakokban
teheti be a lábát, és nyolcra, amikor Howard érkezik, el kell
kotródnia. Mivel nem vette biztosra, hogy a nővérek tartják
magukat a szabályaihoz, egyszer megkérdezte Howardot, de a
férje nem futott össze a lánnyal.
Laurát kellemetlen munkahírek fogadták: az ITV nem tart
igényt második szériára a sorozatából, mivel sajnálatosan
alacsony lett a nézettség, tehát nem érdemes folytatni. Viszont
„komoly reményeket” fűznek a krimisorozathoz, s már alig
várják, hogy lássák a forgatókönyvet. A beosztottjait még tudja
fizetni. A határán volt annak, hogy felhívja Howardot a döntés
miatt, valakivel ki kellett ezt beszélnie, de megállt a telefon a
kezében. A fiuk balesete átmenetileg ugyan közelebb hozta őket
egymáshoz, de egy ideje újra külön utakon jártak. Nem volt
különösebb beszélgetnivalójuk a kórházból hazaérkezve, nem
kívánták megosztani a másikkal azt, amit Danielnek mondtak.
Oly régen elszakadtak egymástól, hogy gyakorlatilag külön életet
éltek; ha Howard nekiállt volna az életéről diskurálni Laurával,
az elején kellett volna kezdenie, de az asszonynak is.
Laura képtelen volt hozzászokni a gondolathoz, hogy Daniel
kórházban fekszik, és minden alkalommal összeszorult a szíve a

láttán. Élénken, szünet nélkül beszélt hozzá, ugyanis
utánakutatott a kómának könyvekben és az interneten, és
kifaggatta az összes neurológus ismerősét. Olvasott interjúkat
felgyógyulóban lévő páciensekkel, akik egész mondatokat tudtak
felidézni abból, amit a sötétségbe taszítottságukban nekik
mondtak. Csak idő kérdése volt. Ő legalábbis ezzel győzködte
magát.
Közeledett az év vége, Isabella megrendezte a szokásos
karácsonyi partiját, amikor a zongorát körülállva énekelnek, és
fürdenek a pezsgőben meg a forralt borban. Isabella a baleset óta
hűségesen mellette állt, mindig ott volt neki, ha Laura
beszélgetni akart, ellátta biztató szavakkal meg papír
zsebkendővel. Tisztában volt vele, hogy a karácsony még
nehezebb időszak lesz, és meg is mondta Laurának, hogy
megérti, ha idén nem akar jönni, Laura azonban fontosnak
érezte, hogy a lehetőségekhez képest ne változtasson semmin,
még ha minden reggel szívfájdalommal ébred is. Hanem a partin
aztán teljességgel kívülállónak érezte magát. Nem fűlött a foga az
italozáshoz, s a maga részéről képtelen volt átvenni az ünnepi
hangulatot. Érezte, hogy a többiek feszengnek miatta, nem
tudják, hogyan hozhatnák szóba Danielt, így a legtöbben nem is
beszéltek róla, legfeljebb annyit mondtak, hogy szeretettel
üdvözlik, de közben olyan fájdalmas, fatalista képet vágtak, olyan
lemondás volt az arcukra írva, hogy Laura üvölteni szeretett
volna haragjában. Hiszen él! Itt van velem, a részem! Az istenit
neki, még nem halt meg, szűkölte gondolatban. Aztán keservesen
hosszúra nyúlt órák után észrevétlenül hazamenekült. És jött a
karácsony, amit Howarddal együtt Daniel mellett töltöttek abban

a speciális szanatóriumban, ahová közben a fiukat átszállították.
Laura számára megnyugvást jelentett, hogy amíg ő ott van,
addig nincs egyedül a fia.
Örömtelenül és siváran köszöntött be az új év. Naponta
rohanta meg a félelem a leghétköznapibb cselekvések közben:
ahogy a harisnyáját húzta, vagy bezárta az ajtót. Mikor? Mikor?
Ha senki sem hallhatta, olykor egyenesen ordította a szót, amely
nyom és válasz nélkül vált köddé, amint elhagyta a száját. Mikor
ébred végre fel? Gyötrelmes volt a várakozás. Mintha egy
feneketlen szakadékba bámulna le, ennek ellenére harcosan
kitartott. Soha nem adhatja fel.

HUSZONÖT
Február 12., csütörtök
Több mint öt hónap telt el a baleset óta. Kezdett hírt adni
magáról a tavasz. Hóvirágok bújtak elő a Hyde Park fáinak
tövében. Mivel az épületektől és emberektől zsúfolt Londonnak
saját mikroklímája van, itt-ott a krókuszok is kinyíltak már,
sárga és lila színfoltokban. Laura egy taxi hátsó ülésén ült, épp a
délutáni megbeszélésről tartott hazafelé. Megkésve ugyan, de
kibukkant a nap, és október óta először tíz fok fölé szökött a
hőmérséklet. Leküzdhetetlen vágyat érzett, hogy kiszálljon a
kocsiból, és az arcán érezze a levegőt. Megkocogtatta a sofőrt az

utastértől elválasztó üveglapot.
Amint kint volt a taxiból, azonnal tudta, hogy jól döntött. A
simogató napsütésben észrevett valamit, amit hetek óta nem
lehetett látni: árnyékokat a járdán. Olyan rég volt már, hogy
újszerűségükben szokatlanok voltak a szemnek. A látvány
átmelengette a több hónapos bánattól fagyott szívét. A
megbeszélés is jól ment az ITV-nél. Elolvasták a krimije
forgatókönyvét, és tetszett nekik. Kimondottan lelkesen néztek a
projekt elébe, és minél előbb szerették volna megkapni a
folytatást. Feltételezve, hogy a szövegíró minden észrevételt
gondosan rögzít majd a könyvben, Laura úgy érezte, most zöld
jelzést fog kapni.
Jót tett a napsütés meg a friss levegő, de a fejfájása még
kitartott és azzal fenyegetett, hogy migrénné fajul. Daniel
balesete előtt azt se tudta, mi az a migrén, azóta azonban
legalább havonta egyszer megtapasztalhatta. Bekotort a
táskájába a piruláiért, de a doboz üres volt. Mivel már tudta,
hogy a migrénnel nem érdemes viccelni, betért egy
gyógyszertárba. Beállt a pultnál kígyózó sorba, és a patikus háta
mögötti polcokra összpontosított. Ő következett. Akkor az előtte
álló lány megfordult, és kiderült, hogy Cherry az.
Hónapok óta nem látta, így aztán kisebb sokként érte a
találkozás, főképp amiatt, ahogy Cherry kinézett. Lefogyott,
sápadt volt, a szeme alatt lila karikák, és odalett a ragyogása, ami
az első alkalommal, amikor Laura megleste az ingatlanirodában,
csak úgy áradt belőle.
Cherry tért előbb magához.
– Szia, Laura.

– Szia, Cherry.
Csak álltak ott, valamiképp sorstársak, miközben a viszonyuk
továbbra is tisztázatlan maradt.
– Azt hiszem, ideje elbeszélgetnünk, nem gondolod? – szólalt
meg Laura.

Egy személytelen főutcai kávézóba mentek, ahol nagy tolongás
volt. Amint beálltak a sorba, Laura már meg is bánta az ötletét.
Mi megbeszélnivalójuk lehetne? Szívből utálta Cherryt, de tudnia
kellett, mi volt, amikor a lány bent járt Danielnél. Beszélteti,
amíg be nem igazolódik a gyanúja – hogy tudniillik Daniel rá
ugyanúgy nem reagál, ahogy az anyjára meg az apjára sem –,
aztán kimenti magát és elhúzza a csíkot.
Találtak maguknak egy cukorszemcsékkel teleszemetelt
asztalt, amit Laura papírszalvétával törölgetett le, hogy helyet
tudjanak foglalni. Cherry szemlátomást nem volt beszédes
kedvében, csak bámult kifelé az ablakon a járókelőkre. Laura
kivárt.
– Nem a munkahelyeden kéne lenned? – Ez a szándékoltnál
élesebben, vádlón hangzott.
Cherry ráemelte a tekintetét, majd komótosan beleivott a
teájába.
– Ez a szabadnapom. Szombaton dolgozom helyette.
Puff neki! De Laurát nem lehetett eltántorítani.
– Ma csütörtök van. Ma mész be Danielhez.
– Igen.
– Akkor ezért jöttél be a városba.

A megjegyzés két okból is felbosszantotta Cherryt: Tooting is a
város, csak épp kijjebb van, amúgy meg naná hogy azért jött.
– Igen, Laura. Ugyanis a szerelmem.
Egy pillanatig hallgattak, Cherry ismét kibámult az ablakon.
– Milyennek találod… a látogatásokat? – kérdezte Laura.
Cherry vállat vont.
– Félek, hogy untatom az ingatlanos locsogásommal.
– Szerinted hall téged?
– Nem tudom. Néha.
Laura kapott a szón:
– Miért? Csinált valamit?
– Semmit. Mármint, nem szeretnék hamis reményeket kelteni
benned, ez csak megérzés. Túl különleges ő ahhoz, túlságosan
érdekli minden, hogy ne figyeljen ránk. – Könny szökött a
szemébe, de gyorsan letörölte. – Nem tudják, mikor fog
felébredni, igaz?
– Igaz.
– Hiányzik. – Olyan törékenyen, olyan elveszetten csengett a
hangja, hogy Laura egyetlen pillanatra megszánta.
Cherry erőt vett magán.
– Bocs. Tudom, neked is. – Leszegte a fejét, és a teáskanalát
babrálta, aztán újból felnézett. – És bocs, hogy elvettem őt tőled,
és tönkretettem a hétvégédet. Bárcsak visszaforgathatnám az
idő kerekét! – Azzal gátlástalan zokogásban tört ki, Laura meg
csak bámult rá elhűlve. Amikor már mindenki őket nézte,
odadobott Cherrynek egy papír zsebkendőt.
– Nesze. Töröld meg a szemed.
– Sajnálom. Úgy sajnálom… – mondta a könnyeit nyeldesve.

Laura megállapította, hogy most még pocsékabbul fest, mint
előtte. – Időnként – folytatta Cherry –, időnként azt érzem,
hogy szép lassan darabjaimra hullok, és a részeim szétszóródnak
a földön. – Megpróbálkozott egy mosollyal.
Laura nem tudta, mit gondoljon a megújhodott, bűnbánó
Cherryről. Nem bízott benne. Ugyanez a lány hazudozott azért,
hogy beférkőzzön az életükbe; beugrott a medencébe, és ráfogta
Laurára, hogy ő lökte be; szándékosan hazavágta a
születésnapját, és elrángatta a fiát egy utazásra, aminek az lett a
vége, hogy Daniel már öt hónapja kórházban van. Mindazonáltal
eléggé megviseltnek látszik. Talán mégis van lelkiismerete.
– Jobb lenne, ha most szépen hazamennél.
– Nem lehet. Kivárom a hat órát.
Vagyis azt az időpontot, amikorra Laura engedélyezte neki
Daniel látogatását.
– Nézd, nem fog megharagudni, ha kihagyod a mai napot.
Howard később úgyis benéz hozzá.
– Nem lehet. Én…
– Őszinte leszek hozzád, Cherry, szörnyen nézel ki. Menj haza,
fürödj le, és pihenj egyet. Kivehetnél pár napot. Mikor voltál
utoljára szabad?
– Nem értem.
– Hosszabb szabadságon. Levegőváltozás kellene. Hogy ne
folyton Daniel járjon a fejedben.
– Mindig rá gondolok.
Laura kezdett ingerült lenni, fogyóban volt az együttérzése.
– Az ég szerelmére, legyél egy kicsit napon. Menj el vakációzni
vagy tudom is én. Daniel kétségkívül ugyanígy lesz, amikor

visszajössz.
– Gondolod?
Kelletlenül bólintott.
Cherry könnyes mosolyra húzta a száját.
– Igazad lehet. Rám férne egy kis kikapcsolódás.
Laura újfent bólintott, majd felállt.
– Viszlát, Cherry.
– Viszlát, Laura.

Cherry nézte, ahogy elmegy, s amikor Laura eltűnt az utca
végén, úgy döntött, eszik egy csokis brownie-t. Van mit
ünnepelnie. Tényleg kimerült. Kimerítették a látogatások, a
várakozás, a tépelődés. Aludni sem bírt; az orvos Zopiclone-t írt
fel neki, ami először segített is, cserébe kedvetlen lett tőle.
Eleinte, közvetlenül a baleset után rettenetesen hiányzott neki
Daniel. Már az élete részévé vált, de aztán egy idő múlva a
szomorúsága túlnőtt a fiún. Akkor már az új életét gyászolta, a
közös jövőjüket, a saját jövőjét. A baleset óta minden
megváltozott. Nem volt több vacsora elegáns éttermekben, és
nem lebzselhetett a fiú menő lakásában. Eltorzult az arca,
valahányszor a parlagon heverő méregdrága lakásra gondolt.
Még a kocsit is vissza kellett adnia, amikor Howard megjött
Walesből. A férfi a munkahelyén telefonált rá, kérte, hogy
parkolja le a kocsit a házuk előtt, és dobja a kulcsot a levélládába.
A karácsony förtelem volt. Mehetett vissza Croydonba
Wendyhez, kettecskén ültek a szétnyitható asztalnál a sült
pulyka fölött, papírcsákóval a fejükön, amit ő az első adandó

alkalommal levett. Valahányszor bement Danielhez, sürgette,
hogy igyekezzen magához térni, hogy folytathassák az általa
eltervezett közös életüket. De már öt hosszú hónap eltelt
mindenfajta változás nélkül. Cherry kötelességtudóan hetente
kétszer látogatta, minden héten, pedig könnyedén találhatott
volna kifogást, de nem tette, és ez kezdte felőrölni az erejét. Azon
tűnődött, vajon meddig várható el tőle, hogy a barátnője
maradjon valakinek, aki semmilyen formában nem képes rá
reagálni. Fiatal volt, tele tervekkel, és minél tovább üldögélt a
mellett az ágy mellett, annál jobban foglalkoztatta az
elmulasztott lehetőségek gondolata.
Legkésőbb négy hónap múlva már menyasszony akart lenni,
akkor lesznek egyévesek Daniellel, és ha nem jön össze,
márpedig nem úgy tűnik, akkor új tervet kell kovácsolnia.
Zaklatott idegállapotba került, ha arra gondolt, hol tarthatna már
ideális esetben. Mindennek tetejébe a munka se ment valami jól.
Túl okos volt ő ehhez, és unta is. Megfeszítetten dolgozott, hogy
fönntartsa az ingatlanos imázst, de csapdába volt esve. Nem
léphetett ki, mert ha nincs állása, akkor oda a lakás is, és
kulloghat vissza az átkozott Croydonba. Kereshetne ugyan másik
állást, de még csak egy éve van itt, s ez nem mutatna jól az
önéletrajzában. Szüksége volt egy kis szusszanásra, hogy
mérleget vonjon, és új perspektívába helyezze a dolgait. Volt
valamennyi megtakarított pénze, abból kitelik egy olcsó last
minute út. Eddig nem akart elhúzni Mexikóba egy kéthetes
üdülésre, ahonnan barnán és kipihenten térhetne haza, nehogy
Laura érzéketlennek tartsa. Most viszont személyesen tőle
kapott felhatalmazást. Elmosolyodott. Remekül időzítette azokat

a könnyeket.

HUSZONHAT
Február 24., kedd
Úgy két héttel ezután Laurát felhívták a szanatóriumból. Majd
kiugrott a szíve a helyéből, de nem az történt, amire várt.
– Mrs. Cavendish, attól tartok, rossz hírt kell közölnöm –
mondta az orvos.
– Mi történt?
– Daniel sajnos

nem

tud

tovább

önállóan

lélegezni.

Visszaszállították a kórházba, és megint lélegeztetik.
Egy világ omlott össze Laurában. Megint.

Ő ért be előbb a kórházba. Azonnal tudott beszélni a konzulens
orvossal, aki elmagyarázta, hogy Daniel légzése délelőtt kilenc
óra húsz perckor leállt, ami szívmegálláshoz vezetett. Sikeresen
újraélesztették, de most újra lélegeztetőgépen van. Befutott
Howard is, és Laura kénytelen volt másodszor is végighallgatni
ugyanazt, miközben úgy érezte, kést forgatnak a szívében. Olyan
volt az egész, mintha Daniel elkezdte volna feladni, és nem fért a
fejébe, miért.
– Mi okozta ezt? – kérdezte a konzulenstől. Szüksége volt rá,

hogy tisztán lásson.
– Egy tüdőgyulladás. Sajnos az ő állapotában lévő betegeknél
ez elég gyakori.
Laura kirobbant elkeseredettségében:
– Nem létezik, hogy egyik nap még teljesen jól van, másnap
meg tüdőgyulladást és szívrohamot kap, ennek semmi értelme!
A konzulens higgadt maradt.
– Nincs teljesen jól, Mrs. Cavendish, kómában van. Egy ilyen
sérülés következményeit sokszor nehéz, vagy egyenesen
lehetetlen előre látni.
Laurát nem elégítette ki a válasz. Olyan érzése volt, hogy épp
a lényeg kerüli el a figyelmét, miközben gépiesen járkál be a
fiához, ölbe tett kézzel várakozik és remél. Ahelyett hogy
cselekedne.
– Most várnunk kell, míg újra képes lesz használni a tüdejét –
folytatta a konzulens. – Még a mai nap folyamán ismét
megpróbáljuk levenni a lélegeztetőgépről, és ha nem megy,
akkor majd úgy állítjuk be, hogy Danielnek is igyekeznie kelljen,
egyelőre azonban szüksége van a gépre.
– És ha újra megáll a szíve?
Az orvos tartott egy kis szünetet.
– Régóta van kómában. Át kell gondolnunk, hogy mi a legjobb
neki.
Halálos rettenet fogta el.
– Arra céloz, hogy hagyják meghalni? – hitetlenkedett.
– Nem feltétlenül. Ha önök úgy kívánják, mindent el fogunk
követni az újraélesztése érdekében.
– Igen, úgy kívánom! – mondta Laura könnybe lábadt

szemmel.
Amikor egyedül maradtak, Howard és Laura csendben ült egy
darabig.
– Mindent megtesznek érte – mondta Howard.
– Igazán?
Howard ezen egy kissé meghökkent.
– Hát persze.
– Jaj, Howard, ezzel most nem azt akarom mondani, hogy
hanyagul végzik a dolgukat, és tudom, hogy remek orvosok
vannak itt, végtére is ő az egyik legjobb, csak az az érzésem,
hogy bambán hagytuk kicsúszni a kezünkből a dolgokat, és nem
figyeltünk oda eléggé. – Átült a férje mellé, az ölében tördelve a
kezét. – Jártunk már így, emlékszel? Mi lett volna, ha rögtön,
amikor először nem akart enni, bevisszük… beviszem Rose-t a
kórházba?
– Álljunk meg egy szóra…
– Tudom, mit fogsz mondani, mindig mindenki azt mondta,
hogy megtettem, amit lehetett, és nem az én hibám. De én akkor
sem tudok szabadulni a kérdéstől, hogy mi lett volna, ha…
Megesküdtem rá, Howard, megesküdtem, hogy vigyázni fogok
Danielre, mindig ott leszek neki, és felteszem helyette azokat a
kérdéseket, amelyeket ő nem tud feltenni. Daniel lett az én
második esélyem.
Howard megszorította a kezét.
– Mire akarsz kilyukadni?
– Van egy másik fickó… Amerikai. Még nem léptem semmit,
mert azt gondoltam, jó kezekben vagyunk. Tényleg jó kezekben
vagyunk, mégis szeretném kibővíteni a lehetőségeink körét.

Nemrég került állásba egy neurológiai problémákra szakosodott
magánkórházban itt a városban. Howard, én ezt nem bírom. Mi
van, ha elmulasztunk valamit? Nem szabad hátradőlnünk.
Szerintem keressük fel ezt az orvost, és nézze meg ő is Danielt.
– Nem kellene ahhoz átszállíttatnunk?
– De, de ott is megvan minden, ami itt, és ott van az amerikai.
Dr. Bellnek hívják. Szívesen felhívom, utána már csak a Chelsea
& Westminster engedélye kell az átszállításhoz, a többit ők
intézik.
– Szállítható egyáltalán ebben az állapotban?
– Majd megkérdezzük.
Mialatt Howard a felesége javaslatán töprengett, Laura –
tévesen – elutasításként értelmezte a hallgatását, és elcsukló
hangon így szólt:
– Howard, hogyha nem éli túl, én nem bírok azzal a tudattal
élni, hogy nem tettem meg érte mindent. Lehet, hogy Bell doktor
is ugyanazt fogja mondani, de legalább kérjünk másik
szakvéleményt.
Howard a feleségére nézett. Két elveszett ember, aki
szalmaszálakba kapaszkodik. Még ha légből kapott is az ötlet, az
is jobb, mint egy helyben topogni.
– Beszéljünk a konzulenssel.
Látták rajta, hogy nem osztja a reményeiket, de nem tett
ellenvetést, így Danielt két nappal később mentővel átszállították
a Wellington kórházba. Laura épp úton volt a kórházba a fiához,
amikor eszébe jutott, hogy csütörtök lévén aznap estére várható
Cherry látogatása. Nyilván nem érti majd, mi történhetett, mivel
Daniel már napok óta elhagyta a szanatóriumot. Felhívta a

kórházat, egy ismerős nővérrel beszélt, és meglepődéssel
értesült róla, hogy Cherry már jó ideje nem járt bent.
– Elutazott – mondta a nővér. – Két hétre Cancúnba. Nem is
mondta önnek?
Laura visszagondolt a beszélgetésükre.
– Ó, de, dehogynem. Mikor is ment el?
– Azt hiszem, a múlt hétfőn.
Laura bizakodva várta az első találkozást dr. Bell-lel, de sajnos
ő is ugyanúgy nyilatkozott. Daniel továbbra sem volt képes
önállóan lélegezni, hiába vették le a gépről. Három nappal a
kórházba szállítását követően újabb szívrohama volt. Rögtön
riasztották a szülőket, és dr. Bell diszkréten célzott rá, hogy nem
túl fényes a helyzet.
– Attól tartok, hamarosan újabb szívmegállásra számíthatunk,
s ha ez így folytatódik, nehéz lesz életben tartani a beteget.
– Mennyi ideje van? – kérdezte Laura.
– Nehéz lenne biztosat mondani, lehet huszonnégy óra, vagy
negyvennyolc.
Laura visszament Daniel tágas, napsütötte külön szobájába, és
szótlanul leült az ágyánál. Ő mindent megpróbált, de úgy tűnik,
ez is kevés. Megfogta a fia kezét, és ezer apró darabra hasadt a
szíve, ami aztán belülről szaggatta-marta.
Ennyi maradt neki a fiából. Huszonnégy év után talán csak két
árva nap, és azalatt is sápadtan, mozdulatlanul, tehetetlenül
fekszik. Ekkor beléhasított, hogy nem akar osztozni Danielen.
Pont, mint a születése után, amikor képtelen volt elviselni, hogy
mások fogdossák a gyerekét, természetellenesnek érezte, hogy
eltávolodjon tőle, akár csak a szoba másik végébe is. Nem bírt

nyugton maradni, kényszeresen járt a karja, hogy legyűrje a
késztetést és ki ne kapja a gyereket Howard gügyögő anyjának
kezéből, aki minden alkalommal rajta hagyta Danielen a
parfümje szagát – lehetett is rögtön megfürdetni! Most is a
karjában akarta tartani, dédelgetni a végső pillanatig,
megpróbálva lelassítani az időt, holott tudta, hogy a homokóra
már fel van fordítva. Csakhogy Cherry holnap megjön, és nyilván
azonnal látni akarja majd Danielt. Nem tudta elviselni a
gondolatot, hogy Cherry az ő szeretett fia közelében legyen.
Hallani se akart róla, hogy idejöjjön, és kikönyörögjön tőle vagy
az ápolókból egy látogatást. Cherry így is elvette tőle a fiát, és
ádáz dühvel töltötte el a gondolat, hogy Daniel utolsó óráit is
elrabolhatja. Pedig így lesz. A szíve mélyén Laura tudta, hiába
kérné tőle, hogy maradjon távol, hiába magyarázná el neki, miért
van óriási szüksége rá, hogy kettesben lehessen a fiával, Cherry
akkor is jönni akarna. Egyszerre megrohanta a dolog
véglegessége, és a fia kezét szorítva úgy zokogott az ágyán, mint
soha azelőtt.

Laura későn ért haza aznap, és Mózes, aki nem lehetett a gazdája
életében bekövetkezett rettenetes fordulat tudatában, éhesen
dörgölődzött a lábához. Laura azért ment haza, hogy őt
megetesse, és összecsomagolja a legszükségesebbeket. Odakint
várt rá a taxi, hogy visszavigye a kórházba. Most Howard volt
bent, Laura őt fogja leváltani, és úgy tervezte, hogy éjszakára is
bent marad.
Felbontott egy konzervet a macskának, és amint letette a

földre, Mózes doromboló habzsolásba kezdett. Aztán felment,
hogy összeszedje az éjszakára szükséges holmiját. Pizsamát,
fogkefét, piperecikkeket. Váltás ruhát.
Lélegzetelállító hirtelenséggel jött az ötlet. Fölegyenesedett a
nyitott ruhásszekrény előtt egy tiszta blúzzal a kezében, és
végigfutott rajta a hideg. Ez az! Iszonyú gondolat, de célravezető.
Az egyedüli megoldás. Remegve rótta a szobát, tépelődött, hogy
megtegye-e. De a gondolat már befészkelte magát az agyába, és
nem hagyott nyugtot neki.
Holnap sort kerít rá.

HUSZONHÉT
Március 2., hétfő
Szeretem a fiamat. Csak ez számított. Nem volt érdekes, hogy
egy szörnyűséget készül elkövetni. Az elmúlt gyötrelmes
hónapok után fénysugárként csillant fel Laura előtt a
kihagyhatatlan lehetőség. Órákig rágódott rajta, s most, hogy
meghozta a döntést, rettegni kezdett a végzetes szavaktól,
amelyeket majd ki kell mondania. Ez lesz a főpróba. Felmerült
benne, hogy begyakorolja, de a szavak – illetőleg az a bizonyos –
sehogy sem akartak formát ölteni a fejében; ösztönből küzdött
ellene.
Odalépett

a

fia

külön

szobájához

tartozó

fürdőszobai

mosdóhoz, és belenézett a tükörbe. Megelégedve nyugtázta,
hogy elcsigázott kék szeme mögött ép a lelke. Nem vibrál zölden
az írisz és nincsenek összeszűkülve a pupillák. Ám attól még
meglátszott rajta a fáradtság, és döbbenten állapította meg, hogy
a kora is. Új ráncok gyűltek a szeme-szája köré. Ott lappangott
mögöttük a szomorúság, amit mindaddig reménykedéssel és
azzal a gondolattal igyekezett sakkban tartani, hogy a kórház új
és drága, az orvosok pedig a legjobbak. Egy pillanatig nem arra
gondolt, amit tenni fog, hanem ami hamarosan bekövetkezik.
Kétrét görnyedt, úgy összefacsarodott a szíve, és meg kellett
kapaszkodnia a mosdóban. Kisvártatva fölegyenesedett, de a
helyzet nem változott.
Cherry ma érkezik vissza. Laura utánanézett, a mexikói gépek
kora hajnalban szoktak leszállni a Heathrow-n. Rápillantott az
órájára. Talán már haza is ért a tootingi lakásába.
Gombóc volt a torkában, ahogy a telefont fogta, de erőt vett
magán. Nem hibázhatott. Minden anya ezt tenné a helyében,
mantrázta magában újra meg újra.
Aztán beütötte a számot. Idegességében hol a hideg rázta, hol
meg kiverte a víz. Hamarosan vége az életének. Mármint abban
a formában, ahogyan még értelme volt. Két kézzel markolta a
telefont, hogy ne remegjen, és várta, hogy abbamaradjon a
csörgés.
A hang a telefonban kíváncsi volt és mit sem sejtő. Nem
meglepő, hiszen Laura most hívta őt először, tehát ismeretlen a
száma.
– Halló?
– Cherry?

– Igen, én vagyok.
– Cherry, itt Laura Cavendish.
Rövid időre csönd lett. Laura tudta, hogy Cherry most azon
agyal, miért hívta.
– Cherry, sajnos rossz hírem van… Daniel pár nappal ezelőtt
meghalt. – Te jóságos isten, mennyire fájt kimondania.
Összeszorította a szemét, de a könnyeit ez sem tartóztathatta fel.
A vonal túlsó végén elképedt hallgatás, majd:
– Micsoda?
– Szívrohama volt, valójában már a sokadik, és
visszaszállították a Chelsea & Westminsterbe. Nem tudták
megmenteni.
Újabb hallgatás.
– Tudom, hogy nehéz megemészteni…
– Miért nem hívtál fel?
– Mert pihenésre volt szükséged, és nem akartalak zavarni,
amikor még épp csak elutaztál. Nézd el nekem, nehéz döntés
volt, de így láttam jónak.
– Értem. – Hallatszott a válaszából, hogy nem igazán tudja,
mit mondjon, mert még nem fogta fel egészen, amit mondtak
neki.
Laura megpillantotta a saját tükörképét; arcát eltorzította a
kín. Kalapált a szíve, és nem akart semmi egyebet, csak ezen túl
lenni.
– Mikor lesz a temetés?
Laura szorítást érzett a mellkasában.
– Már megvolt. Csak a családdal.
Ha Laura láthatta volna, mennyire megbántotta Cherryt ezzel

a végső kirekesztéssel, a saját arcán megjelenő bűntudat
leleplezte volna.
Üresnek érezte magát, amikor letette a telefont. Se meg nem
könnyebbült, se diadalmámor nem töltötte el, amiért lerázta
Cherryt. Mégis megnyugodott. Most már elbúcsúzhat Danieltől.
Az orvosok sem tudták megjósolni, hogy mikor jöhet el az utolsó
pillanat, és még annyi mindent el kellett mondania a fiának.
Próbált lehiggadni, aztán hideg vizet fröcskölt az arcára.
Kiment a fürdőszobából, vissza Danielhez, aki ugyanabban a
pózban feküdt, mint az elmúlt hónapokban mindig. Most néhány
óráig kettesben lehet vele, ugyanis Howard közben hazament
átöltözni.
Odahúzott egy széket, és az ablakon kitekintve megállapította,
hogy kellemes kora tavaszi nap van, a természet váratlan
ajándéka. Abbéli vágyában, hogy Daniel is részesüljön benne,
kitárta az ablakot. Friss, de nem hideg, élettel teli levegő áradt
be, és csicseregtek a madarak. Visszaült a helyére, és megfogta
Daniel kezét.
– Szép időnk van… – Többre nem tellett tőle. A fia haját
simogatta, hogy összeszedje magát. Most nem omolhat össze.
Újból nekifutott hát. – Arra az esetre, ha később már nem
tudnám elmondani neked, hogyha… – Elhallgatott. Azt akarta
mondani: „hogyha Danielnek hirtelen kell távoznia…”, de
megfékezte valami, egyfajta anyai védelmező ösztön. Az elmúlt
hónapokban sokat gondolkozott azon, hogy Daniel vajon hallja-e,
amit mondanak neki, és úgy gondolta, de legalábbis remélte,
hogy igen. Először a közös emlékeikről akart beszélni, meg arról,
hogy mennyire szereti, de ezt nem tehette. Mi van akkor, ha

Daniel nem érzi, hogy haldoklik, viszont mindent hall?
Beleborzongott. Kénytelen lenne végighallgatni a saját közelgő
halálának hírét, miközben nem tud sem reagálni, sem segítséget
kérni. Mintha élve temetnék el.
Laura odakuporodott mellé az ágyra, és az arcához nyomta az
arcát, gondosan ügyelve, hogy ne mozdítsa el a test különböző
pontjaihoz csatlakozó csöveket. Megfogta a kezét. Két emléket
élt át újra. Egy kékszemű, szőke hajú, tökéletes kicsi lányról, aki
alig néhány nappal a születése után a karjában halt meg. Meg
egy ugyancsak tökéletes fiúcskáról, aki kiskorában rendszeresen
bemászott mellé az ágyba a plüssmajmával, hozzábújt, és
megosztotta vele a majom legdrágább részét, az egyik puha fülét.
Aztán csak feküdtek melegen összebújva, és titkokat
sutyorogtak egymásnak.
– Daniel, remélem, nem félsz, mert semmi okod rá. Itt vagyok.
Mindig itt leszek neked, akármi történjék is. És veled maradok,
amíg… veled leszek.

HUSZONNYOLC
Március 2., hétfő
Cherry letette a telefont a kanapéra maga mellé. Képtelen volt
felfogni, hogy Daniel halott. Meghalt, elment, nincs többé.
Mialatt ő vakációzott. Hirtelen rádöbbent, hogy meg se kérdezte
Laurát, melyik napon történt. Mit csinált ő aznap? A strandon
heverészett? Chichén Itzában kóborolt? Esetleg Elliottal
vacsorázott? Futó kaland volt csupán – ezt még idejében
világossá tette –, de szüksége volt rá, hogy egy kicsit kiengedjen.
Elliot először a hotel bárjában lépett oda hozzá, akkor derült ki,
hogy mindketten egyedül utaznak, négynapos átfedésben. Végül
a négy nap java részét együtt töltötték, ahogy az éjszakákat is.
Cherry nem érzett bűntudatot; az elmúlt hónapok után inkább
gyógyírként tekintett rá. Aztán Elliot elutazott, ő meg maradt.
Zavarta, hogy nem ismeri Daniel halálának időpontját, hogy
egy ilyen sorsfordító eseményt nem tud időhöz kötni. Majdnem
vissza is hívta Laurát, de alig fogta meg a telefont, rögtön le is
tette. Még nem tudta volna megfogalmazni a kérdéseit, olyan
irreálisnak tűnt az egész. Látta az ablakon keresztül, hogy az
emberek járnak-kelnek odakint, élik az életüket, és fogalmuk
sincs, mi zajlik éppen odabent a lakásban. Felpattant, hogy
főzzön magának egy teát. Amikor a kannát a csap alá tartotta,

beütötte a kezét, ettől aztán fulladozó zokogásban tört ki, a
kannát a mosogatóba ejtve. Aztán eszébe jutott, hogy a szomszéd
beláthat, ha nyitva van náluk a hátsó ajtó, de a fölötte lakó is
átlát hozzá, ha a kellő szögben néz le. Halálosan gyűlölte a
lakását, Tootingot, Londont, a szegények Londonját, ahogy
egymás hegyén-hátán, összezsúfolódva élnek az emberek.
Inkább bement a valamivel jobban szeparált hálószobába, és
ruhástul végigdőlt az ágyon.
Daniel halott. Már a betegsége alatt is elhagyatva érezte
magát, de az még semmi volt a jelen állapotához képest. Végig
hitt Daniel felépülésében, számos beszámolót olvasott, riportokat
nézett az interneten, és annyit bújta a témába vágó könyveket,
folyóiratokat, hogy a végén valóságos szakértő lett. Erre a fiú
fogja magát és itt hagyja… A tervezett új élete darabokra hullott.
Még csak el sem búcsúzhatott tőle. Lehangolódott, ha Laura
szavaira gondolt: csak a család. Ő ebbe nem tartozik bele. Tán
nem felel meg nekik? Nem méltó rá? Nem elég gazdag? Megint
ugyanaz a nóta, mint Nicolasszal. Se Laura, se Howard nem
tekintette őt igazán Daniel barátnőjének, aki akár jelenthetett is
neki valamit.
Hol temették el, vagy hamvasztás volt? És akkor hol vannak a
hamvak? Nem ismerte a választ, mert teljes tudatlanságban
hagyták. Gyilkos harag támadt benne Laura iránt a titkolózás
miatt. Egyszerűen elvágta őt Danieltől. Cherry pedig
mindeközben egy zsákutcát jelentő állásban senyved, amit egyre
jobban utál, és nincs kivezető út. Ezt így nem lehet tovább
csinálni. Rá kellett ébrednie, hogy Daniel tette számára
elviselhetővé a munkáját, nem csupán azért, mert ő emelte volna

ki a végén, hanem azért is,
találkozásukat a nap végén.
egymással, hogy milyen alakok
gyakorló orvosként, a lánynak

mert mindig várhatta a
Beszélgettek, megosztották
jutottak aznapra a fiúnak
meg ingatlanosként. Daniel

ölelései és csókjai azzal a jó érzéssel töltötték el, hogy ő is ér
valamit. Ennek most vége. Újból egy senki lett. Azok, akikhez
felnőni igyekezett, kategorikusan ajtót mutattak neki. Végül
mégis Laura győzött.

HUSZONKILENC
Március 2., hétfő
Laura a lábát se merte kitenni a kórházból, mert attól félt, hogy
Daniel a távollétében hal meg. Felhívta Mrs. Moore-t, hogy
készítsen össze neki néhány ruhaneműt, és taxit küldött értük.
Éjszakánként a fia mellett aludt egy pótágyon, amit a nővérek
állítottak fel. Howard jött, amikor tudott, de a munkája
megkövetelte, hogy legalább napi néhány órát az irodájában
töltsön. Az ápolónők azt mondták, általában meg tudják
állapítani, amikor egy betegnek „nincs már sok ideje hátra”, majd
szólnak Laurának, hogy riaszthassa a férjét. Negyedik napját
töltötte odabent, amikor észrevette, hogy a vázában lévő
virágcsokor hervadásnak indult. Nyomasztó volt, ahogy tükrözi a
kórházi ágyban zajló folyamatot, ezért inkább kidobta. De a

szobai szemetesben sem tűrte meg, valahol másutt akart
megszabadulni az elnyílt virágoktól. Ahogy behúzta maga után az
ajtót, és megindult a folyosón, szokatlan hang ütötte meg a fülét,
valami olyasmi, ami eltért az ismerős géphangoktól.
Egy ápolónő rohant el mellette. Jézusom, gondolta Laura, most
halt meg! Most, amikor kijöttem tőle. Elkeseredetten feljajdult, s
már rohant is vissza a szobába, egyenest az ágyhoz, hogy még
utoljára a karjába ölelhesse a fiát.
Egy szempillantásnyi idő múlva dr. Bell is megjelent.
– Mrs. Cavendish, kérem, egy kis helyet adjon nekünk! –
mondta, és a nővér határozottan megragadta az asszony
könyökét, és elhúzta az ágytól, miközben az orvos Danielt és a
monitort vizsgálta.
– Lélegezni próbál!
Laura hitetlenkedve meredt rá.
– Hogy mi?
– Lélegzik… Magától… – Dr. Bell elmosolyodott, és a kijelzőt
figyelte. – Háromszor vett levegőt az elmúlt egy percben. Úgy,
úgy…
Laura a fejét rázta.
– Nem értem.
– Önállóan lélegzik. Részben. De már ez is jó jel – fogalmazott
óvatosan az orvos. – Azt hiszem, lejjebb is vesszük a gépet.
Lássuk, bele tud-e húzni.
– Istenem…
– A következő huszonnégy órában szigorú megfigyelés alatt
fogjuk tartani, megnézzük, mennyit bír a tüdeje.
– És utána?

– Most foglalkozzunk csak a következő pár órával – mondta
dr. Bell szívélyesen.

Laura percekig önkívületi állapotban volt, aztán ismét erőt vett
rajta a csüggedés. Ez csak a gyógyszerek kiváltotta kegyetlen
trükk, egy utolsó görcsös kapaszkodás az életbe, mielőtt Daniel
örökre itt hagyja. El se mozdult az ágya mellől, árgus szemmel
figyelte a mellkasát, a tekintetével támogatva fia lélegzését.
Kifaggatta a nővért, hogy mi mit jelent a képernyőn, melyik
szám vonatkozik a tüdejére, és megszállottan szuggerálta a
gépet, hogy emelkedő légzésszámot mutasson. Alig aludt aznap
éjjel, csak feküdt a pótágyon, és majd minden órában felkelt a
monitort ellenőrizni.
Másnap kora reggel türelmetlenül várták Howarddal dr. Bell
prognózisát.
– Komoly javulást ért el. Levehetjük a gépről.
Laura Howardhoz fordult, és feszült mosolyt váltottak, nem
akartak hinni a fülüknek.
– Most kihúzom az endotracheális csövet. – Ahogy az orvos
lekapcsolta a gépet és óvatosan kihúzta a Daniel tüdejébe vezető
csövet, a fiú egyszerre csak felköhögött, és kinyitotta a szemét.
– Istenem! – Laura az arca elé kapta a kezét.
– Daniel, hall engem? – kérdezte dr. Bell oxigénmaszkot
helyezve fel a betegre. – Nincs semmi baj. Kórházban van. A
nevem dr. Bell, a kezelőorvosa vagyok.
Daniel tekintete zavarodottan cikázott körbe.
– Csak nyugodtan, minden rendben van. Most megfogom a

kezét, és arra kérem, hogy pislantson, ha ért engem.
Pillanatokig semmi sem történt. Azután Daniel pislantott, és
Laura földöntúli örömöt érzett, ami szétáradt a testében;
feltartóztathatatlanul zokogni kezdett.
– Kórházban van, és itt vannak maga mellett a szülei.
– Itt vagyok, itt vagyok – törölte le Laura a könnyeit, s az
ágyhoz lépve megfogta Daniel másik kezét. A fia ránézett ugyan,
de Laura nem volt benne biztos, hogy látja-e.
– Balesetet szenvedett, de már jobban van – folytatta dr. Bell.
Daniel újból becsukta a szemét, és Laura aggódva kérdezte:
– Ez most mi?
– Teljesen normális. Fokról fokra nyeri vissza az öntudatát.
– De jól van?
– Azt majd csak később fogjuk megtudni, az elkövetkező
napok vagy hetek során, mindenesetre jól haladunk.
Lassú folyamat volt a felépülés, és Laura eleinte csak a
nehézségeit látta. Két hétbe telt az is, mire Daniel képes volt
felülni az ágyban; továbbra is etetésre szorult; sok idő kellett,
hogy begyógyuljanak a sebei; aztán apránként már kezdte
felismerni benne a régi Danielt. Egy mosolya, egy-egy rekedtes
szava, egy-egy tiszta pillanata ámulattal töltötte el Daniel
fejlődését illetően.
– Fiatal és akarja a gyógyulást – mondta dr. Bell, és Laura, aki
végtelenül büszke volt a fiára az elszántságáért, csodálattal
figyelte a benne végbemenő változásokat. Az orvosok nem
győzték ismételgetni, hogy sok időre van még szükség –
továbbra sem lehet kizárni az agykárosodást, ami kihatással
lehet a beteg emlékezetére –, de Laura euforikus állapotában

fittyet hányt a figyelmeztetéseikre. Annyira lefoglalta Daniel
felépülése, hogy először meg is feledkezett Cherryről. Aztán
mikor egy este vacsorát készített a konyhában magának meg
Howardnak, egy mindent letaroló gőzmozdony hirtelenségével
hasított belé: hát hiszen ő azt mondta a lánynak, hogy Daniel
meghalt. Súlyos hiba volt, egyelőre azonban nem kívánt ezzel
foglalkozni. Minden gondolatát Daniel felgyógyulása kötötte le,
meg ami vele járt – a beszéd- és fizikoterápia, a sok mellette
töltött idő, amikor csak beszélt hozzá ösztökélésképpen. Nem
akart komplikációkat, és Cherry egyértelműen az lett volna.
Elképzelte, ahogy a lány a hazugságaival kiszippantja az újonnan
támadt életet a fiából, manipulálja érzelmileg, és ez rettegéssel
töltötte el. Habár Daniel szépen javult, még mindig nem volt
ereje teljében, így aztán Laura félresöpörte a bűntudatot, és
meggyőzte magát, hogy Daniel érdekében Cherrynek egyelőre
távol kell maradnia.
Lement a pincébe egy üveg borért a vacsorájukhoz, és ott
találta Howardot a medencében: épp nagyban szelte a habokat.
Ráeszmélt, hogy hamarosan mondania kell majd neki valamit,
amivel megindokolja Cherry elmaradását. Hál’ istennek Howard
egyelőre nem kérdezett felőle; feltehetően azért, mert Daniel
töltötte ki a gondolatait. Mi a fenét találjon ki? Pánikba esett, ha
arra gondolt, amit művelt, a hazugságára, és gyorsan elvágtatott
a medence mellett a pince irányába, hogy kivegyen a hűtőből egy
üveg chablis-t. Az emeletre visszafelé menet valami nedvesre
lett figyelmes a padlón, túlságosan csillogott a csempe, és lehajolt,
hogy közelebbről is szemügyre vegye. Víznek látszott, de nem a
medencéből. Akkor a hajára pottyant egy csepp, és felnézett.

Pontosan az opálos ablak alatt volt. Összeráncolta a szemöldökét.
Onnan jönne? Túl messze volt tőle az ablak, de a csöpögés
szivárgásra utalt.
– Mi baj van? – kiáltotta Howard.
– Azt hiszem, beázunk.
Howard odaúszott és felkémlelt.
– Hogyan? De hát most hozattuk rendbe a csempét. Az a
rohadt építkezés…
– Majd szólok a munkásoknak.
Aztán később, amikor asztalhoz ültek, Laura kibökte:
– Mellesleg pár napja beszéltem Cherryvel.
– Igen? Melyik napokon járt be látogatni?
Laura az asztal alatt dugdosta remegő kezét.
– Továbblépett.
Férje letette a borospoharát.
– Micsoda?
– Hát igen. Akkor döntötte el, amikor hazajött a vakációról.
– Annak már ezer éve. Miért csak most mondod?
– Nem tartottam fontosnak. Csak Daniellel törődtem; hiszen
tudod, féltem a legrosszabbtól.
– Akkor nem is tudja, hogy kijött a kómából?
– De tudja. Azért hívtam fel. – Újabb hazugság, és ez már a
negyedik. Egyik szülte a másikat.
– Daniel tudja?
– Én nem szóltam neki, ő meg nem kérdezte. De szerintem
magától is kitalálta. – Elhallgatott. – Meg kell őt védenünk. Ha
mégis említést tenne Cherryről, legjobb lesz, ha úgy tudja, hogy
már hónapokkal ezelőtt lelépett.

Howard hallgatott, felbosszantotta a tudat, hogy újabb
nehézség vár a fiára, azután bólintott.
Laura először el se akarta hinni, hogy ennyire egyszerűen
ment a dolog. Aztán halk, megkönnyebbült sóhajt hallatott, és
agya leghátulsó zugába száműzte az egészet.

Két hónappal azután, hogy visszanyerte az öntudatát, Daniel a
fizikoterápiás foglalkozás befejeztével visszaroskadt a székébe, és
kimerülten dőlt hátra. Látszott a szemén, hogy fájdalmai vannak,
és Laura éppen meg akarta volna dicsérni, hogy milyen ügyesen
halad, de a fia megelőzte:
– Cherry hol van?
Laura torkát szorongatta a félsz. Itt a nagy pillanat, a
rendrakás pillanata. Mondhatná azt, hogy Cherry nem akarja
zavarni a felépülését, de alig várja, hogy láthassa. De mit
mondjon Cherrynek? Hogy elvette az eszét a fájdalmas
lehetőség, hogy a fiának esetleg csak napjai vannak hátra?
Az élet új örömmel, új céllal lett gazdagabb, mióta visszakapta
Danielt. Mintha valaki vagy valami az utolsó pillanatban úgy
döntött volna, hogy mégsem veszi el tőle egyetlen megmaradt
gyermekét, annak dacára, hogy ő nem tartotta be az ígéretét.
Mert bizony elbukott. Megfogadta, hogy vigyázni fog a fiára, nem
hagyja, hogy bántódása essék, cserébe minden rendben lesz.
Nem követ el meggondolatlanságot, mint Rose-nál. Nem szabad
többet hibáznia. Így szólt az alku. De ő nem tartotta be a rá eső
részt. Szívesen fogadta Cherryt a családban. Igaz, hogy Daniel
együtt járt vele, de ő úgy egyengette az útjukat, hogy nem is

ismerte a lányt. Meghívta Franciaországba; te jó isten, volt idő,
amikor lánya helyett lányaként tekintett rá. Beleborzongott.
Csúnyán mellényúlt, most mégis kapott egy új esélyt. Milyen
anya lenne, ha hagyná Cherryt visszasasszézni az életükbe?
Kihúzta a derekát ültében. Elment az esze? Hány
figyelmeztetésre van még szüksége?
– Egy ideje nem jár be hozzád – mondta szánakozó
fájdalommal. Ezzel nem hazudott, de nem is a teljes igazságot
mondta. Fia arckifejezése mindent elárult: levonta a
következtetést, hogy Cherry elhagyta, mialatt kómában volt.
Egy darabig kibámult az ablakon, Laura meg félrefordult, és
pocsékul érezte magát. Késztetést érzett, hogy megmondja
Danielnek az igazat. De múltak a másodpercek, és nem szólt
semmit.
Daniel rohamosan gyógyult, és többé nem hozta szóba
Cherryt. Laura azonban aggódott. Mi lesz, ha Daniel nem akarja
majd elengedni a lányt? Egyszer, mialatt a kórház kertjében
sétáltak, csak szép öregesen, mert Daniel lábizmai még nem
bírták a terhelést, Laura tétován felhozta a témát. Éppen arról
beszéltek, hogy Daniel osztálytársai jönnek hozzá a hétvégén, így
még időszerű is volt.
– Fogod keresni Cherryt?
– Nem.
Téma lezárva. Bár Laurát megkönnyebbüléssel töltötte el,
hogy Daniel láthatólag túl van rajta, azzal is tisztában volt, hogy
elég egy telefonhívás és minden kiderül.
Daniel mobilja egy dobozban pihent Laura szobájában. Aznap
este azzal a szándékkal ment haza, hogy kitörli Cherry számát,

hogy a lány végérvényesen eltűnjön az életükből, aztán
ráeszmélt, hogy elég furcsán venné ki magát, ha ez lenne az
egyetlen elveszett szám. Így hát kivitte a telefont a teraszra, és
összetörte, a SIM-kártyát is megsemmisítette. Nézte a
darabkákat, majd sietve összegyűjtötte és bezacskózta őket. A
zacskót elsuvasztotta a kukába, a szemetesek szerencsére
másnapra voltak várhatók. Határozottan kényelmetlenül érezte
magát a tettétől, egyedül abból merített megnyugvást, hogy
legalább lerázta a hazugsága következményeit. Elvarrta a
felfeslett
szálakat. Manapság már
senki nem tud
telefonszámokat fejből. Az emberek nagymértékben a
mobiljukra hagyatkoznak, ami irányítja tulajdonosaik lépteit, szól
nekik a várható esőzésről, és tárolja az ismerősök adatait, így
legtöbben a saját anyjuk számát se tudják. Daniel sem lehet
kivétel, nyilván csak egyszer pötyögte be Cherry telefonszámát,
vagy még egyszer sem, ha a lány rácsörgött, és úgy mentette el a
számát, utána már nem kellett beütnie. A telefon dolgozott
helyette. Laura új készüléket vásárolt neki, a régiről azt állította,
elveszett a kórházból kórházba járkálás közben. Új számot is
kért, nehogy Cherry véletlenségből rácsöröghessen.
Volt azonban még valami, amitől remegett a gyomra.
Cherry továbbra is tízpercnyi sétára dolgozott tőlük. Ha Daniel
pont arra megy el… belegondolni is rossz. Mégsem hagyta
nyugodni a gondolat, még éjszaka sem, és fogalma se volt, mitévő
legyen. Végül az orvosok adták az ötletet. Átmeneti megoldás
lesz, de legalább haladékot jelent. Danielt hamarosan kiengedik,
de néhány hétig még folytatódnia kell a fizioterápiának: úszással,
gyaloglással, sok pihenéssel. Világosan látta, mit kell tennie:

elutaznak a napsütéses Franciaországba. Daniel szó nélkül
beleegyezett, és Laura mélységesen megkönnyebbült. Aznapra
vett repülőjegyet, amikor majd kiengedik a fiát a kórházból.

HARMINC
Június 8., hétfő
Daniel a medence széle után nyúlt, de elhibázta. Egy pillanatra
elmerült az arca a vízben, mielőtt újból kibukkant, és másodjára
sikerült megkapaszkodnia. A fájdalommal nem törődve
megkezdte a következő hosszt. Még mindig lötyögött rajta a
ruha, de esze ágában se volt új ruhatárra költeni – a puszta
gondolat is elgyöngítette, hogy vásárolnia kell, márpedig az
erőnek eleve híján volt mostanában. Nincs más hátra, mint
testesedni, izmosodni, és akkor nem kell folyton felhúzgálnia a
nadrágját, hiába visel övet.
Mire letudta az előirányzott távot, úgy elfáradt, hogy a karjára
fektetett fejjel pihegett a medence szélén. Mint mindig, amikor
épp nem gyakorlatozott, tele volt az agya. Azóta is próbálta
feldolgozni az életében beállt fordulatot. Úgy jött ki a kómából,
hogy nem ismerte fel sem a környezetét, sem önnön fizikai
valóját. A baleset előtti pillanat volt az utolsó emléke, ahogy
robognak lefelé a folyón a csónakkal. A munkája és a barátnője,
bár mindkettőt imádta, semmivé lett. A mindennapok nyugdíjas

tempóra lassultak, de még ha gyorsítani szeretett volna is, nem
volt képes rá. Frusztrálta, hogy csapdába esett a saját testében.
Sóhajtva kászálódott ki a medencéből, és törülközőt borított a
vállára. Sütött a nap. A Cőte d’Azur mindig ragyogó júniusban,
így hamarosan ledobta a törülközőt, és élvezte a meleget. Egy
ideig a tíkfa asztalnál üldögélve szemlélte a lenti távolban elnyúló
St. Tropez-t a napban szikrázó rőtes tetőivel. A falu a tengerre
nézett, ami bájos és megnyugtató volt egyszerre. Egyelőre nem
merészkedett le odáig, pedig már egy hete időztek Gassinben.
Nem volt különösebben szentimentális, mégis nehezen élte meg
az utazást, mert sok minden az elmúlt nyárra és Cherryre
emlékeztette. Ugyanabban a szobában aludt, amelyikben akkor
Cherryvel, és St. Tropez-ban további emlékek rohanhatnák meg.
Részint az volt a gond, hogy nehezen nyelte le, hogy lapátra
tették, hiszen azt sem tudta, hogyan történt. Mentálisan ő nem is
volt jelen akkor.
Az utolsó emlékei kivételesen vidámak voltak Cherryről, s
most azt érezte, mintha kimetszettek volna egy darabot az
életéből. Tépelődött, hogy fel kéne hívnia, hátha csak tévedés az
egész, aztán tudatosította magában, hogy hiszen Cherry már
lemondott róla. Nem hitte, hogy ilyen. Akármilyen rövid ideje
tartott is a kapcsolatuk, szilárdnak tűnt, és tartós jövővel
kecsegtetett. Gyakorta merengett azon, hogy ő vajon mit tett
volna hasonló esetben, ha Cherry szenved balesetet, és azt
akarta hinni, hogy ő tovább kitartott volna mellette. Cherry
vajon miért mondott le róla? Jó, persze kómában volt, de az
anyja szerint Cherry még karácsony előtt elpályázott –
pontosabban november elején –, amikor még csak pár hónapja

volt „úgy”. Vajon hogyan hozta meg a döntését? Könnyen ment?
Le akarta rázni magáról? Csakhogy Cherry egyvalamit nem tud:
hogy azóta felébredt a kómából. Nem hívhatta fel, hogy elmondja
neki, mert ha a lány esetleg visszajön, sosem tudja meg, hogy
szívből tette-e vagy csupán kötelességből. Na meg azért se
hívhatta, mert a telefonja elkallódott valahol a vadvízi
oktatóközponttól a mindenféle kórházakig vezető út során, és
fejből nem tudta a lány számát.
Hangosan korgott a gyomra, így aztán elindult valami ebédnek
valóért. Magamagát is lenyűgözte az étvágyával, alighanem ezen
a módon kompenzál a szervezete. Vajjal és sajttal vastagon
megpakolt egész bagetteket nyelt el. A konyhába menet anyját
pillantotta meg az asztalnál, a laptopján olvasott valamit.
Összeráncolt szemöldöke nyugtalanságról árulkodott. Lecsukta a
laptopot, amikor észrevette a fiát, és mosolyt erőltetett az
arcára.
– Anya, neked nem kellene már visszamenned dolgozni?
Laura habozásából Daniel mindjárt tudta, hogy hazudni fog,
amikor megszólal.
– Ne butáskodj. Innen is tudok dolgozni.
Fia leült vele szemben.
– Túl sok időt pazarolsz rám. – Laura tiltakozni akart, de fia a
karjára tette a kezét. – Ne gondold, hogy nem értékelem.
Nélküled itt se lehetnék; hónapokig mellettem voltál a
kórházban, most meg itt, ideje lenne, hogy magadra is gondolj.
Laura nem titkolhatta a megkönnyebbülését. Nagy örömére
zöld jelzést kapott a krimisorozata, év végén kezdődik a forgatás.
Egyszóval bele kell vetnie magát a munkába: át kell olvasni és

megszerkeszteni
a
folytatásokat,
szereplőt
válogatni,
rendezőkkel elbeszélgetni, összeszervezni a stábot, helyszíneket
keresni, arról nem is beszélve, hogy a melósokat is elő kellene
kerítenie a kerti ablak megjavítására, és Dél-Franciaországból
képtelenség lett volna mindezt elvégezni. De nem csak a munka
vonta el a gondolatait. A házuktól egy sarokra dolgozó Cherry
kísértő árnya nem hagyta aludni, és azt is tudta, hogy szorítja az
idő.
– Komolyan mondod?
– A lehető legkomolyabban.
Laura két keze közé fogta fia fejét, és megpuszilta.
– A hétvégékre visszajövök.
– Nem muszáj…
– Csitt. Így lesz, és punktum!
Még aznap éjjel hazarepült.

Érzelmes

búcsút

vettek,

mindketten a könnyeikkel küszködtek.
– Kösz mindenért – mondta Daniel, miközben szorosan
megölelték egymást. – Nélküled nem sikerült volna.
– Majd hívlak – felelte az anyja. – Mindennap, nehogy
megfeledkezz nekem a testmozgásról.
Amint egyedül maradt, Danielnek rettentően hiányozni
kezdett a lány. Feküdt az ágyban, s mint mindig, most is
Cherryre gondolt. Muszáj volt megtudnia, miért hagyta el. Aztán
támadt egy ötlete. A munkahelyén fogja felhívni, és ha úgy nem
tudnak zavartalanul beszélni, akkor újra elkéri a mobilszámát, és
rácsörög munkaidő után.
Fatalista nyugalom szállta meg, amint elhatározta magát,
jóllehet tartott a beszélgetésüktől. Biztosra vette, hogy

másodjára is kosarat fog kapni, márpedig kétszer ugyanattól a
lánytól, ezt nem egykönnyen veszi be a férfigyomor.

Reggel meleg, felhőtlen napra ébredt. Korán kelt, és kisétált a
pékségbe friss bagettért, aztán odakint reggelizett. Jól aludt, de
most, hogy egyre közeledett Cherry felhívásának pillanata,
ideges lett. Bekapcsolta a telefonját, és rákeresett az interneten a
Highsmith & Brown ingatlanügynökségre. Amint megpillantotta
az ügynökség fotóját a honlapon, még idegesebb lett. De egyelőre
nem telefonálhatott: Londonban reggel hét óra van, Cherry
ilyenkor még nincs bent. Hogy elüsse az időt, és ne gondolkodja
túl a mondandóját, úgy döntött, nem halogatja tovább a dolgot és
bemegy St. Tropez-ba.
Gyerekjáték volt odavezetni, mivel a nyaraló tömegnek túl
korán volt még, így üdítően kezelhetőnek bizonyult a forgalom.
Piacnap lévén Daniel azon kapta magát, hogy a Place des Lices
kora nyári zöldségektől roskadozó standjai között bóklászik:
halmokban állt a lóbab, tornyokban az articsóka meg az édesen
illatozó hüvelyes borsó. Vásárolt is belőle, meg pár korai
nektarint, aztán a fizikai megerőltetéstől elcsigázva egy padra
telepedett néhány utcára a piactól. Pihengetett kicsit a napon,
majd az órájára nézett. Háromnegyed tíz. Cherry negyedóra
múlva megy be dolgozni. Összeszorult a szíve, és körbenézett,
hogy elterelje a gondolatait a közelgő telefonhívásról. Csak ekkor
fogta fel, hogy hol is van. Átellenben volt a butik, ahová Cherry
nem akart már bemenni a vásárlókörútjukon. Ugyanazon a
padon ült, ahol Cherryt hagyta, amikor elszaladt ebédért és

megvette neki a karkötőt. Hirtelenjében pattant fel, mert
egyszerre forró lett alatta a pad. Elbizonytalanodva jártatta
körbe a tekintetét, és a galérián akadt meg a pillantása.
Meglátott a kirakatban egy festményt, amely egyértelműen a
kedvenc festője keze munkája, és megértette, hogy Cherry
alighanem itt vásárolta neki az ajándékot. Furcsának találta,
hogy a galéria épp szemben van a paddal, mert arra utalt, hogy a
lány hirtelen ötlettől vezérelve cselekedett, de persze az még
nem baj.
Muszáj volt mozognia, hogy eltávolodjon a padtól, ezért úgy
döntött, bemegy a galériába. Csengőszó jelezte jöttét, és egyből a
festője gyűjteményét célozta meg. Csodálattal adózott a
képeknek: a part, a tér, fenyőfák a horizonton. A saját
festményét hónapok óta nem látta, de feltételezte, hogy most is
ott lóg az üres lakás falán, rajta a megjavítva is látszó hasítékkal.
Égett benne a szerelem a lány iránt, amikor megkapta tőle a
képet. Végtelenül figyelmes és nagyvonalú gesztus volt. Mi
változott? Merthogy a lányban megváltozott valami, az biztos.
Tíz nyamvadt hetet adott neki, miután kómába esett. Tíz hét. A
balesetig is nagyjából tíz hete voltak együtt.
Valósággal izzottak körülötte a festmények; az élénk,
mediterrán színek azt az elfeledett boldogságot élesztették fel
benne, amelyet akkor érzett, amikor először pillantotta meg
őket. Feltöltötték erővel, és Daniel a rá váró telefonhívásra
gondolt. Cherry biztosan meglepődik, de vajon felkészítette-e
magát egy ilyen eshetőségre? Alighanem igen. És a választ is
előre kigondolta, hogy miért hagyta el; azt mondja majd, hogy
kemény döntés volt, de nem volt más választása. A fejét rázta az

ostobasága miatt. Mégis mi mást mondhatna neki a lány? Hogy
nem volt kedve egy kómással randevúzni? Az is lehet, hogy azóta
megismert valakit. Akárhogy is, több mint hét hónapja elment.
Hét hónapja. Nyilván rég elfelejtette őt. Fölnevetett, ahogy
megszületett benne a prózai felismerés: Cherry számára
rengeteg idő telt el a „szakításuk” óta, ennyi idő alatt nyugodtan
továbbléphetett. De ugyanezt ő is megteheti. Rájött, hogy nincs
szüksége magyarázatra. Semmi jó nem származna ebből a
telefonhívásból. Elképzelte Cherry tétova, vonakodó reagálását
az ő javaslatára, hogy találkozzanak, vagy ami még rosszabb, ha
felveti neki, hogy utazzon ki hozzá Franciaországba. Elege volt
már a saját gyöngeségéből és mások sajnálkozásából. A
festmények is mintha erre buzdították volna, ahogy magába itta
színeiket. Több öröme telt bennük, mint bánata, és ekkor értette
meg, hogy elkezdte elengedni Cherryt. Felemelő pillanat volt.
Megkönnyebbülten hagyta el az üzletet.

HARMINCEGY
Június 16., kedd
Most mit csináljon? Daniel napról napra erősödik. Nemsokára
hazajön, és utána már csak napok kérdése, hogy összefussanak
Cherryvel az utcán. Akkor minden lelepleződik, amit Laura
mondott. Megrándult a gondolatra, s egy pillanatra meg kellett

állnia, úgy összeszorult a gyomra. Hogy is képzelte, hogy
megúszhatja szárazon?
Őrület.
Az
aggódás
egészen
felemésztette: munka, evés és alvás közben is egyre szorongatta
a pánik. Daniel lakása előtt megállt, és az arcát fel-felfújva nagy
levegőket vett, hogy leküzdje a hányingerét. Egy darabig kivárt,
míg összeszedte magát, aztán bement. Daniel átmenetileg haza
akart költözni hozzájuk, amikor majd visszajön Franciaországból,
és Laurának ez tökéletesen megfelelt. Szerette maga mellett
tudni őt, és önként ajánlkozott, hogy elhozza néhány ruháját a
lakásából. Odaköszönt a portásnak, aztán megnézte Daniel
postaládáját, de csak reklámanyag volt benne. Javarészt az is
több hónapos. Daniel kérte, hogy a laptopját is hozza el neki.
Dohos szag csapta meg, amikor odafent benyitott a nyári
naptól újra meg újra felmelegedett, állott levegőjű lakásba. Első
útja a hálóba vezetett. Daniel instrukciói alapján nagyjából tudta,
hol tartja a dolgait: pólót, rövidnadrágot, alsóneműt, a kedvenc
dzsekijét. Kicsit olyan volt a szoba, mint egy szellemhajó – egy
pohár víz állt az éjjeliszekrényen még az előző nyárról
porréteggel a tetején, a padlón koszos zokni hevert. A baleset
után néhány héttel felfogadtak ugyan egy takarítónőt, de Laura
mindössze a szemetes meg a jégszekrény kiürítését bízta rá.
Egyébként mindent érintetlenül kért hagyni abban a
reményben, hogy napok kérdése és Daniel visszatér.
A ruhákat Laura a szekrény tetején tárolt nagy táskába
tömködte. Danielnek tankönyvekre is szüksége volt, mivel
évhalasztással visszavárták a gyakorlatra, de a könyveiért maga
akart elmenni majd két hét múlva, amikor hazajön. Csak két hét.
Mire elég az? Megint hideg veríték lepte el. Kisietett a konyhába.

Orvosi könyvek és papírok hevertek a pulton, némelyik nyitva.
Naptól megsárgult, tavaly augusztusi újság. Daniel laptopja is ott
volt, bedugva. Laura éppen fel akarta volna nyalábolni, amikor
észrevette, hogy nem kikapcsolt, csak alvó üzemmódban van. A
walesi út előtt Daniel nyilván nem hajtotta le egészen a
képernyőt. Legjobb lesz kikapcsolni, és úgy vinni el.
Laura fölhajtotta a képernyőt, ami ettől nyomban életre kelt,
hírt adva Daniel korábbi életéről, még a balesetet megelőzően.
Laura egyesével csukta be az ablakokat: a Guardiant, egy drága
hegyi kerékpárokat árusító oldalt, a walesi időjárást. Különös volt
látni az idő egy kimerevített pillanatát, amely még fénylik ugyan,
de rég elmúlt már. Egy orvosi weblap, és még valami. Egy
Twitter-fiók. Fura, gondolta. Daniel nincs is fent a Twitteren.
Aztán látta meg, hogy ez Cherry fiókja. Összeszorult a gyomra.
Daniel vissza fog térni hozzá, ez biztos. Újra összejönnek, és
másodjára nem lesz megállás. Cherry mindent visz.
Nyugtalanságát csak fokozta, hogy hónapok óta semmit sem
tudott a lányról. Hol lehet most? Mi van vele? Laura
önkéntelenül is kötődött ellenfeléhez, tudni akart róla, mint
mikor a csatába belefáradt harcos a végső küzdelem előtt
feltérképezi az ellenséget.
Még egyszer ránézett az oldalra, és most észrevett még
valamit. A jelszó végig ki van csillagozva. Nem volt más
teendője, mint rákattintani a bejelentkezésre.
Egyetlen kattintással bármit megtudhat a lányról. Ujja az egér
fölött lebegett. Ez helytelen, a magánszféra megsértése,
alighanem illegális is.
Aztán támadt egy ötlete. Eltátotta a száját, és az izgalom

hatására kihúzta magát. Brutális és undorító lépés lenne, de talán
semlegesíti a problémáját. Egy darabig csak ült ott, és
hitetlenkedve kapkodta a levegőt. Aztán kattintott. Nem
vesztegette az idejét olvasgatással, hanem nekiállt buzgón írni.

HARMINCKETTŐ
Június 16., kedd
Cherry az asztalánál ülve némán merengett. Abigail és Emily
egymás mellett állt és egy újonnan lajstromba vett ház fotóit
nézték a képernyőn. Azon tűnődött, miért nem tudott
összebarátkozni velük. Talán a hasonló hátterük miatt? Nem
tudni, de már nem is számított. Nyávogva csodálták az
üveglépcsőt meg a Hyde Parkra néző tetőteraszt, és Cherry
megvetette őket érte. Alaposabban belegondolva, szánalmas
London legpuccosabb ingatlanjaival kereskedni és közben
filléreket keresni. Ez sértő, mintha az lenne a prémium, hogy
olyan házakba léphetnek be, ahol kézi szövésű szőnyegeken meg
felvikszolt jávorfa padlón tapodhat az ember, habár tíz esetből
kilencszer szerepel a szerződésben, hogy cipőlevétel kötelező.
Cherry amúgy is levette volna, és nagyon begőzölt, hogy
bunkónak nézik, aki nem tud viselkedni. A tulajdonosok csak
nevettek rajtuk, a sok milliomos. Az volt a mottójuk, hogy
„mindent a szemnek, semmit a kéznek”, és az ingatlanos

kénytelen volt behódolni és engedelmesen áradozni, ha nem
akarta magára haragítani a kuncsaftot. Undorító. Ráadásul
piszok unalmas is. Cherry másfél éve dolgozott náluk.
Kelepcében érezte magát, mintha elfolyna az élete, és az értékes
idő, a fiatalsága leszivárgott a földbe s ott nyomtalanul eltűnt. Ez
megrémítette, és súlyosbította az unalmát, hogy már kezdett
beletébolyodni.
Nem így kéne lennie. Daniel volt számára a szabadulás útja, és
eleinte jól is ment minden. Azóta is búsongott a halála miatt,
főképp, mert felelősnek érezte magát. Bizonyos értelemben ő
maga tehet arról, hogy mindent a nulláról kell kezdenie.
Magának csinálta. Bárcsak odafigyelt volna a csónakban! Ha nem
találja el a fiút, valószínűleg most is élne; együtt lennének, sőt
talán már el is jegyezték volna egymást. Úton lenne a szabadság
felé. Szabadság! Kitörés a robotmunka és a félelem köréből. Egy
pillanatra elábrándozott, milyen érzés lenne, hogy mindig tele
van a zsebe… – aztán visszazuhant a valóságba.
Megállapította, hogy rossz helyen van. Újabban türelmetlen,
egyik-másik kuncsafttal egyenesen utálatos volt. Neil ezt
meghallotta, és nemrégiben félrehívta egy fejmosásra. Cherry
belül forrt a dühtől, de tudta, hogy nincs egyéb választása, mint
fejet hajtani. Croydon szüntelenül előtte lebegő árnya baljósan
kacsingatott felé, és bármikor visszaránthatta egy sivár,
kilátástalan életbe. Megpróbált más férfiakat becserkészni, de
valamennyi egyedülálló vagy potenciálisan egyedülálló fickó
irritálta, aki átlépte a küszöböt. Mind gusztustalanul pökhendi
volt; jóformán rá se néztek, úgy csevegtek a barátaikkal, mintha
ő ott se volna, Cherry meg dühöngött, és egyre csak azt kívánta,

bár soha ne fizetett volna be a raftingtúrára.
És ne feledkezzünk meg Lauráról sem. Nem hallott felőle
március óta, amikor felhívta őt Daniel halálhírével. Azóta a kutya
se kereste, hogy megkérdezze, hogy viseli a veszteséget. Nem
kérdezték, meg akarja-e nézni a sírkövet vagy az akármicsodát.
Tombolt benne a sértettség, amiért így megalázták.
Ekkor két nő indult meg feléje. Hallotta ugyan az ajtónyitódást,
de nem tekintett fel; most viszont rájött, hogy ő az egyetlen, aki
látszólag ráér. Lesújtó pillantást vetett Abigail és Emily felé, ám
azok nem vettek róla tudomást. A nők közben odaértek az
asztala elé. Egyikük jó húsz-harminc évvel fiatalabb volt a
másiknál, aki kifogástalanul nézett ki. Feltételezhetően anya és
lánya.
Cherry felvette az adataikat, és végighallgatta a keresett
ingatlannal kapcsolatos elvárásaikat. A lánynak kellett egy „zug”
az egyetemi évekre. Azért kezdtek már most keresni, hogy a
nyár folyamán „tesztelhesse” a helyet. Kertre is igényt tartott,
bár a tetőterasz még jobb volna. Legyen a házban portás és
konditerem. A lakás világos legyen, és ne legyen messze a „bulis”
King’s Crosstól.
Ennyi feltételnek nehéz eleget tenni. Cherry mutatott nekik
egy ingatlant, aztán még egyet, és közben halálosan utálta ezt a
válogatós, mézszőke, bronzbőrű lányt, aki csak néhány évvel
fiatalabb nála. A bőrszínéből ítélve alighanem kétszer vagy
háromszor is nyaralt már az idén, s most tálcán kapja
mindazokat a lehetőségeket, amelyektől Cherryt megfosztották:
az egyetemet, a függetlenséget, egy anyát, akivel szemlátomást
jó viszonyt ápol, olyannyira, hogy együtt keresnek lakást.

Fojtogatta az irigység, szeretett volna ráüvölteni a leányzóra,
hogy el van kapatva, és annyira odáig van magától, hogy föl se
fogja, milyen szerencsés, hogy kensingtoni lakása lesz, és
egyébként is, nem rohadtul mindegy, hogy nem fehérek a
konyhaszekrények, hanem feketék?! Anyuci nyilván lecserélteti
neki a bútort, ha eleget nyafog érte. Ehelyett mosolygott, habár
elég hűvösen, és unottan közölte, hogy már csak egyet tud nekik
mutatni. Kitette a képernyőre, és a leányzó ezúttal zajosan
lelkendezett.
– Jaj, ez szuper. Nézd, mami, milyen cuki a sütő. Még a végén
megtanulok főzni!
Cherry elhúzta a száját; nem állhatta, amikor felnőtt nők
maminak meg papinak hívják a szüleiket. A cuki sütő egyébiránt
felső kategóriás darab. A mama elnézően mosolygott, és Cherry
rögtön tudta, hogy ez a lány is azok közé tartozik, akik fennen
hangoztatják, hogy még a tojást is odaégetik, és ha főzni
próbálnak, a befektetett munkát felülmúlja az ügyetlenségük.
– Enyém lehet? Naaa!
– Csak ha engem hívsz meg apáddal először vacsorára.
A leányzó örömittasan sikkantott.
Cherryt rosszullét kerülgette. Arcátlanul az órára nézett. Tíz
perc múlva szerencsére indulhat haza.
– Megnézhetnénk most azonnal?
Az anya kérdése váratlanul érte.
– Attól tartok, ez lehetetlen. – Nem volt meggyőző a
hazugsága, az anya ráncolta is a szemöldökét.
– De miért?
Mert haza akarok menni, és ha belegondolok, hogy egyetlen

percet is arra kell áldoznom az életemből, hogy elviszlek téged
meg az elkényeztetett leánykádat egy helyre, amiről én még
csak nem is álmodhatok, hát kedvem volna rátok borítani az
asztalt – ezt mondta volna szíve szerint.
Helyette így hangzott a válasza:
– Huszonnégy órával előtte értesítenünk kell a tulajdonost.
– De hát azt mondta, üres a lakás.
Cherry a lányhoz fordult, aki ezek szerint figyelt.
– Attól függetlenül szólnunk kell neki.
A lány savanyú ábrázata elégedettséggel, a hatalom érzetével
töltötte el. Szüksége volt rá, hogy belerondítson az istenadta
kivételezettségébe, hogy elvegyen tőle valamit, tudja csak meg,
milyen érzés, amikor az ember nem kapja meg, amit akar.
– Nem tudná most felhívni tulajt?
Cherry megdermedt. Nem volt ínyére ez a hangnem. Nem
rúgathatod ki magad, gondolta, és mosolyt erőltetett az arcára.
Nem vette észre, hogy Neil közeledik a hátsó irodából Emilyvel a
sarkában.
Neil a kuncsaftokhoz intézte negédes szavait:
– Elnézést, hogy közbekotyogok, de Emily szívesen
megmutatja önöknek a lakást. Cherry, maga addig bejönne
hozzám az irodába egy pillanatra?
Cherry értetlenül nézett rá, de Neil mutatta neki az utat, így
kénytelen volt felállni. A szőkeség gunyorosan pillantott rá,
miközben Emily elfoglalta a még meleg székét. Cherry megadón
kullogott Neil nyomában.
– Foglaljon helyet – mondta Neil.
– Miről van szó? – kérdezte a lány tőle telhetően megőrizve a

méltóságát, de azért leült.
– Nem fogok kertelni.
Remegett a gyomra. Kutyaszorítóba került volna?
– Ahogy az utóbbi időben a kuncsaftokkal beszél, az
megengedhetetlen.
– Az előbbi lány egy kicsit sok volt nekem – hárított. –
Gorombán viselkedett. Követelőzött. De én nem mondtam neki
semmit.
– Nem is róla beszélek. Nem egy konkrét személyről. – Neil
odahajolt az íróasztalán bekapcsolt számítógép fölé. – „Megint
arrogáns, zsíros külföldiekkel szartam el a napom, ezek egész
Londont fel akarják vásárolni. Elegem van belőlük, meg ahogy
dobálják ki a milliókat, és megveszik a házainkat.” – Itt
abbahagyta az olvasást, és felnézett. – Egy másik üzenetben név
szerint említi az ügynökségünket.
Cherry rémülten meredt rá, és a képernyőhöz pattanva
megállapíthatta, hogy Neil az ő Twitterjéről olvasott fel.
– Ezt nem én írtam! – ágált.
Neil egy darabig fürkészte.
– A maga fiókja.
– Akkor feltörték. Állandóan ez van, az újságok is megírták…
– Borzalmas kárt tett ezzel.
– A francba is, csak nem hiszi, hogy ilyeneket írok le!
– Úgy értem, az ügynökségre nézve káros. Már el is estünk
egy vevőtől. Egy kínai üzletember visszamondott egy házat, ami
a hét végén kelt volna el. Talált másikat. Másoknál. Pénzben ez
jó harmincötezres veszteséget jelent nekünk. Az imént volt egy
félórás telefonbeszélgetésem egy tulajjal, próbáltam meggyőzni,

hogy maradjon nálunk a két ingatlanjával, de elutasított.
Cherryn erőt vett a félelem; valahogy meg kell értetnie vele.
– De Neil, nem én voltam. Nem hibáztathat valamiért, amit
nem is én követtem el.
– Sajnálom, Cherry, de ez így nem fog menni.
– De…
– Nem csak erről van szó. Azt hiszem, nem tudunk így
együttműködni…
– Most halt meg a barátom! Erre kirúg? Ezért be fogom
perelni.
– Vagy szépen beletörődik, és kéthavi fizetéssel távozik.
Aprópénz. Pofátlanság. Cherry fortyogott a dühtől.
– Hat hónap. Referenciával.
– Három. És ez az utolsó javaslatom. A kuncsaftoknak bízniuk
kell bennünk. És ne is haragudjon, de referenciáról a
körülmények ismeretében szó se lehet. Azt hiszem, mindenkinek
úgy volna a legjobb, ha most rögtön szedelődzködne.
Percekkel később Cherry harcosan masírozott az utcán, nem
törődve vele, kit lök fel. Jó pár rosszalló pillantást kapott, de oda
se hederített. Ki tehette ezt? Szórakoznak vele? Emily vagy
Abigail keze lenne a dologban? Nyeldekelte a könnyeit, a
fájdalom összeszorította a mellkasát. Referencia híján nincs sok
esélye másik állást találni. Ha nincs munkája, nem lesz miből
fizetnie a lakását. Mehet vissza Croydonba.

HARMINCHÁROM

Július 27., hétfő
Reggel hatkor ébredt, mint mindig. Ébresztő nélkül, üres
megszokásból, hiszen immár nem volt hová sietnie. Hevert az
ágyban, és tűnődött. Ki tehette? Már törölte magát a
rendszerből, de a baj akkor is megesett, s most csak feküdt
némán, amíg hét óra nem lesz, hogy az anyja elmenjen. Hallotta
Wendyt zuhanyozni a vékony falakon át, aztán a hajszárító
búgását, hallotta a teáskanál zörgését a csészében, aztán végrevalahára puhán csapódott a bejárati ajtó. De még ekkor sem kelt
föl, hátha az anyja visszaszalad valamiért; bőven elég ideje volt
elérni a buszt, ami elviszi a három mérföldre lévő óriás
szupermarketig. Hét húsz körül Cherry kikászálódott az ágyból.
Egyszemélyes ágy volt a kisebbik hálószoba falának tolva. Rajta
ugyanaz a rózsaszín virágos ágytakaró, mint kislány korában.
Semmi sem változott a szobában – az ott a régi bézs IKEA-s
ruhásszekrény a fehér ajtóbetétekkel, az eBayen fillérekért
adják, tömeggyártott New York-kép a falon, vélhetően
ugyancsak IKEA-s darab, papír zsebkendő „dizájnos” dobozban;
Cherry ugyanazt a fullasztó kétségbeesést érezte, mint mikor
azelőtt itt lakott. Miután kirúgták, kénytelen volt feladni a
lakását. Összepakolt, és a holmija most az ágy alá meg a
szekrény aljára volt bezsúfolva parányi szobájában, ami a
magánszféra utolsó csökevényét jelentette számára. A cucca java
részét még csak ki se csomagolta. Minek.
Amikor felhívta az anyját, és némileg hezitálva megkérdezte,
hogy odaköltözhetne-e hozzá egy időre, Wendynek volt annyi

esze, hogy ne faggatózzon.
– Ide mindig jöhetsz, szívem – mondta kedvesen, Cherry
azonban kikerülhetetlen csapdát látott a szívélyes szavakban.
Hebegett valamit az anyjának a leépítésekről, mire Wendy
sajnálatát fejezte ki, és még együtt érzőbb lett, elvégre dupla
sorscsapás, hogy néhány hónap leforgása alatt a fiúját és az
állását is el kellett veszítenie.
Cherry már négy hete lakott otthon, és nem sok jelét adta
annak, hogy új állást keresne és ki akarna költözni. Az igazság az,
hogy fogalma se volt, mitévő legyen. Gyaloglással töltötte a
napjait, elsétált a zendülések során porig égett Reeves Corner
mellett, a manikűrszalonok, fogadóirodák és olcsó áruk boltjai
mellett, ahol skótkockás műanyag táskák lógtak a plafonról. A
nagy hőségben mintha a járdák is izzadtak volna, savanyú,
szutykos kipárolgással. Szakadatlanul gyalogolt, és várt az
ihletre. Egy ötletre vagy tervre, ami eligazítaná. Ösztönző erőre
volt szüksége, hogy visszanyerje a másfél évvel korábbi
ambícióját, amikor dolgozni kezdett az ingatlanügynökségen.
Addig gyalogolt, hogy a végén már kóválygott a feje. A
munkaközvetítő
irodák
hirdetményei
adminisztrációs
feladatkörbe csábítgatták nyolcfontos órabérért. Unalmas,
kilátástalan rabszolgamunka.
Még a központi könyvtár sem tudta motiválni, mivel tele volt
állástalan, lézengő diákokkal, akik grandiózus elképzelésekkel és
nulla akaraterővel bírnak. Nincs keresnivalója ilyen agyament
vesztesek között; most is egy menő lakásban lenne a helye
London nívós részén, és az eljegyzési bulit kellene tervezgetnie.
Igazságtalannak érezte a helyzetét, hogy mindenről lecsúszott.

Elhagyta a könyvtárat, és reménytelenül megállt odakint, az
elhúzó buszokat bámulva. Depresszióssá tette a céltalanság.
Átkelhetne a George Streeten az East Croydon Station felé, na és
aztán? Nem volt pénze, hogy bárhová is elutazzon, meg amúgy
is, hová menne? Hiszen önmaga elől próbál menekülni. Sarkon
fordult, és elindult vissza a lakás felé.
Igyekezett még az anyja előtt hazaérni. Persze nem azért,
hogy Wendy ne üres lakásba érkezzen, hanem mert
kötelességének érezte valamivel kompenzálni azt, hogy ingyen és
bérmentve lakhat nála. Feltúrja a szupermarketből beszerzett
leértékelt áruval tele hűtőt, és készít valamit uzsonnára. Wendy
mindig túlzásba vitte a hálálkodást, ami őt rettentően irritálta,
hiszen nyilvánvaló volt, hogy csak gyámolítani próbálja.
– Ó, hát itt meg mi készül? – negédeskedett ilyenkor az anyja
a sütőbe kukkantva, és még szimatolt is. – Elkényeztetsz.
Fogalmad sincs, milyen jólesik a főtt étel, amikor egész nap
talpon volt az ember.
Amikor asztalhoz ültek, Cherry szándékosan úgy irányította a
beszélgetést, hogy az anyja napja legyen a téma: hány kolléga
jelentett beteget, mit töltött fel Holly lánya a YouTube-ra (egy
lírai gitárszámot), s hogy a serpenyőakció több vásárlót vonzotte be az üzletbe. Ezután általában Cherry elmosogatott, az anyja
meg az EastEnderst nézte a tévében. Cherry nem szeretett bent
lenni a szobában a szappanopera alatt – nem óhajtott lesüllyedni
a legkisebb közös többszörös szintjére –, szívesebben volt
magában.
Ma este viszont Wendy kijött hozzá a konyhába.
Cherry meglepetten pillantott fel. Hallatszott a nappaliból,

hogy még csak a főcímzene megy.
– Nem nézed a műsorodat?
– Majd mindjárt, szívem. – Wendy láthatóan feszengett, ami
őbenne megszólaltatta a vészcsengőt. Csak nem arra akarja
kérni, hogy költözzön ki?
– Azon gondolkodtam… egész nap egyedül kuksolsz. Rossz
lehet neked. Főleg mert… hát, szóval… csak nemrég hunyt el.
Cherry megmerevedett, az anyja pedig így folytatta:
– Remélem, nem veszed zokon, de ma beszéltem az
üzletvezetővel, meséltem neki rólad, hogy milyen okos lányom
vagy, és hát, lenne egy üresedés. Az elektronikai és
játékosztályon. – Ezt úgy mondta, mintha óriási szám lenne.
Cherry megdöbbent. Szupermarketben dolgozzon? Ennyit néz
ki belőle az anyja?
Wendy látta rajta.
– Tudom, hogy ez kicsit más munka, mint amit eddig csináltál,
de nem örökre gondoltam. Csak átmenetileg.
Tervei szerint vagyonos orvoshoz ment volna, akire délfranciaországi villával megfejelt többmilliós örökség vár.
Wendy beleegyezésnek vette a hallgatását.
– És akár feljebb is kerülhetsz. Felismerik ám, ha valaki
tehetséges, és rögtön előléptetnek.
Inkább meghal, semhogy a szupermarketben gürcöljön.
Cherry – miután önbizalma eddig sosem tapasztalt mélységbe
zuhant – megtörülgette a kezét. Muszáj higgadtnak és
civilizáltnak maradnia, máskülönben elviselhetetlen lesz itt lakni.
– Egy csésze teát, anya?
– Pompás. Szóval, mit mondasz?

Cherry úgy tett, mint aki megfontolja a választ.
– Lehet róla szó. De előbb azért másutt is szeretnék
próbálkozni.
Wendy mosolygott.
– Persze. De ha beszélni akarnál az üzletvezetővel, így meg
tudom neked szervezni – csettintett az ujjával.
– Kösz, anya. A teádat majd beviszem, jó? Lemaradsz a
műsorodról.
Wendy bólintott, és amint kitette a lábát a konyhából, egy
könnycsepp gördült végig Cherry arcán. Elmorzsolta gyorsan,
hiszen a piros szem csak kérdezősködéshez vezetne, azután
bevitte a teát a szobába, és fejfájásra hivatkozva visszavonult a
kuckójába.
Az ágyán fekve megállapította, hogy mélypontra jutott. Talán
mélyrepülés nélkül nem is lehet visszanyerni a küzdőszellemet,
mert annyit már legalább biztosan tudott, hogy honnét kell
elrugaszkodnia. Első lépésként tilos az elvesztett lehetőségek
miatt keseregni. Tilos hátrafelé nézegetni, és azon agyalni, hol
tarthatna már, ha Daniel életben volna. Újból felködlött előtte a
fiú lakásának képe, de haragosan félresöpörte. Ebből elég volt.
Végérvényesen ki kell vernie őt a fejéből. Daniel nincs többé, és
passz.

HARMINCNÉGY

Augusztus 12., szerda
Az idő múlásával Laura egyre jobban megnyugodott. Már a
feledés mechanizmusa is működésbe lépett nála. Néha két nap is
eltelt anélkül, hogy a tettére gondolt volna. Jobb napokon képes
volt meggyőzni magát, hogy meg sem történt. A távolba veszett,
akár egy álom.
És az idő telt. Tíz vagy húsz év múlva annyira más lesz már az
életük – új állás, új barátnők –, hogy talán csak nevetni fognak az
egészen. Addigra elveszíti az élét, mert minden nap tompít rajta
valamicskét, még ha ez az ő kívánalmaihoz képest lassú folyamat
is.
Két nappal az üzenet továbbítása után felkereste az
ingatlanközvetítő honlapját, és látta, hogy Cherry profilja eltűnt.
Megkockáztatott egy hívást. A lánnyal szeretne beszélni, mondta
a telefonban, mire azt a választ kapta, hogy már nem dolgozik
náluk. Mámorító erővel szakadt rá a megkönnyebbülés. Még
Isabellának is feltűnt a változás.
– Valahogy felszabadultabb vagy, boldogabb – mondta
ebédnél, és megfogta a kezét. – Belegondolni is nehéz, milyen
pokoli év van mögötted, de nézd, Daniel újra otthon van,
gyógyult és egészséges. Nem csoda, hogy kivirultál.
Laura mosolygott, és meghagyta Izzyt abban a hitében, hogy
Daniel felgyógyulása az oka, hogy ilyen jól van.
– Elcsábíthatlak egy kis vásárolgatásra ünneplésképpen?
– Iz, én dolgozom.
– Tudom, drágám – legyintett rá a barátnője. – Csak a sok

elvesztegetett délutánra gondoltam. Most, hogy jobban érzed
magad… – Elhallgatott, és Laura gyanakvó pillantást vetett felé.
– Az ötvenes évei elején jár a pasas, elvált, és a haja is meg a
cége is a sajátja. Hobbiból triatlonozik. – Összerázkódott. – Arra
gondoltam, hogy felkarolom szegénykémet. Ne izzadjon hiába.
Laura a teáskanalával rákoppintott a kezére.
– Megmondtam már, a magunk diszfunkcionális módján jól
elvagyunk Howarddal.
Isabella felhorkant.
– Ő jól elvan. Bocs, én csak védeni próbállak.
– Szükségem van rá. Nem tudom, miért, talán megszokásból.
Együtt érző kézszorítás következett a szavaira, s mert ő is
érezte, hogy túllépte a határt, Isabella ejtette a témát.
– Egyébként mi újság?
– Azon kívül, hogy kell az ITV-nek az új sorozatom…
– Ahhoz még nem is gratuláltam neked rendesen. Se neked, se
Danielnek.
– Jövő héten megy is vissza dolgozni a kórházba.
Izzy összecsapta a tenyerét.
– Hogy pezsegtek mindketten!
– Van ám más jó hír is. Hál’ istennek befejezték az építkezést a
szomszédban,
így
végre
meg
tudják
javítani
a
medenceablakunkat.
– Szuper. Nekem is van újságom a számodra. Arról a
hogyishívjákról, Cherryről.
Laura szíve összeszorult a név hallatán.
– Ismered Angela barátnőmet, tudod, akinek a mai napig 38as a bikinimérete. Árulja a házát, méghozzá a Highsmith &

Brownnál. Na és kiderült, hogy Cherryt kirúgták. Végleg
elfeledkezhetünk róla! Még most is alig hiszem el, amit Daniellel
művelt. Engem jól megvezetett. Ne haragudj, Laura.
Laura udvariasan mosolygott. Ő csak annak örült, hogy
lezárhatja végre az ügyet.
Igen, le lehet zárni, emlékeztette magát utóbb. Nemcsak
Cherryt, hanem azt is, ami ővele történt. Hogy olyasvalakivé
változott át, akit visszatekintve vadidegennek látott. Mintha
valaki más követte volna el azt a dolgot; megrémítette, hogy
képes volt ilyesmire vetemedni. Így utólag – Daniel
felépülésének tudatában – talán már nem tenné meg. Ám ez eső
után köpönyeg; akkor az összes orvosi bizonyíték arra utalt,
hogy Daniel napjai meg vannak számlálva. Őszintén hitte, hogy
az utolsó órákat tölti a fiával, s ez összezavarta és a
kétségbeesésig elkeserítette. Több mint valószínű, hogy nem volt
egészen eszénél. Valami akkor átkattant az agyában. Legjobb
lesz, ha elfelejti és továbblép, annyit mindenesetre leszögezett
magában, hogy nem ismétlődhet meg.

HARMINCÖT
Szeptember 15., kedd
– Hát ezért nem költöztem még vissza a lakásomba – mondta
Daniel, amikor Laura elétette a sütőben átmelegített leveles

csokoládés croissant-t. Igazság szerint nem volt miért
elköltöznie. Nem is értette, minek ugrált eredetileg az ötletért.
Otthon lakni sokkalta kellemesebb, nemcsak mert alkalomadtán
reggelivel traktálják, de a társaságot is élvezte. A szüleihez
hasonlóan ő is későig és rendszertelen időbeosztás szerint
dolgozott, így mindig meglepetés volt, hogy mikor kivel
találkozik, ám ettől csak még többre értékelték az együtt töltött
időt. Laurához mindig is közel állt, de most az apját is kezdte
jobban megismerni. Egyik-másik este apa és fia Howard
úgynevezett kuckójában kötött ki, sörözgettek és filmeket
néztek.
– Hűvös van odakint – jegyezte meg Laura. – Valamit még
vegyél fel. – Tényleg hűvös volt. Dühödten csapott le rájuk az
ősz, a szél az ablaktáblákon dobolt, és szeptember derekán a fák
is majdnem teljesen kopárak voltak.
– Szerintem elég a pulcsi – mondta Daniel a croissant-t
majszolva. – Az érrendszernek se jó a túlöltözés. Hiszen tudod,
hogy a kardiológián vagyok. Nem mutathatok rossz példát a
betegeknek.
– Maga vagy az egészség – ragyogott Laura, és
megcsippentette az arcát. Maradt még annyi ideje, hogy
munkába indulás előtt átfussa az újságot.
– Na és mi a véleményed? – kérdezte Daniel.
– Miről?
– Adjuk ki a lakást, és lakjak itt?
Laura letette az újságot.
– Tudod, hogy mindig szívesen látunk, szeretek beléd botlani,
már amikor épp nem a kórházban vagy. De ez a te döntésed.

Megértem, ha nagyobb személyes térre vágysz.
– Kapok mindennap csokis croissant-t?
– Nem.
– Ühüm… ez perdöntő lehet.
Laura felállt.
– Pech. Ideje indulnom.
Daniel bizalmaskodva dőlt előre ültében.
– Mi történik majd az új sorozatban?
– Azt nem mondhatom el.
– Nem mondhatod, vagy nem akarod?
– Kicsit mindkettő. Ma délelőtt dolgozzuk ki a szövegíróval a
befejezést. És ha nem sietek, el fogok késni.
Oldalba kapta a szelet, ahogy átkelt az úton az irodája felé, és
nevetett, kicsattanóan és felhőtlenül, amire hónapok óta nem
volt példa. Élvezet volt újra utat találni a boldogsághoz, az apró
örömökhöz, és nem győzte emlékeztetni magát a lélekmelengető
tényre, hogy Daniel jól van. Kimondta magában a reggeli
ébredéskor, miközben almát válogatott a szupermarketben,
vagy amikor a gyártás előtti megbeszéléseken koncentrálnia
kellett volna, és mintha tűzijáték robbant volna a bensőjében.
Franciaországból Daniel jószerével a régi önmagaként tért
haza. Ami ennél is fontosabb, hogy a habitusa is a régi gondtalan
volt, és visszatért az ambíciója. Sőt minden korábbinál erősebb
becsvágy fűtötte, például még külföldről elintézte, hogy
visszavegyék a kórházba, és folytathassa náluk az első
gyakornoki évét. Azt mondta, úgy érzi, hogy kapott egy második
esélyt. Annyi történt, hogy miután Laura magára hagyta, hogy
visszautazzon Londonba, Daniel összemelegedett egy helybéli

nővel, aki a szülei üzletét vitte. Egyik hétvégén, amikor kint volt
a fiánál, futólag Laura is találkozott vele; Vivienne beugrott
hozzájuk, hogy elmenjenek Daniellel egy italra. Legalább egy
tízessel idősebb volt nála, ennek megfelelően magabiztos volt, és
nem állhatta az önsajnálatot. Nem mintha Daniel babusgatásra
szorult volna, de a nő a józan életfelfogásával felgyorsította a
gyógyulását. Lebarnulva, kipihenten és valahogy szívósabban
tért haza.
Laura belibbent az épületbe, fel a lépcsőn az irodájába, aminek
az ajtajában Willow ült. Ő volt az új, roppantul igyekvő titkárnője.
– Megérkezett a látogatója – jelentette be. – Bekísértem a
tárgyalóba.
Kissé korán jött, de sebaj. Laura már várta a találkozást a
nővel – a sztori kitalálása a sorozatfejlesztés egyik
legszórakoztatóbb szakasza, és neki volt egy eszes, gazdag
képzelőerővel megáldott írója. Benyitott a tárgyalóba.
Cherry ült odabent a kerek üvegasztalnál egy magazint
lapozgatva.
– Szia, Laura.
Laura mukkanni se bírt a meghökkenéstől.
– Sejtettem, hogy meg fogsz lepődni, de nem ennyire.
Laura teljes pánikban fordult el, hogy becsukja az ajtót. Mit
keres ez itt? Várt egy pillanatot, amíg úgy-ahogy összeszedte
magát, csak aztán fordult vissza. Próbált tőle telhetően nyugodt
hangot megütni, jóllehet a szíve zakatolt.
– Szervusz, Cherry. Sajnos nem a legjobbkor jössz. Rögtön
kezdődik egy megbeszélésem.
– Csak egy pillanatig zavarlak, ha nem jelent gondot. – Nem

várt jóváhagyásra. – Ide kellett jönnöm. Mióta utoljára
beszéltünk, amikor Mexikó után felhívtál a hírrel, szóval, azóta
hónapok teltek el, de még mindig nem bírtam feldolgozni.
Laura nem szólt. Megbénult. Gondolkozz, gondolkozz! Mennyi
ideje is, hat-hét hónapja? Ezalatt megnőtt Cherry haja, amitől
még szebb, még érzékibb lett. Laura tisztában volt vele, hogy
most uralkodnia kell magán, aztán ha befutott a szövegírója – a
franc essen Willow-ba, hogy összekeverte őket –, udvariasan, de
határozottan kitessékeli.
– Lehet, hogy te mást hittél, de a fiad mindennél fontosabb
volt nekem. – Cherry hangjának éle lett. – Miért nem hívtál
egyszer sem, hogy megkérdezd, hogy viselem?
– Bocsáss meg. Túlságosan lefoglalt a magam gyásza.
– Hogyne, persze, és ugye a temetést is meg kellett
megszervezni. Nem, várj csak, azt lerendeztétek, mialatt én még
külföldön voltam. Egyébként melyik nap halt meg? Szeretném
tudni, hol van eltemetve, hogy elbúcsúzhassam tőle.
Laura kezdett kijönni a sodrából, hiszen válaszolni se hagyott
időt neki. Cherry fürkészőn figyelte, és elégedetté tette a tudat,
hogy jó előre átgondolta a szövegét.
– Sajnos hamvasztás volt. És az imádott Franciaországába
vittük a hamvait.
Cherry kimeresztette a szemét, Laura elfordult.
– Ne haragudj, Cherry, de nyakamon ez a megbeszélés…
– Csak még egy dolog.
Laurának fogytán volt a türelme. Az odáig rendben van, hogy
gyászolja Danielt, de miért csak most áll elő a nyomorával?
– Éspedig?

– Ha Daniel nem hal meg, örültél volna, ha mi együtt
maradunk?
Laura nem felelt rögtön, előbb elnéző mosolyt erőltetett az
arcára.
– Micsoda kérdés…
– Akkor jól van. Csak mert végig azt éreztem, hogy valamilyen
úton-módon elszakítottál volna minket egymástól. Jó tudni, hogy
bizonyos értelemben része voltam a családnak. Még ha a
temetésre nem hívtál is meg… Köszönöm, Laura – állt fel
Cherry. – Sokat segítettél. Valahogy le kellett ezt zárnom. Olyan
hirtelen történt az egész, és nem volt semmi konkrét, amit
megnézhettem vagy ahová elmehettem volna. Mintha igaz se
lenne.
Laura bólintott, és közben enyhe rosszullét környékezte.
– Látom, hogy nem érsz rá, úgyhogy megyek is. – Cherry a
kezét nyújtotta felé, Laura pillanatnyi habozás után megrázta.
Aztán Cherry fordult egyet, és kiment a szobából. Laura
remegve kapaszkodott meg az asztalban, lazított a sálkendőjén.
Várt vagy két percet, hogy Cherry kiérhessen az épületből, aztán
kiment Willow-hoz. Az írónő még sehol.
– Ha megjön a tízórás, vezesse be a tárgyalóba. Két perc és itt
vagyok.
Willow bólintott, meghökkentette a főnöknője arckifejezése, és
úgy döntött, nem ez a legmegfelelőbb pillanat, hogy említést
tegyen neki az előző látogatóról, aki csak úgy becsörtetett Laura
irodájába, úgy kellett rászólni, hogy nem az a tárgyaló.
Rajtakapta, amint az íróasztalon lévő iratok között matat.
– Jaj, de buta vagyok – szabadkozott, és követte Willow-t a

szomszédos nagyobbik szobába.
Laura lesietett a lépcsőn. Túlélte a megpróbáltatást, de most is
reszketett az idegességtől. Egy méregerős kávéra volt szüksége,
és volt az utca átellenes oldalán egy olasz kávézó, ahol Daniel
betegségének legborúsabb napjaiban a dupla eszpresszóit itta,
hogy legyőzze a kimerültséget. Megnyomta az ajtónyitó gombot,
és kilépett a járdára. Ijedt hangot hallatott. Ugyanis Cherry állt
odakint a falnak támaszkodva. Mosolygott.
– Hát, megmentettél egy kis időt nekem. Azt hittem, meg kell
majd várnom, amíg befejezed a munkát, és azon gondolkodtam,
mit kezdjek magammal.
Laura értetlenül meredt rá; így is össze volt zavarodva attól,
hogy az irodájában kellett látnia a lányt.
Cherry közelebb hajolt hozzá.
– Tudom ám, hogy életben van – suttogta.
– Mi…? Mégis miről beszélsz? – hebegte Laura.
– Milyen anya az, aki azt hazudja a saját gyerekéről, hogy
meghalt?
Laura érezte, ahogy kifut az arcából a vér, és visszatér az
önutálata.
Cherry keményebb hangnemre váltott:
– Megpróbáltál mindent elvenni tőlem. Én is ugyanezt fogom
tenni veled!
Laura eltátotta a száját. A lány egy darabig farkasszemet
nézett vele; hideg és engesztelhetetlen volt a tekintete. Aztán
amikor már biztos volt benne, hogy vették az üzenetét, hátat
fordított neki és elsétált.
Laura remegve nézett utána. Próbálta gyermeteg, csacska

fenyegetésként fölfogni a dolgot, de volt valami Cherry
hangjában, amitől kitörte a frász. Ösztönösen tudta, hogy hiába is
igyekszik, képtelen lesz elfelejteni. Várni fog. Várni és tépelődni,
hogy vajon mi fog történni.

HARMINCHAT
Szeptember 15., kedd
Cherry pontosan tudta, hogy ha Laura csak egy kicsivel több
információt adagol neki annak idején, és elmondja, hogy
Franciaországba szállítják Daniel hamvait, aztán még egyszer
rátelefonál, csak azért, hogy jól van-e, és ad lehetőséget, hogy
megkérdezze, melyik nap halt meg a fiú, akkor neki eszébe se jut
felhívni a kórházat. Nem az újat, amiről nem is volt tudomása.
Hanem a Chelsea & Westminstert, ahol állítólag elszenvedte a
halálos szívrohamot. Mivel nem bízott abban, hogy Laurától
megkaphatja a hiányzó láncszemeket, az információt ahhoz, hogy
végre továbbléphessen az életében, felhívta a kórházat, de mint
azt előre sejtette, nem nyújthattak neki tájékoztatást, mert nem
„közeli családtag”. Erre elsírta, hogy nem is tudja a halál
időpontját, mert a kórházba járkálás és egyáltalában az, hogy
Danielt olyan sokáig kómában kellett látnia, annyira felzaklatta,
hogy ő is lebetegedett, így csak hallomásból tudja, hogy ez lehet a
helyzet.

– Tényleg meghalt? – nyüszítette, s csak azért, hogy biztosra
menjen, a kórház gyásztanácsadóját kérte. Tudta, hogy amint
beszélhet az illetővel, ki fogja szedni belőle a szükséges
információt, hiszen a hol és a mikor elhallgatásával nem
segíthetnek a gyászolón. Elképedve hallotta, hogy Daniel
egyáltalán nem is halt meg (így nem veheti igénybe a
gyásztanácsadó szolgálatait), mást viszont nem mondtak.
Először úgy megdöbbent, hogy fel se fogta a dolgot. Meg volt
győződve, hogy a kórház pitiáner, ám annál vérlázítóbb hibájáról
van szó, hogy ők tévednek, s egy pillanatra eltűnődött: ha
beperelné őket, vajon mekkora kártérítés jár a pszichés
sérelemokozásért. Csak ezután kezdett gondolkozni a hallottak
igazságtartalmának lehetőségéről. Nem vehette félvállról, ezért
odament a kórházhoz, és megvárta, amíg kijön a
takarítószemélyzet egyik tagja, akit még abból az időből ismert,
amikor rendszeresen bejárt; magányos délutánjain gyakorta
elegyedett szóba a nővel. Az először húzódozott, aztán a
Cherrytől kapott öt darab ropogós tízfontos hatására megeredt a
nyelve, és elbeszélte, hogy Danielt még valamikor február végén
átszállították egy magánkórházba, a Wellingtonba, London
északnyugati részén. Többet nem lehetett kiszedni belőle, de
Cherry így is eleget megtudott. Amikor felhívta a Wellington
kórházat, azt a választ kapta tőlük, hogy nem adhatnak
semmilyen tájékoztatást Danielről, csupán azt, hogy május 26-án
kiengedték. Aki halott, azt nem szokás kiengedni.
Fagyosan bontakozott ki benne a felismerés. Az elkapkodott
temetés, kizárólag családtagokkal. A legkényelmesebb megoldás
volt eltüntetni Danielt az útból még az ő hazautazása előtt.

Eleinte olyan végtelenül kegyetlennek találta az elképzelést,
hihetetlennek, hogy arra jutott, alighanem téved. Ennyire csak
nem lehet őt utálni, gondolta tétován, de nem tudta eltemetni
magában a fájó sejtést, hogy esetleg mégis gyűlölik. Kénytelen
volt számolni az opcióval, hogy átejtették, ám ez csak egy
Laurával való találkozás révén nyerhetett bizonyságot, így hát
bement hozzá a munkahelyére. A végső bizonyítékot Laura arca
szolgáltatta.
Ha csak egy kicsit is kedvesebb, emberibb lett volna, simán
megússza.
Egyetlen szívtelen, megalomániás húzással mindent elvett tőle,
amiért Cherry megdolgozott, amit dédelgetett, ami után
vágyakozott, megrabolta a léte céljától. Vajon kezdettől fogva
kinevette? A nyomorult kis croydoni lányt, aki túl magasra
ácsingózott? Pedig eleinte hogy igyekezett barátkozni! Hogy
képzeli! – dohogott. Hogy képzeli, hogy a pénze miatt különb
nála, és miből gondolja, hogy irányíthatja mások életét? De nem
fogja még egyszer megalázni. Amikor aznap reggel
megpillantotta Laurát, minden önuralmára szüksége volt, hogy
ne essen neki tíz körömmel, de nem hibázhatott. Azt akarta,
hogy a saját bőrén tapasztalja meg, amit ő, az igazságtalanságot
és a tehetetlenséget, amikor egyszer csak előtoppan valaki, hogy
mindent elvegyen tőle, ami fontos a számára, és közben még jól
bele is tapossa a földbe. Laurát meg kell leckéztetni.
És Danielt is vissza akarta szerezni. Kapott egy második esélyt,
és ezúttal nem fogja eltolni. Nem lesz több ostoba vadvízi túra.
Körültekintőnek kell lennie, elvégre a fiúnak nyilván azt
mondták, hogy Cherry lemondott róla, mialatt kómában volt.

Ekkor kihagyott egy ütemet a szíve. Mi lesz, ha Daniel azóta
találkozott valakivel? Csak azt ne, fohászkodott, és tudta, hogy
egy percet sem késlekedhet tovább. De bármily sürgető volt is a
két elérendő cél, előrelátó tervezést igényel a megvalósításuk.
Máris beindult az agya, és ez üdítően hatott rá. Hónapok óta
először újra telve volt energiával. Az anyja vette észre rajta
először a változást, amikor a délután hazaért a műszakjából.
– Találtál munkát, szívem?
– Igen, anya, találtam. Felelős munkát.
Nagy ölelést kapott érte.
– Gratulálok! Mi az?
– Jóvátétel.
Wendy értetlen képet vágott.
– Valami karitatív?
Cherry átgondolta a dolgot; nem is baj, ha az anyja ezt hiszi.
– Aha.
– Örülök neki, szívem. Ideje, hogy az emberek tegyenek
egymásért. Én is gondolkozom rajta, hogy kimegyek az Éjféli
sétára – tudod, a mellrákért. Nem jössz velem?
– Most az új munkámmal leszek elfoglalva.
Újra felszívta magát. Megvolt végre a

terv,

amire

összpontosíthatott. Bement a szobájába, és azzal kezdte, hogy
listát állított össze mindenről, amit Daniel mondott neki Lauráról,
a szüleiről, meg minden egyébről, ami még fontos lehet. Büszke
volt a kiváló memóriájára, jó hasznát vette élete során. Egyszer
influenzásan néhány napra kimaradt az iskolából, és pont a
visszatérése napján írtak meg egy rettegett szódolgozatot
franciából. De neki elég volt átfutnia a munkafüzetét, mialatt

arra vártak, hogy bemehessenek a terembe, és máris
tökéletesen tudta elragozni a souhaiter-t.
Szép kis lista jött össze számos kiaknázható tétellel. Jó
mulatság lesz. De mindenekelőtt Daniellel kell találkoznia. Laura
úgysem fogja elmondani neki, hogy bent járt nála az irodában,
legalábbis nem azonnal, hiszen akkor azt is el kéne magyaráznia,
hogy miért. Azt pedig nem mondhatja el anélkül, hogy be ne
vallaná: hazudott a haláláról. Ehhez a vallomáshoz még erőt kell
gyűjtenie. Cherry azonban tudta, hogy nem fogja sokáig
halogatni, mert fél, hogy a lány esetleg előbb beszél Daniellel. És
pontosan ez is volt a szándéka. Magára kapta a dzsekijét, és szólt
az anyjának, hogy szív egy kis friss levegőt.
Tíz perc alatt elgyalogolt a Wandle Parkig, és keresett egy
nyugalmas padot. Sokan jöttek a kutyájukat sétáltatni, voltak
babakocsit tologató anyukák meg iskolás kölyök, de a terület
még így is elég kiterjedt volt ahhoz, hogy félre lehessen húzódni.
Cherry gondosan elrejtette a számát, és felhívta Laura irodáját.
– Halló. Beszélhetnék Willow-val?
Egy kattanás, és már kapcsolták is.
– Cavendish Pictures.
– Üdvözlöm, Willow. Rachel Thornton vagyok, az ITV
sorozataiért felelős Alison Forest személyi titkárnője. – Milyen
jól tette, hogy elcsevegett Willow-val, amikor bent járt náluk. Így
tudta meg, hogy csak pár napja van alkalmazásban, és ez az első
televíziós állása. Valószínűtlen, hogy pusztán a hangjukról
felismeri az embereket, hiszen kellőképpen újonc még. – A
Heather Brown új élete miatt telefonálok.
– Jaj, imádom ezt a projektet.

– Nekem is az egyik kedvencem.
– Tényleg? – Willow nagyon örült.
– Abszolúte. Remek a forgatókönyv.
– Alig várom, hogy leforgassák – ömlengett Willow.
– Kérdezze meg Laurát, hátha megengedi, hogy kilátogasson a
helyszínre.
– De jó lenne!
Cherryt megmosolyogtatta ez a bizakodás.
– Alison kérdezteti, hogy be tudna-e jönni Laura holnap
délelőtt egy megbeszélésre. Van itt pár dolog a castinggal
kapcsolatban, amit mielőbb tisztázni kéne. – Az ITV volt olyan
aranyos és a fejlesztési stádiumban levő sorozataik promóciója
keretében feltüntette honlapján a főbb munkatársak nevét.
Végtelenül egyszerű dolga volt Cherrynek, úgyszólván a kisujját
se kellett mozdítania.
– Tíz és tizenegy között jó lenne? – Hallatszott, hogy Willow a
szívén viseli a sorozat jövőjét. Olyan gyanútlan volt, hogy Cherry
már-már megsajnálta.
– Tökéletes. Akkor várjuk! Alison jelenleg házon kívül van, és
egész délután nem lesz elérhető, de holnap minden kérdésre
választ ad majd.
Ez el van intézve. Már csak egy dolga maradt, aminek meg
kellett ágyazni, úgyhogy indult is haza az anyja lakásába. Ideje
kinyitogatni a dobozokat.

HARMINCHÉT
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Másnap reggel azt a jégkék ruhát vette fel, amelyet még Daniel
vásárolt neki Franciaországban, és amely oly jól kiemelte sötét
haját. A Cadogan Square felé vette az irányt. Nehéz szívvel állt
meg a 38-as számnál. Becsöngetett, és rövidesen hallotta is az
ajtó felé közeledő lépteket. Cherry felnézett a nyíló ajtóra, és
fölsikoltott. Aztán ájultan zuhant a küszöbre.
Mire magához tért, addigra Daniel már bevitte az előszobába,
és becsukta az ajtót. Cherry próbált felülni, de zúgott a feje.
Beütötte eséskor, ám erre előre felkészült. Sokkosan meredt a
fiúra.
– Jól vagy? – kérdezte Daniel tárgyilagosan.
Cherry hallgatott.
– Mi baj van?
– Hiszen te…
Daniel a homlokát ráncolta.
– Én mi?
– Élsz.
– Tudtommal.
– Én ezt nem értem…
– Kérsz vizet? – Türelmetlenség érződött a hangján, mintha
már kívül szeretné tudni a lányt.
Ő meg csak nézett rá fájdalmas arccal, és elfelhősödött a
szeme.
– Megmondhattad volna, hogy vége.
Cherry feltápászkodott, és az ajtó felé indult, de a fiú

feltartóztatta.
– Mit beszélsz?
– Túléltem volna, hogy nem akarsz többé látni. Nem kellett
volna anyádra bíznod a piszkos munkát. Az ő ötlete volt vagy a
tiéd?
Daniel tanácstalannak látszott.
– Micsoda?
– Most le akarod tagadni? Bocs, de erre azért nem szolgáltam
rá. – Lenyelte a könnyeit, és újból nekifeszült az ajtónak.
– Cherry, elmondanád végre, hogy miről beszélsz?
Cherry erre megállt, és ránézett.
– Anyád azt mondta, meghaltál.
Néma csönd lett az előszobában.
– Ismételd meg!
Cherry a homlokát ráncolta.
– Felhívott még márciusban. Azt mondta, meghaltál, mialatt
én távol voltam.
Daniel rámeredt.
– Hogy mit mondott?
A lány nem érezte szükségét, hogy megismételje, Daniel arca
megrökönyödésről tanúskodott.
– Nem innál egy kávét, Cherry?
Elfogadta a meghívást, és Daniel a konyha felé indult.
– De nem itt – tette hozzá a lány. – Ha nem gond, inkább nem
szeretnék… – Feszengve nézett körbe, és Daniel rögtön értette.
– Csak hozom a holmimat, és elrámolok.
– Használhatnám a fürdőszobát?
– Persze.

Daniel eltűnt a ház belsejében. Cherry amikor már nem
hallotta a neszezését, fellopakodott Laura szobájába. Halkan
betette maga után az ajtót, és szemügyre vette az íróasztalt, ahol
most is meglátta ugyanazt a levélpapírt, amire hónapokkal
korábban, az első ittjártakor figyelt fel. Laura neve és címe állt
rajta dombornyomással. Átosont a szobán, elégedetten
konstatálva, hogy a vastag szőnyeg a legapróbb zajt is elfojtja.
Felmarkolt néhány lapot, és becsúsztatta a táskájába, aztán egy
kézírásos jegyzetre esett a pillantása. Valami nőről volt benne
szó, akinek nyakába szakadtak az unokái. Eltette azt is.
Legfeljebb két vagy három percet tölthetett az emeleten.
– Mehetünk? – kérdezte tőle a dzsekijével a konyhából kilépő
Daniel.
Cherry bólintott.

A néhány utcára lévő kávézóba tartottak. Előnyösebb volt így –
Laura hamarosan megtudja, hogy habókra ment be a tévébe, és
nem lett volna szerencsés, ha rájuk tör a hírrel.
Leültek. Daniel végighallgatta a beszámolóját a történtekről,
amit a lány az elvárható gátlásossággal tálalt, hiszen súlyos
dologról volt szó, és nem állt szándékában a kelleténél jobban
felkavarni őt. Tömörségre szorítkozott. Óvatosnak kellett lennie,
elvégre messze volt még a céltól.
Daniel először egy szót sem szólt, aztán megdörzsölte az arcát.
Amikor újra feltekintett, ugyanolyan tanácstalan volt.
– Megkérdezhetted volna, hogy mikor lesz a temetés vagy
tudom is én.

Ezzel burkoltan arra célzott, hogy rafináltabban is hazudhatna.
– Megkérdeztem. Azt mondta, lezajlott, amíg én külföldön
voltam. Sír meg nincs, mert Franciaországba szállították a
hamvaidat.
Daniel megdermedt, nyomasztó lehetett arról hallania, hogy a
saját anyja miket beszélt a temetéséről. Fogta a kiskanalát, és
anélkül, hogy Cherryre nézett volna, komótosan megkavargatta
a kávéját.
– Sajnálom, hogy mindezt el kellett viselned.
– Jó sok időbe telt… – bólintott Cherry. – Igazából soha nem
dolgoztam fel. Ezért is mentem be tegnap anyukádhoz az
irodába. Muszáj volt beszélnem vele, hogy megtudjam, hogy volt,
miután te… hát tudod…
– Te bementél hozzá?
– Nem is mondta? – kapott a szón Cherry. – Nem, hát persze,
miért is mondta volna. – Egy pillanatig hallgattak. – Te jól vagy?
– Miért jöttél oda a házhoz?
Cherry figyelmét nem kerülte el, hogy még most sem nyílt
meg neki.
– Ezeket neki hoztam. – Borítékot húzott elő a táskájából,
amelyben fényképek voltak.
– Az utunkon készültek. A raftingtúrán. Gondoltam, szeretné
látni az utolsó fotóidat…
Daniel átvette a fényképeket. Ott voltak, ők ketten, ahogy
nevetve és visongva zubognak lefelé a folyón. Cherry még előző
este bányászta elő a fotókat a szekrény mélyére süllyesztett
kartondobozokból. Profi fotós készítette mindet, és nagyjából egy
hónappal a baleset után kérte ki a túraszervező cégtől

mementónak.
Heveny lelkifurdalás kerítette hatalmába.
– Remélem, nem zaklatnak fel túlságosan – mondta gyorsan. –
Mármint a baleset miatt…
– Nem – nézett rá a fiú. – Semmi gond.
Cherry apró mosolyra húzta a száját.
– Szóval… mikor ébredtél fel?
– Márciusban. Néhány nappal azután, hogy anyám felhívott
téged.
Amint
eléggé
rendbe
jöttem,
elpályáztunk
Franciaországba. Ott könnyebb a gyógyulás. Melegebb van.
– Nagyon jól nézel ki.
Daniel bólintással nyugtázta a bókot.
– Meg szabad kérdeznem, hogy anyád mit mondott, miért
nem járok be hozzád?
– Nem részletezte. De a szavaiból úgy tűnt, hogy rég leléptél.
Cherry arca meggyűrődött.
– Világos, hogy nem jöttünk ki egymással túl jól, de nem
hittem volna, hogy ennyire rossz a helyzet.
Daniel hidegen méregette.
A lányon látszott, hogy feszeng. Daniel mintha gondolatban
megrázta volna magát, kihúzta a vállát, és kipréselt magából egy
mosolyféleséget.
– Tanulsz még? – kérdezte tőle Cherry.
– Visszavettek a kórházba.
– Az jó.
– Ühüm. És te? Láttam, eljöttél az ingatlanközvetítőtől…
– Nem igazán jött össze.
– Nem? – kérdezte Daniel meglepetten.

– Kicsit szétestem… Másutt járt az agyam. – Megrázta a fejét,
nem akart belemenni a részletekbe.
– Várj csak, ez miattam volt? Amiatt, amit anyám mondott
neked?
Végül is igen, gondolta magában Cherry, és legalább ezt is
Laurára kenheti. Félszegen elmosolyodott.
Daniel fújtatott, látszott rajta, hogy veszettül dühös az anyjára.
– Ezek szerint sokkal tartozom neked.
– Fő, hogy élsz – somolygott Cherry.
– Megdöbbenhettél, hogy én nyitottam ajtót.
– Hát igen.
Eszükbe jutott Cherry ájulása, és kitört belőlük a nevetés.
– Na és mi van veled mostanában? – kérdezte a fiú.
– Nem sok. Átmenetileg visszaköltöztem anyámhoz.
– Add át neki üdvözletemet. De előtte majd meséld el neki,
hogy élek.
– Meglesz. És te?
– Épp a tankönyveim fölött görnyedtem.
Egy pillanatig nézték egymást.
Torkában dobogó szívvel Cherry szólalt meg először.
– Találkoztál azóta valakivel?
– Nem. – Rövid szünet, majd: – Te?
A lány kihallotta a reménykedést a hangjából. Elmosolyodott,
és megrázta a fejét.
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Tanulós
reggelnek
indult.
Daniel
hálás
volt
a
szerencsecsillagának, hogy minden emléke megőrződött a baleset
előttről, öt év orvosi tananyagát is beleértve. Egy üzenet várta
odalent: „Beszélnünk kell. Délután jövök. Legyél itt! Csók, anya.”
Reggelizés közben úgy elmélyedt a könyveiben, hogy
észrevétlenül repült az idő egészen az ajtócsengő megszólalásáig.
Emlékezett rá, hogy bosszús volt a háborgatásért, és remélte,
hogy csak a postás az.
Amikor megpillantotta Cherryt a küszöbön a Franciaországban
vásárolt elbűvölő, kék ruhájában, akkor valami megrebbent a
lelkében. Aztán egy pillanat alatt észbe kapott: hiszen a lány
elhagyta. Cherry sikoltott, és elájult. Daniel ezt zavarba ejtőnek
és idegesítőnek találta, habár betudható annak, hogy akaratlanul
is előtörtek belőle a lovagias érzelmek.
Először föl se fogta, amit hall. Nem volt semmi értelme.
Próbált elfogadható magyarázatot találni, de mindig oda lyukadt
ki, hogy az anyja hazudott. Azt állította, hogy meghalt. A
gondolat lassanként fészkelte be magát az agyába, s ott
terpeszkedett. És ami még rosszabb, nemcsak hogy kitalálta ezt
a szörnyűséget, de tartotta magát a hazugságához, jóval a
felépülése után is. Ücsörgött a kórházi ágya mellett, amíg Daniel
hozzá volt kötve, tologatta a kertben, bátorította a fizioterápia
alatt. Ezer és egy alkalma lett volna szóba hozni. Ő meg közben
igyekezett megküzdeni mindazzal, ami rászakadt, nem csupán a
sérüléseivel, de a szakítás kínjával is. Leküzdötte persze, de

lefekvéskor egyszer-kétszer olyan nyomorultul érezte magát,
hogy majd beleroppant.
Hogy tehetett vele ilyet az anyja? Miért csinálta? Azt eddig is
tudta, hogy nem kedveli Cherryt, de ez már hányingerkeltő.
Mélyeket lélegzett, hogy szabaduljon a bánattól a mellkasában.
Egyik fele kíváncsi volt a magyarázatra, de képtelen lett volna
higgadtan elbeszélgetni az anyjával. Nem akarta hallani a
mondandóját, mert undorította volna a küszködése, a sovány
mentségei. Ugyanezen okból az apját sem hívta fel. Nem állt
szándékában bemószerolni az anyját, hiszen az amúgy is
megromlott kapcsolatuk fényében az apja nyilván egyből agitálni
kezdene az anyja ellen. Erre még nem állt készen.
Azt a kevéske cókmókját összecsomagolni nem volt
különösebben időigényes. Azzal a tudattal nézett körül a
szobájában, hogy utoljára látja. Becsukta az ajtót, aztán lement a
földszintre. Amikor reggel elolvasta az anyja üzenetét, még nem
izgatta fel a dolog, de boldogan maradt volna, hogy segítsen neki,
amiben tud. Most viszont leplezett sürgetést olvasott ki a sorok
közül – anyja érthető módon azon volt, hogy megelőzze Cherryt.
És sikerül is neki, ha Cherrynek nem támad az a hirtelen, jószívű
ötlete, hogy áthozza a fényképeket. Eltűnődött, vajon másképp
reagált volna, ha az anyjától hallja az igazságot. Próbálta
elképzelni a szavait: „Eljátszottam, hogy meghaltál. Azt
hazudtam, hogy eltemettünk.” Mindez totálisan abszurdnak
tűnt, és felháborító is volt. Pletykalapok cikkeit juttatta az ember
eszébe anyákról, akik rákosnak hazudják a gyereküket, hogy
zsíros adományhoz jussanak.
Megfordította a cetlit, írt valamit a hátoldalára, és visszatette a

pultra. Aztán táskáját a vállára dobva elhagyta a házat. Az utcán
gyalogolva megállapította magában, hogy egy kellemes hozadéka
azért mégiscsak van a nem várt leleplezésnek: viszontláthatta
Cherryt.

HARMINCKILENC
Szeptember 16., szerda
Az ITV Towers recepciósa felcsörgött Alisonnak, mialatt Laura a
látogatói kártya kitöltésével volt elfoglalva.
– Mrs. Cavendish?
Laura felnézett.
– A személyi titkárnője van a vonalban. Azt mondja, mára
nincs beírva semmi.
– Hogyhogy?
– Alison házon kívül van.
– Mikor ér vissza?
– Majd csak délután.
Reggel tíz óra volt.
– De hiszen megbeszéltük…
A recepciós feltartotta egy
koncentrált.
– A titkárnője azonnal itt lesz.

ujját, és

a fejhallgatójára

Laura kiállt a mögötte feltorlódott sorból, és vetett egy

pillantást a határidőnaplójára. Nem tévedett az időpontot
illetően, vagyis Alison alighanem elfelejtette. Pedig állítólag
sürgős. A képernyőket bámulta, ahol éppen a hírösszefoglaló meg
a délelőtti programajánló ment, s közben bosszúsan töprengett,
hogy mikorra tudja majd beszuszakolni Alisont. Ez a délutánja
már tele van, és korán akart hazaérni, hogy beszéljen Daniellel.
Ekkor Rachel, a személyi titkárnő haladt át a forgóajtón.
– Itt valami tévedés van, Laura. Nincs időpontja ma délelőttre.
– Hiszen maga hívta fel Willow-t. Még tegnap délután.
Homlokráncolás.
– Én ugyan nem hívtam.
– Alison megbízásából. A castinggal kapcsolatban.
– Esküszöm, hogy nem hívtam.
Laurának ekkor végre leesett a tantusz, és rossz előérzete
támadt. Már tudta, ki áll a dolog hátterében.
– Elnézését kérem. Majd beszélek Willow-val. Bizonyára ő
tévedett – mondta, azzal sietve távozott.
Odakint először is megpróbált úrrá lenni a szívdobogásán.
Fotóállványra szerelt kamera mutatott az épület bejáratára, ahol
Laura álldogált. Ez nyugtalanná tette, mintha Cherry lesne rá
valahonnan egy képernyő mögül, mindent látó szemként.
Honnét tudta meg? Hamar kilépett a kamera látószögéből. Az
elmúlt éjszaka egyre ugyanaz a gondolat kattogott a fejében,
mégse jutott előbbre. Egyvalamiben azonban biztos volt: ez a mai
csakis Cherry műve lehet. De mire jó egy ilyen gyerekes stikli,
miért futtat vele fölös kört és küldi el egy nem létező
megbeszélésre? Ez így önmagában értelmetlen, hacsak nem
éppen az eltávolítása volt a cél. Jézus ereje… Daniel.

Laura belépett a gyanúsan néma otthonába, és jóformán azonnal
megértette, hogy Cherry már volt itt előtte. Növekvő rettegéssel
járta végig az üres szobákat. A konyhapulton hagyott üzenetben
mindössze annyi állt: „Beszéltem Cherryvel, és visszaköltözöm a
lakásba. Jobb lesz mindenkinek. Amúgy is ideje lassan a magam
lábára állnom, és függetlenedni. Dan.”
Az utolsó mondatot enyhítésként utólag biggyesztette oda,
ebben Laura biztos volt. Félretette a cetlit, és nehézkesen leült.
Mit mondhatott neki Cherry? Milyen képet festett?
Nyilvánvalóan olyat, amilyet az érdekei megkívántak.
Előkapta a telefonját, és már majdnem felhívta Danielt, amikor
felködlött előtte egy kép a fia fülénél hallgatózó Cherryről. Nem,
ehhez a beszélgetéshez csak két ember kell. Inkább sms-t
küldött: „Daniel! Most valószínűleg haragszol rám, és teljesen
igazad van, de kérlek, hadd magyarázzam meg. Találkozhatnánk
valamikor?”
Pillanatokon belül megjött a válasz. „Holnap ötkor
lakásomon. De csak egy órám lesz rád.”

a

Letört, mert más reakcióra számított. Howard távol volt
munkaügyben, így legalább nem kell magyarázkodnia neki a fiuk
hirtelen elköltözéséről.
Mózes sétált be a kertből örvendezve, hogy a gazdája máris
hazajött. Felszökkent a konyhapultra, és odadörgölte a pofáját
Laura kezéhez, amivel az csüggedten támasztotta a fejét. Laura
megvakarta a füle tövét.
– Ó, Mózes, nagyon, nagyon rosszat tettem. – Minden azzal a
gyalázatos hazugsággal kezdődött.

NEGYVEN
Szeptember 16., szerda
Cherry a Notting Hill metróállomás peronján ülve várta, hogy
hét perccel elmúljon négy óra. Akkor felállt, és megindult a
felszín felé. Daniel mindig pontos szokott lenni, valószínűleg most
is türelmetlenül várja odafönt. Kettesével szedte a lépcsőt, hogy
kellően lihegjen, és futva hagyta el a metró területét. Daniel egy
drága szendvicsbár előtt várakozott olyan képpel, mint akit nem
lehet ám csak úgy felültetni.
– Bocs, hogy késtem – mondta neki a lány. – Elakadt a
metróm –, és Daniel bizalommal mosolygott rá.
– Semmi gond. – Aztán csak álltak ott és vigyorogtak
egymásra nagy zavartan, mintha először randevúznának. Furcsa
módon a csókolózás még korai lett volna, jóllehet alig valamivel
több mint egy éve már együtt is aludtak. Mozizást terveztek,
ugyanis mindketten rajongtak Steven Soderberghért. Amint
kiderült, hogy egyiküknek sincs új párja, a következő logikus
lépésként megbeszéltek egy találkát. Cherry úgy okoskodott,
hogy csakis valami ártalmatlan időtöltés jöhet szóba, nehogy
Danielnek kétségei támadjanak. A filmet hamarosan leveszik a
mozik műsoráról, és Daniel is egyetértett vele abban, hogy kár
lenne kihagyni, aztán Cherry bedobta, hogy ő aznap délután
akarta megnézni, szóval, ha Daniel esetleg be tudna ékelni egy
kis szünetet a tanulásba… A fiú nem töprengett sokáig, és

megállapodtak, hogy később találkoznak. Cherry hazament
zuhanyozni meg átöltözni. A legjobb formáját kellett hoznia, mert
nagyon sokat várt ettől a délutántól.
Ahogy a Gate Cinema felé sétáltak, a járdaszegélynél Daniel
óvón kitette elé a kezét, mert egy sarok mögül kivágódó kocsi túl
gyorsan repesztett el mellettük, és Cherryt elöntötte a melegség,
a valakihez tartozás bársonyos érzése.
Biztonságban átkeltek az úton a mozihoz, ám a plakát láttán
sajnos csalódniuk kellett.
– Ó, már levették – hördült fel Cherry, holott ezt már akkor is
tudta, amikor Daniel a helyszínt javasolta. Közeledés az is, ha
néma csendben ülnek egy moziban, de a kapcsolatukat nem fogja
feltámasztani.
Daniel lépett egyet a plakát felé.
– Az nem lehet.
Pedig így volt. Valami marslakós filmet vetítettek helyette.
– Nézzük meg az Electric Cinemában, az itt van mindjárt a
közelben.
– Jó ötlet – mondta Cherry.
Átsiettek az Electrichez, de az éppúgy meg volt fosztva Steven
Soderbergh zsenijétől, amit Cherry ugyancsak előre tudott.
Daniel kínjában a homlokát ütögette az öklével.
– Ne haragudj, fölöslegesen rángattalak el idáig.
– Fel vagyok háborodva! Most hogy fogsz kiengesztelni?
Daniel elmosolyodott.
– Menjünk másik moziba?
– Vagy az állatkertbe – vetette fel Cherry. – Mindig szerettem
volna kimenni.

– Tényleg?
Cherry észlelte rajta, hogy habozik.
– Nem vagy túl lelkes.
– Ha te ezt szeretnéd…
De egyikük sem mozdult. Cherry érezte, hogy kicsúszik a
délután az irányítása alól. Akárhogy lesz is, most döntenie kell.
– Tudod mit, sétáljunk ki a parkba. Olyan szép az idő. – Azzal
megfordult, hogy Daniel ne mondhasson nemet, és Kensington
felé vették az irányt. A felütés nem volt ígéretes, lelombozódva
állapította meg magában, hogy sokkalta jobban kell igyekeznie.
Egyszerre úgy érezte, hogy nem is volt olyan jó ötlet a séta, mert
még feszengnek egymás társaságában, kéne valami, ami eltereli
a figyelmüket, valami beszédtéma. Izgatottan fordult oda a
fiúhoz.
– Jazz.
– Tessék?
– De R&B-t is játszanak. És finom a sült haluk sült krumplival.
– Nem kérhetnék inkább garnélát?
– Meg lehet próbálni.
Cherry a lélegzetét visszafojtva mondott köszönetet a
memóriájának. Sosem sikerült közel kerülnie a pökhendin
elzárkózó Abigailhez és Emilyhez, most mégis hasznára válik,
hogy mindig odafigyelt az irodai fecsegésükre. Sűrűn áradoztak
egy bárról, ahol a „legtutibb” élőzene van, de persze egyszer se
jutott eszükbe, hogy esetleg őt is elhívják. Egyik este bánatában
rákeresett a neten, amikor a lányok éppen oda tartottak munka
után, és még dühösebb lett, mert a hely tényleg jól nézett ki, és
még csak puccos sem volt. Emlékezett rá, hogy négykor nyitnak

ki; talán asztalt is kaphatnak, olyan korán van még.
Lelkesülten nézett a fiúra.
– Volna kedved?
Buzgalma ragadósnak bizonyult.
– Merre van?
– Tíz percre innen.
– Gyalog?
– Taxival.
Daniel rögtön leintett egyet, Cherry eligazította a sofőrt, és
nemsokára egy szűk mellékutcában autóztak. A bár egy
borszaküzlet és egy ékszerbolt közé ékelődött.
Amint bejutottak, Cherry leszögezte magában, hogy ez igazán
remek ötlet volt. Kaptak asztalt, és épp csak annyian voltak
körülöttük, mint amikor barátok jönnek össze, ha a szerencse
vagy némi ügyeskedés segedelmével előbb szabadulnak a
munkahelyükről.
Daniel a menüt tanulmányozta.
– Vajon korán van még a koktélozáshoz?
Cherry somolyogva rázta a fejét.
– Jó ez a hely. Hogy bukkantál rá?
– Az egyik kedvenc helyem – mondta Cherry közömbösen,
mintha visszajáró vendég volna.
Ekkor az énekesek vonták magukra a figyelmet, egy fiatal
fehér srác tekintélyes ádámcsutkával meg egy szoborszerű
fekete nő lila, flitteres ruhában. A nő erősen a hatvan felé
kacsintgatott, mégis erőteljes, dacos hanggal bírt. A fickó időről
időre flörtölni kezdett vele a színpadon, amire az fensőbbséges
megvetéssel reagált. Ez szórakoztatta a srácot, és végig ilyen

forró hangulat töltötte be a színpadot.
Cherry Danielre pillantott, kereste az arcán a jeleket, amelyek
arra utalhatnak, hogy közben beszélt az anyjával. Laura már
órák óta tudja, hogy hiába ment el az ITV-be, nincs semmilyen
megbeszélés, és időközben kétségkívül kisakkozta, hogy ki
szalajthatta oda. Valószínűleg pánikba esett, és beszélni akar
Daniellel, de ő eddig még nem mondott semmit. Továbbra is úgy
viselkedett, mintha nem értekezett volna még az anyjával, tehát
arról sem lehet tudomása, hogy ő előző nap megfenyegette
Laurát. Egyébként Cherry nem nagyon izgatta magát emiatt: ha
Laura említést tesz is róla, ő majd letagadja. Amúgy is
melodrámai és túlzó az egész, Laura meg ugyebár híres a
groteszk hazugságairól. Tulajdonképpen még jól is kijöhet a
dologból, ha Laurát állítja be hunyónak, és akkor Daniel még
hamarább visszatáncol hozzá. Elég időt elpocsékolt, és tele volt a
hócipője a pénztelenséggel. A taxit szerencsére Daniel kifizette,
és az italokat is ő állja majd.
A zenekar közben másik dalra váltott, büszkén és erőteljesen
zengett az énekesnő hangja, Cherry valósággal belebizsergett.
Elismerő mormolás járta át a termet, és Daniel egyszer csak
felpattant. A kezét nyújtotta felé, s a kis táncparkettet
benépesítő többi pár felé vezette. Cherry mosolygott. Végre
igazán megtört a jég. Innen már nincs visszaút.

Ahogy a kezét fogva megpörgette Cherryt, Danielnek ismét az
jutott eszébe, milyen szerencse, hogy a lány reggel bejelentés
nélkül megjelent a szülei házánál. És az is nagy szerencse, hogy

éppen otthon volt, nem műszakban. Ezzel most valamit
visszakapott abból, amit a baleset után elvett tőle az élet.
Fájdalom hasított a szívébe, ha az anyjára meg a sietős
költözésre gondolt, de elhessegette.
A lakását dohszag ülte meg. Azonnal kitárt minden ablakot, és
folyatta a csapokat, amelyek gurgulázva adták ki magukból a
légbuborékokat. A londoni közlekedéshez használatos Oyster
kártyája azóta is ott hevert a dohányzóasztalon, mióta a walesi
utazás előtt letette oda a munkából hazajövet. Mellette elvágólag
elrendezve a kórházi beléptetőkártyája meg a posta. Átnézte a
bélyegzőket. November elején szakadt végük, feltehetően addig
tartott, mire az anyja értesíteni tudta a többséget, hogy
kómában van. Átpörgette a leveleket, de nem volt köztük semmi
érdemleges, mehetett az egész a szemétbe. Aztán benyitott a
hűtőbe, ami üres volt. Heves vágyat érzett, hogy feltöltse, hogy
otthonosabbá tegye a teret, ezért hátizsákját az előszobában
hagyta, és elment otthonról. Visszaérve bekapcsolta a zenét, és
ebédet készített magának. Máris jobb érzés fogta el, csak a
szívfájdalmától nem bírt megszabadulni. Mérges volt. Csellel
vágták el valamitől, ami fontos volt a számára. Hónapok
peregtek el az életéből, amelyeket a szerelmével, Cherryvel is
tölthetett volna. Miért? Hogy lehetett vele ilyet tenni?
A zene lüktetése és a dal ereje kioldott valamit a lelkében,
szabadnak érezte magát. Mély átéléssel csendült fel az utolsó
hangjegy, aztán kisebb tapsvihar hullámzott végig a termen.
Daniel visszakísérte Cherryt az asztalukhoz.
– Táncos lábúm…
– Nem… – pironkodott a lány.

– Voltunk mi valaha táncolni?
– Nem jutott rá időnk – felelte elfelhősödő arccal.
– Mit hagytunk még ki?
– Nem úsztunk delfinekkel.
– Párosan nem is szokás.
– Akkor is. Nem készíttettük el a portrénkat.
Daniel elmosolyodott.
– Nem vettünk egyforma pólót.
– Nem hívtunk vacsoravendégeket.
– Nem választottunk magunknak dalt.
– Nem veszekedtünk.
Ezen eltűnődött.
– Tényleg. – Valójában egészséges vitatkozásnál tovább soha
nem jutottak. Milyen szép is ez. – Visszaköltöztem a lakásba.
Cherry rámeredt.
– Micsoda?
– Üresen állt a balesetem óta.
– Anyukád mit szólt?
– Nem beszéltem még vele, de hagytam neki üzenetet otthon.
Erőt kell gyűjtenem, hogy elbeszélgessek vele.
Bólintott.
– Ez ma volt? Miután találkoztunk?
– Igen.
Cherry látta rajta, hogy még nincs túl a nehezén. A kezére
tette a kezét, és megemelte a poharát.
– Sok boldogságot az új otthonodban – mondta meleg hangon,
azzal koccintottak.
Mire véget ért az este, Daniel már tudta, mit kell tennie.

Amikor kiléptek a bárból, s mielőtt túl nagy hangsúlyt kapott
volna, feltette a kérdést:
– Visszajössz hozzám?
A lány először csak bámult rá, Daniel már arra gondolt, hogy
mégiscsak túllőtt a célon.
– Semmi baj, ha nem…
– De, szeretnék.
Visszafelé hallgattak a taxiban, megelégedtek a másik
társaságával és a saját gondolataikkal. Daniel előreengedte a
lányt az ajtóban. Aztán alighogy az becsukódott mögöttük, máris
egymás száját keresték. Cherry nekiesett a fiú ingének, és már
meztelenek voltak, mire elértek a hálószobáig.
Utána az ágyban heverészve mindketten hallatlanul boldogok
voltak. A különlét hónapjai mintha meg se történtek volna,
ugyanolyan közelséget éreztek egymás iránt, mint egy évvel
korábban, a közben átéltek ezt csak fölerősítették. Cherry a fiú
lábán nyugtatta a lábát, és Daniel elgyönyörködött az enyhén
lebarnult, szépséges bőrében, ahogy csillogott a félhomályban.
– Cherry?
– Igen? – bújt oda hozzá.
– Költözz hozzám.
Cherry szíve tamtamot vert a fiú karján. Felkönyökölt, és
tágra nyílt szemmel nézett rá.
– Ide?
– Ide hát. A balesetem megtanított rá, hogy ne fecséreljek el
több időt. És nem tudom, te hogy vagy vele, de ez – mutatott
kettőjükre – most még jobb is, mint annak előtte. Veled akarok
lenni.

– Én is akarlak.
– Szóval?
Cherry elhallgatott.
– Na és anyukád?
– Ő nem jön.
– Nem, úgy értem…
– Tudom, hogy érted. Majd hozzászokik. Ez az én életem, és te
a része vagy. Mármint ha te is akarod.
Cherry megcsókolta.
– Akarom.

NEGYVENEGY
Szeptember 17., csütörtök
Laura felcsöngetett Danielhez. A táskáját szorosan a vállára
húzva megérezte, hogy nyirkos a tenyere, erre hamar
beletörölte a blézerébe. Új élmény volt a számára, hogy
idegeskedve megy fel a saját fiához. Odaintegetett a portásnak,
aki az üvegajtón keresztül figyelte, aztán fönt végre vették az
adást. Belemosolygott a kamerába, és már kattant is az ajtó.
Daniel nyitva hagyta neki első emeleti lakása ajtaját. Bekopogott,
és belesett.
– Halihó! Én vagyok. – Fura volt, hogy nem üdvözli senki,
mintha betolakodó lenne. Daniel a konyhából bukkant elő, és az

előszobában megállt. Laura ösztönből lépett volna oda hozzá,
hogy megölelje, de az összefont karok és a faarc elvette a kedvét.
– Teát?
– Kérek.
Daniel visszafordult a konyhába, egy pillanatig egyedül hagyva
az anyját.
– Mentás? – kiáltotta, mire Laura utánament, a
reggelizőpulthoz telepedett, és figyelte a teakészítés folyamatát.
Egyikük sem szólt. Daniel odatolta elé a bögréjét, aztán a
sajátjával a konyhapultnak dőlve várakozással nézett rá.
– Bocsáss meg – mondta Laura. – Borzasztóan sajnálom. De
azt mondták, előfordulhat, hogy… – elhallgatott, ahogy eszébe
jutott a rossz emlékű beszélgetés az orvossal – nem éled túl. És
hogy hamarosan bekövetkezik. Kiborított a tudat, hogy el foglak
veszíteni, és magamnak akartalak, hogy az utolsó órák olyanok
legyenek, mint kiskorodban. Csak te meg én.
– És aztán?
– Ezt hogy érted?
– Ugyebár magamhoz tértem. De eszedbe se jutott erről szólni
Cherrynek. Ráadásul nekem azt mondtad, hogy hónapokkal
előtte elhagyott.
– Tudom. Én…
– Nem gondoltad, hogy hiányzik nekem? Hogy el bírtam volna
viselni, ha mellettem van a felépülésem alatt? – Megbántottság
sütött a hangjából, Laura legszívesebben átölelte volna, csakhogy
Daniel nem volt többé dédelgetésre szoruló kisgyerek.
Egyébként is miatta, az anyja miatt volt megbántott.
– Daniel, hidd el, nem volt könnyű döntés. Eleget gyötrődtem

miatta a felébredésed után is.
– Vagyis játszadoztál a jövőmmel. Így még durvább.
– Nem, félreérted…
– Ha konkrétan tudtad volna, hogy Cherryben nem lehet
megbízni, könnyebben megemészteném.
Laura mély levegőt vett.
– Nézd, tudom, hogy nehéz időszak volt, és már szólnom
kellett volna, de… szóval, nem szívesen mondom…
Dermedten kérdezte:
– Mit?
– Cherry takarított el engem az útból tegnap. Álnéven felhívta
a titkárnőmet, mintha az ITV-től telefonálna, és leegyeztetett
nekem egy megbeszélést tegnap délelőttre. Közben meg idejön
és kiborítja a bilit.
Daniel lecsapta a bögréjét.
– Anya, azt se tudta, hogy élek.
– Hát ez az, hogy tudta. Egy nappal előtte bent járt nálam az
irodában.
– Igen, mondta.
Laurát ez meglepte.
– Tényleg?
– Azért keresett meg, hogy pontot tehessen a végére.
Merthogy te egy szót se mondtál neki a temetésemről vagy hogy
hol találja a nem létező síromat.
Próbálta semmibe venni a szarkazmust.
– Egyebet nem mondott?
– Miért, mi van még?
– Megfenyegetett. Elmondta, hogy tudja, hogy életben vagy,

és úgy fog bosszút állni rajtam, hogy mindent elvesz tőlem.
Daniel tamáskodva fújtatott.
– Micsoda?
– Sajnálom, Daniel – mondta Laura. – Tudom, hogy kedveled,
de nem bízhatunk benne.
– Bosszúból mindent elvesz tőled? És mégis hogyan?
– Azt nem tudom.
Laurának kellemetlen volt, ahogy Daniel ránézett. A fiúnak az
arcára volt írva a fájdalma, és még valami, amivel viaskodott. Az
irtózat.
– Tegnap reggel odament a házhoz, hogy vigyen neked néhány
emléket – mondta. – A walesi utunkon készült fotókat. Örömöt
akart neked szerezni.
Laura szíve kihagyott egy ütemet.
– Nem látod, milyen ravasz? Bohócot csinál belőled.
A kapucsengő beleberregett a szavaiba. Daniel felvette a
kagylót, belehallgatott, majd lenyomta a nyitógombot.
– Vársz valakit? – kérdezte Laura nyugtalanul, hiszen nagyon
is jól sejtette, ki az.
Fia arckifejezése igazolta a gyanúját. Kihúzta magát, úgy
kérdezte:
– Mit akarsz mondani neki?
A zörgetésre Daniel faképnél hagyta. Laura hallotta, ahogy az
előszobában sugdolóznak. Néhány pillanat múlva kettesben
léptek be Cherryvel.
– Laura – szólította meg a lány szemérmesen. – Remélem,
nem zavarok.
Laura felmérte, milyen higgadt, az arckifejezéséből semmi sem

utalt a korábbi beszélgetésükre.
– Daniel mindent tud.
Cherry zavartnak tűnt.
– Arról, amit nekem mondtál? A hazugságról?
– Nem – vágta rá hevesen Laura, de észbe kapott és
visszavett. – Rólad. Hogy bejöttél hozzám az irodába, és
megfenyegettél.
Cherry elkerekedett szemmel nézett Danielre.
– Nem tudom, miről beszél.
– Jaj, dehogynem…
– Sajnálom, Daniel – mondta halkan Cherry. – Tudom, hogy
nem kedvel, nem szeret minket együtt látni, de nekem ez már
sok. Lehet, hogy át kéne gondolnunk a terveinket.
– Miféle terveket? – kérdezte Laura aggodalmasan Danielre
nézve.
Ő egy darabig hallgatott.
– Cherry ideköltözik. Már be is költözött.
– Hogy mondod?
– Nem költöztem be. Én ezt így nem akarom. – Cherry
zaklatottan indulni készült. – Fogok egy taxit, és hazaviszem a
cuccomat.
Daniel elkapta a karját.
– Ne…
– Máris beköltözne? Te aztán nem vesztegeted az idődet!
– Anya!
– Kinek az ötlete volt?
– Mi?
– Hogy ő ideköltözzön?

Daniel kezdte türelmét veszteni.
– Természetesen az enyém.
– Egész biztos? Gondold csak végig. Nem ő rakta a bogarat a
füledbe?
– Nem!
Cherry már az előszobában húzkodta az ajtó felé a táskáját.
– Cherry, várj! – ugrott oda hozzá Daniel, és az ajtóra tette a
kezét, hogy ne nyithassa ki.
Laura nagy levegőt vett, és a hangját lehalkítva mondta:
– Erről beszéltem neked, Daniel… tudod, a pénz. Emlékezz
vissza a repülőjegyre, ő azt állította, hogy hatszáz fontba került,
pedig csak ötszáz volt. Láttam a jegyét.
Fia szemlátomást elbizonytalanodott.
– Daniel, kérlek, higgy nekem. Igazat mondok.
Daniel a lányra nézett, aki mesterien adta az értetlent:
– Arra gondolsz, amikor a vendégetek voltam a villában? Én
ezt nem értem… – Megbántottan pillogott, majd bekotort a
bőröndjébe. – Azt hiszed, pénzt csaltam ki tőle? Hát nem. Nézd
csak. Itt kell lennie valahol, eltettem. Emlékbe az első közös
utunkról. Meg is van! – Egy gyűrött papírdarabot lobogtatott. –
Itt a jegyem.
Daniel elvette.
– Ennyit kértem tőled és nem többet, igaz? – folytatta Cherry.
Laura homlokráncolva nézte a papírt Daniel kezében. Úgy
nézett ki, mintha ugyanaz a jegy lenne, de ezen hatszáz font volt
feltüntetve…
– Itt valami nem stimmel. Én nem ezt a jegyet láttam.
– El akarok menni – mondta Cherry könnybe lábadt szemmel.

– Maradj. – Daniel odafordult Laurához: – Anya, szeretném,
ha most elmennél.
– Hát nem látod? Ez hamisítvány, nyilván utólag nyomtatta ki.
Hazudik!
Daniel csendesen felelte:
– Anya, nem Cherry az, aki hazudott.
Laura elkapta a pillantását, amint megérezte, hogy könnyek
gyűlnek a szemében, és felszegett fejjel kimasírozott a lakásból.
Amikor kilépett az utcára, érezte, hogy Cherry az ablakból
figyeli. Inkább nem nézett fel; nem akarta látni a kárörvendő,
diadalittas ábrázatát.

Az éj leszállta áhítatos homályba burkolta a szobát, Laura mégis
képtelen volt felkelni a kanapéról, hogy villanyt gyújtson.
Jólesett ott heverészni a doromboló Mózessel a hasán, együtt
figyelték az árnyak gyülekezését. Passzolt a hangulatához.
Tisztában volt vele, hogy aznap délután elszaladt vele a ló, de
Cherry színjátéka kihozta a sodrából. Visszatekintve ijesztőnek
találta, hogy végig Cherry kontrollálta a történéseket. Alighanem
még élvezte is, hogy Daniel a tulajdon anyja ellen fordul. Próbálta
a fiát felhívni telefonon, amikor hazaért, de csak a rögzítő
jelentkezett. Üzenetet hagyott, visszahívást kért, ami egyelőre
nem történt meg, és ma este már aligha fog. Igazából azt sem
tudta, mikor fog újra hallani a fia felől.
A liftajtó nyitódására Mózes hegyezni kezdte a fülét. Howard
jött föl a garázsból.
A szobába lépve felkapcsolta a villanyt. Laura fintorogva

takarta el a szemét.
Férje meglepetten nézett rá.
– Mit csinálsz te itt a sötétben?
– Semmit. Lazítok.
Howard megcirógatta a bokáját körbetekergő Mózest.
– Szevasz, haver. – Aztán föltekintett. – Daniel merre van?
Laurának elszorult a szíve. El kell mondania.
– Visszaköltözött a lakásába.
Howard fölállt.
– Mikor?
– Tegnap.
– El se búcsúzott.
– Nem ilyen egyszerű.
Howard várakozón nézte. Laura fölkelt, és kimenekült a
konyhába, hogy töltsön magának egy pohár bort.
Howard utána.
– Mi folyik itt?
– Daniel újra összejött Cherryvel.
– Mi van? – hüledezett a férfi. – Miután az otthagyta?
– Nem hagyta ott. Azt mondtam neki… – Hosszabb szünet
következett.
– Igen?
– Amikor még úgy volt, hogy Daniel nem éli túl, azt mondtam
Cherrynek, hogy meghalt.
Howard először rámeredt, majd harsány nyerítésben tört ki,
mint aki egy szavát sem hiszi. Hirtelen maradt abba a nevetés.
– Most csak viccelsz?
– Nem szerette Danielt, ebben biztos vagyok. Csak a pénze

miatt van vele.
Howard végigsimított a fején, ahol felágaskodtak a hajszálai.
– Jézusom.
Laura közben újratöltötte a borát.
– Nem kérsz? – mutatott az üvegre.
Még mindig forgott vele a világ, amikor nemet intett a fejével.
– Na és amikor magához tért? Nem gondoltad, hogy illene
elmondanod neki az igazat?
– Jaj, Howard, hogy tehettem volna? – Csüggesztőnek találta a
férje értetlenkedését. – De most megtudta Cherry révén, aki
visszaügyeskedte magát a fiunk életébe.
– Cherry lenne az ügyeskedő?
– Agyafúrt, elszánt kis nő az.
Howard az üvegért meg egy pohárért nyúlt.
– Azt hiszem, mégis iszom. – Ahogy ránézett, Laura szerette
volna leradírozni az arcáról az ítélkezést. – Tehát amikor
megtudta, úgy határozott, hogy inkább visszaköltözik a lakásába,
és a kedélyállapotodból ítélve most nem vagytok jóban.
– Ő nem a valódi Cherryt látja.
– Szerintem meg te vagy vak.
– De hát…
– Semmi de. Nézz magadra. Mit műveltél! – Howard a fejét
rázta. – Hogy a fenébe hihetted, hogy megúszod?
– Elfelejted, hogy akkor még úgy volt… Az orvosok azt
mondták, haldoklik. Szükségem volt arra az utolsó néhány napra.
Anyaként és a körülmények figyelembevételével szerintem nem
kell magyarázkodnom.
– Anyaként? Daniel felnőtt ember, Laura. Már nem te döntöd

el, mi a legjobb neki. Mit gondolsz, hogy érintette, amikor
felébredt és mi, atyaég, még én is!, azt mondtuk neki, hogy a
lány elhagyta. Baromságokkal nyugtatgattam, hogy nem
érdemes bánkódni miatta, ha egyszer nem akart várni rá. –
Howard haragosan lecsapta a poharát. – Azt hiszi, én is benne
voltam?
– Nem tudom, mit hisz.
– Hát akkor ezt nagyon gyorsan tisztázd vele. Nem is, inkább
majd én. – Mélyet sóhajtott. – Cherry rendes lány. Mit tudsz
felhozni ellene?
Laura dühödt pillantással sújtotta.
– Már mondtam. Daniel pénze és jövője miatt húz hozzá. A
nadrágjába csimpaszkodva új életet kezdhet.
– És ezt a következtetést miből vontad le?
– Kicsiségekből. Hazudott erről-arról, például pénzről. Kreált
ürüggyel kéredzkedett el, hogy eljöhessen Franciaországba. De
ennél többről van szó; nem is tudom, egyfajta megérzés.
– Az anyai ösztön?
– Ne gúnyolódj velem! – csattant fel.
– El vagy te tévedve. Engedd ezt el, hagyd békén Danielt. –
Howard távolságtartón nézett a feleségére, mintha idegen volna
a számára. – Ne próbáld igazolni a rögeszmédet. Te űzted el a
fiunkat, igen, te, és ezért egyedül magadat hibáztathatod. – A
fejét ingatva nézett rá, mint akit nagy szomorúság ért, aztán
kiment a szobából.
Laura hallotta felmenni, aztán egy idő után elhalkultak a léptei.
Leült, és remegő kézzel töltött magának még bort. Hallgatott
Cherry fenyegetéseiről, de Howard úgyis csak azt mondta volna,

hogy túlreagálja. Hogy is fogalmazott? El van tévedve.

NEGYVENKETTŐ
Október 2., péntek
Azóta két hét is eltelt, és Daniel nem jelentkezett. A külvilágnak
Laura a kiegyensúlyozott, racionális arcát mutatta, azt játszotta,
hogy majd ez is lecseng egyszer, belül azonban a kínok kínját állta
ki, és senkivel sem beszélhetett róla. Howarddal tökéletesen
elhidegültek egymástól, már a közös étkezések is elmaradtak. A
férje általában sms-t küldött neki, hogy lesz egy késői tárgyalása,
ő pedig egyedül, a konyhában vacsorázott. A magányos
evésekben nem talált semmi jót, idővel leszokott a főzésről,
hovatovább egyáltalán nem is evett, és jócskán lefogyott. Ahogy
a fésülködőasztala tükrében szemlélte magát, megállapította,
hogy beesettebb lett az arca. De nem a nyúzottsága volt az
egyedüli változás, a tekintete is kiüresedett. Gyorsan el is kapta
a pillantását. Ma este majd talán elterelődik a figyelme, ugyanis
vacsoravendégségbe
volt
hivatalos
Isabellához.
Összetrombitálták a bandát, újságolta a barátnője, mielőtt
megkérdezte, hogy Howard dolgozik-e, ahelyett hogy azt
kérdezte volna, ráér-e. Laura nem erőltette, hogy a férjét is
meghívják – ahogy a dolgok álltak kettejük között, amúgy se
jönne el. Ő se volt éppen társas csivitelésre hangolva, de otthon

ülni még rosszabb lett volna.
Isabella remélhetőleg túlságosan el lesz foglalva ahhoz, hogy
Danielről kérdezősködjön. Még nem mondta el neki, hogy
kiköltözött, és nem akart belekeveredni egy olyan szituációba,
amikor kénytelen a hasára ütve kitalálni valamit, hogy ne kelljen
a hazugságáról vallania. Tehát a terv: kimozdulni egy más
közegbe, elvegyülni a régi barátokkal, és korán hazajönni.
Óvakodnia kell a túlzott alkoholfogyasztástól is, nehogy
bódultságában kikotyogjon valamit. Inkább nem is gondolt rá;
mintha szégyenletes titkot hordozna, amely fekete koboldként
csücsül a vállán, és időnként tarkón böki, csak hogy
figyelmeztesse a jelenlétére.
Épp a száját rúzsozta, amikor nyílni hallotta a liftajtót. Howard
érkezett meg. Ettől rögtön ideges lett, visszakattantotta a rúzst,
és kiment a szobájából. Jó, hogy korán jött haza, mondta
magának, úgyis kérdezni szeretne tőle valamit egy ideje.
A nappaliba ment, ahol Howard a munkaöltönyében éppen
whiskyt töltött magának.
– Jó napod volt? – szólította meg Laura hamis vidámsággal.
Howard odafordult felé, és meglepetten konstatálta, de nem
kommentálta, hogy ki van öltözve.
– Tűrhető. Neked?
Laura nem óhajtotta az orrára kötni, hogy harmadszorra
próbálta elérni Danielt, mióta a fia kidobta, és harmadjára is csak
a rögzítője válaszolt. Nem hagyott üzenetet, hiszen csak ismételni
tudta volna, amit az előző két alkalommal is mondott. De lassan
beleőrült, hogy nem kommunikálnak, és erről valahogyan szót
akart ejteni.

– Pompás, kösz. Mi a terved estére?
– Semmi különös. Fárasztó hetem volt.
– De most itt a hétvége. Van valami programod? Találkozol
Daniellel?
Ez így egy kicsit direkt volt, de a mosolya a helyén maradt.
– Nem terveztem – felelte lassan a férje.
Akkor összeszedte minden bátorságát, és kertelés nélkül
feltette a kérdést, amely napok óta nem hagyta nyugodni.
– Veled tartja a kapcsolatot, mióta elköltözött?
Howard kortyolt az italából.
– Igen.
Laurát letaglózta a válasz, jóllehet titkon számított rá.
– Jól van?
– Ezek szerint ti nem beszéltek.
Szükségtelen lett volna válaszolni.
Howard határozatlanul folytatta:
– Megvan. Rengeteget dolgozik. Alig van szabad ideje; tudod,
hogy megy ez az ő szakmájában.
A tény, hogy Howard nyilvánvalóan kegyes hazugsághoz
folyamodott, csak még szörnyűbbé tette az egészet. Ha
Danielnek van ideje arra, hogy beszéljen az apjával, akkor az
anyjával is ráérne beszélni.
– Cherry odaköltözött már? – Feszes, fojtott volt a hangja.
Howard ránézett.
– Erre most választ vársz?
Laura nagy levegőt vett, és ködös tekintettel nézelődni kezdett
a szobában.
– Hagyjuk, Laura.

Sebzetten nézett a férjére. Nem akart újabb veszekedést
provokálni.
– Hát jó, nekem úgyis mennem kell.
– És hová?
– Csak Isabellához.
– Érezd jól magad.
Laura majdnem megkérdezte, nincs-e kedve vele tartani, ha
amúgy is a szokásosnál korábban ért haza, de Howard már
elfordult, és épp egy második italt töltött magának.
Odabiccentett a férje hátának, az előszobában felhúzta a cipőjét,
és elment.

Utolsóként érkezett. Isabella partiszervizről is gondoskodott, és
a sötét hajú fiatal nő, aki elvette tőle a kabátját, Cherryre
emlékeztette. Bevezették a tereferétől és vidámságtól lármás
nappaliba, ahol a vendégek többsége ismerős volt a számára:
Diane és a férje, Phillip az előző évi sütögetésen is ott volt,
akárcsak Sally és Edward. Néhányukat még karácsonyról
ismerte, de nem látta őket, mióta az elmúlt hónapokban kivonta
magát a társasági életből. Észre se vették, hogy megjött. Állt az
ajtóban, és képtelen volt közéjük vegyülni. Kakukktojásnak
érezte magát, aki még ha megpróbálna is csatlakozni a
beszélgetőkhöz, azok hűvös pillantással elfordulnának tőle.
Hiszen halottnak mondta a fiát. Nem voltak illúziói, nagyon is jól
tudta, mit gondolnának róla, ha tudnák. Kollektív döbbenettel
fogadnák. És mindegy volna, hogy tudják-e az igazat Cherryről
vagy sem. Olyasmit mondott, amit ember nem mond, és

megmételyezte vele mások életét. Ekkora aljasságtól csak
elhatárolódni lehet. Elítélnék, a szájukra vennék, egyesek a
legnagyobb élvezettel botránkoznának meg.
Már bánta, hogy eljött, és azt fontolgatta, hogy angolosan
távozik, ám ekkor Isabella kiszúrta magának. Lelkesen
odaintegetett neki, és máris megindult felé.
– Milyen későn jössz, szívem. Remélem, nem mert halálra
dolgozod magad. – A választ meg se várva megpuszilta, és jelzett
a pincérnőnek, hogy hozhatja a pezsgőt, egyúttal odatartotta a
poharát egy újratöltésre. – Hadd mutassalak be az én Andrew
barátomnak. Egyébként istenien nézel ki, ez az ezüstszürke jól
megy a szemedhez.
Odacipelte Laurát a férjéhez. Richard egy energikus, szikár
megjelenésű férfival társalgott éppen, akinek őszes haja, és
napcserzett arca volt.
– Andrew, hadd mutassalak be az én szívbéli barátnőmnek,
Laurának.
– Örvendek, Laura. – Andrew barátságosan nyújtotta felé a
kezét, és Isabella figyelő tekintetétől kísérve kezet ráztak.
– Laura tévéproducer, Andrew-nak exportcége van. Ó,
ehetünk – tette hozzá Isabella az étkezőben felhangzó gongszó
hallatán.
Laurát Andrew mellé ültették, s az asztalon körbenézve rögtön
megállapította, hogy csak ők ketten érkeztek egyedül. Ez
elgondolkoztatta, és az első fogás alatt megerősítést nyert a
gyanúja.
– Na és mivel tölti szívesen az idejét? – kérdezte Andrew.
Laura elmosolyodott.

– Az ilyen kérdések szoktak ráébreszteni, hogy több
szabadidőre lenne szükségem.
– Tudom, miről beszél. A cégvezetés az ember minden percét
felzabálja.
– Nem is jut ideje másra?
– Igyekszem fitt maradni.
– Mit sportol?
– Főképp triatlonozom. Évente kétszer.
Laura hősiesen mosolygott, de roppant kényelmetlenül érezte
magát. Világosan megkérte Isabellát, hogy ne akarja
összeboronálni senkivel. Fölösleges teherként élte meg, hogy
most egész este udvariaskodhat egy férfival, aki egyáltalán nem
érdekli, legalábbis romantikus értelemben. Andrew vajon mit
tud róla? Nagy ég, de kínos ez! A rátörő harag elcsigázta, amitől
még mérgesebb lett. De azért igyekezett disztingválni. Többször
is eszébe jutott Daniel, hogy vajon mit csinálhat most. Fog
jelentkezni? Ehhez hasonló kérdések zakatoltak a fejében,
miközben hárította az olyan udvariassági kérdéseket, mint hogy
mi a különbség a rendező és a producer között.
Az első adandó alkalommal közölte, hogy ő már menne.
Andrew odavetett „viszlát!”-ja felébresztette a lelkiismeretét; a
férfi nyilván rájött, hogy nem rajong a társaságáért. Miért kell
Isabellának folyton szervezkednie! Barátnője odalépett hozzá,
hogy kikísérje.
– Kár, hogy máris elmész. – Megnézte magának, és látta rajta,
hogy feszült. – Minden rendben? Csak nem bujkál benned
valami?
– Nem, Isabella, semmi bajom.

– Akkor meg mi van?
– Te most vagy cafkának nézel engem, vagy azt hiszed, hogy
döglött a házasságom, és egyik alternatíva sem éppen hízelgő egy
úgynevezett baráttól.
Keményen fogalmazott, de már nem szívhatta vissza, aztán
Isabella értetlen, megbántott arca láttán elszégyellte magát. De
nem tudott, s talán nem is akart bocsánatot kérni.
Kisietett az odarendelt taxihoz. A visszaúton sem derült jobb
kedvre, ráadásul elhagyatott házba ért haza. Fölment a
másodikra, s mert nem szűrődött ki fény az ajtó alatt, egy tétova
kopogtatást követően halkan benyitott. Howard szobája és az
ágya is üresen állt. Nem volt a kuckójában se, amiből az a
lehangoló következtetés adódott, hogy átment Marianne-hez.
Laurát elfogta a harag; ezzel az erővel Andrew-val is
cseveghetne. De az a hajó már elúszott. Miért éget fel hidakat
mostanság ilyen elhamarkodottan?
Kizarándokolt a konyhába egy pohár borért. Nem ilyen életet
képzelt el magának: hiába protestált Isabellának, a házassága
látszatélet, és egyetlen gyermeke hallani se akar róla. Egyszerre
olyan határtalan magányosság ereszkedett rá, hogy beleszédült.
Mi lesz, ha mindkettőjüket elveszíti? Szomorúan tápászkodott fel
a konyhaasztaltól, hagyta a borát, és felszaladt a lépcsőn, félúton
megbotolva, berontott a szobájába, és az íróasztalhoz ült. Muszáj
tennie valamit; nem lehet, hogy Daniel ne tudja, mit él át az
anyja, nem hagyhatja győzedelmeskedni azt a lányt. Egy fénykép
volt az asztala fölé kiakasztva, ő volt a fekete-fehér fotón a
csecsemő Daniellel. Csak úgy ragyogott a kis arca, ahogy az anyja
a feje fölé emelte. Elszorult a torka. Egész valóját a gyermekének

áldozta, ő volt az öröme, egy élőlény, akit felerészben ő hozott
létre, az ő kisbabája. Megtanította leírni a nevét, labdázni és
biciklizni. Biztatta, hogy álljon ki magáért, hogy legyen
véleménye, szélesítette a látókörét. Megmutatta neki, hogyan
kell főzni és a nőkkel bánni. Ha Daniel nem hajlandó a lakásába
beereszteni, és nem veszi fel neki a telefont, akkor valami mással
kell próbálkoznia. Az e-mail kockázatos lenne, mivel Cherry is
Daniel gépét használja; ennyit még ő is tudott. Nem küldhet
postai levelet, mert az meg elkallódna. Egyetlen lehetőség
maradt: rábízni a levelet a portásra azzal a szigorú kikötéssel,
hogy csakis Danielnek adhatja át. Felvette a tollát, és nekilátott
az írásnak.

NEGYVENHÁROM
Október 2., péntek
Hosszú idő óta ez volt az első kórház- és tanulásmentes
szabadnapja. Daniel alig bírt magával, ezért már korán fölkeltek,
és átugrottak Cambridge-be. Cherry először járt ott, és nagyon
kíváncsi volt, hol élt és tanult a barátja annyi éven át. Andalogtak
a King’s Parade-en meg a Trinity Streeten, miközben úgy néztek
le rájuk a tekintélyt parancsoló egyetemi épületek, mint
szigorúságukban is jóindulatú iskolaigazgatók gyülekezete. Daniel
megmutatta neki, melyik volt régen az ő ablaka, és hová járt
vasárnap reggelenként baconös szendvicset enni az átmulatott
éjszakák után. Időnként harsány nevetésre fakadt, ahogy
visszajöttek az emlékei, de nem volt ebben semmi nosztalgia,
aminek Cherry módfelett örvendett. Nem volt ínyére, hogy
Daniel életének erről a szeletéről semmit sem tud, és nem
tetszett volna neki, ha visszakívánkozik abba az időszakba meg
azokhoz a lányokhoz, akik ennek nyilván a részei voltak.
Az egyetemi napok fontosabb helyszíneinek megtekintése után
úgy döntöttek, hogy turistatempóra váltanak. Kár lett volna
kihagyni a ladikozást a folyón, és Daniel gyönyörködve nézte a
hanyatt dőlő Cherryt, ahogy csukott szemmel adózik a
szokatlanul meleg napsütésnek, a nyár utolsó fellobbanásának,

mielőtt igazán őszbe fordulna az idő. Beleborzongott, olyan
végtelenül gyönyörűnek látta. Hosszú, sötét pillái huncut mosolyt
rajzoltak a szeme alá, és kedve lett volna belemeríteni az ujjait a
kulcscsontja mélyedésében összegyűlt naptócsába. Több volt ez
delejes vonzalomnál; Daniel órákat volt képes együtt lenni vele
anélkül, hogy ráunt volna. Cherry okos lány, és ő néha
eltűnődött, hogy köthetett ki egy olyan állásban, ahol meglátása
szerint nem tudta kiaknázni a képességeit, de tiszteletben
tartotta a választását, meg azóta amúgy sem csinálja már. Ami
azt illeti, tolakodott elő az agyában egy új keletű kellemetlen
gondolat, jelenleg nem csinál és mintha nem is akarna csinálni
semmit. Elkomorodott. Nem gondolkodna így, ha az anyja nem
erősködik, hogy márpedig Cherrynek hátsó szándékai vannak.
Téved – hiszen Cherry őszinte hozzá –, de így is motoszkált
benne egy érzés. Miért volt az anyja olyan magabiztos? Egyelőre
nem válaszolt az üzeneteire, mert még nem tudott volna mit
mondani neki. Elege volt már abból, hogy próbálja lepergetni
magáról a barátnőjét érintő gyanúsításokat. Elege volt abból,
hogy folyton védelmeznie kell. Igazság szerint a háta közepére
kívánta az egész problematikát, ő csak az életét szerette volna
élni. Nem tud örökké úgy tenni, mintha Laura nem létezne, de
azzal is tisztában volt, hogy amint kapcsolatba lép vele, az anyja
ugyanott folytatja majd, ahol abbahagyta. És ott volt az a
bizonyos tüske, ami nem hagyta békén. Egyre inkább
tudatosodott benne, hogy amióta Cherry beköltözött hozzá, még
egy szó se esett álláskeresésről.
– Min gondolkozol? – Cherry fél szemmel őt figyelte.
Elmosolyodott.

– Semmin. Csak hogy remélem, nem fog esni.
Cherry az égre emelte a szemét, s csak kósza fátyolfelhőket
látott búzavirágkékjén. – Nem hiszem. – Hátranyújtott keze
lágyan érintette egy szomorúfűz lehajló ágát, miközben csorogtak
tovább folyásirányban.
– Jó elszabadulni Londonból.
– Holnap mész is vissza a kórházba?
– Igen. – Daniel az arca előtt szálldosó muslicákat hessegette.
– Te?
– Holnap szombat. Lustálkodást tervezek. Megnézek egy
filmet.
– És aztán? A hét többi részében? – Próbált semleges hangot
megütni, de látta rajta, hogy megmerevedik.
– Mire gondolsz?
Daniel az evezőrúddal továbblökte a ladikot.
– Unalmas lehet egész nap a lakásban ülni.
– Azért néha kijárok.
– Igen, de azelőtt olyan ambiciózus voltál. Még az ingatlanos
korszakodban. – Rámosolygott.
Cherry egy darabig hallgatott.
– Szóval élősködöm rajtad?
– Dehogy…
– Annyi van csak, hogy jelenleg nem tudok neked lakbért
fizetni.
– Nem is várom el…
– Ugyanez áll a számlákra is.
– Tudom. Semmi gond…
– A vásárlásba viszont besegítek. – Védekező, sértett

tekintettel nézett a fiúra.
Daniel zavarban volt. Ő nem akart ennyire részletesen
belemenni a témába, már azt is bánta, hogy egyáltalán felhozta.
– Hamarosan változtatok ezen. A jövő hónaptól.
Elszántság hallatszott ki Cherry hangjából, az arckifejezése
ellenben inkább beletörődő volt. Daniel el sem tudta képzelni,
mire célozhat.
– Kaptam egy állásajánlatot – magyarázta a lány.
Erre megállt a kezében az evezőrúd, örvendezve nézett
Cherryre.
– De jó! Tényleg? Mi az? Nem is mondtad!
– Mert nem nagy szám. Csak kisegítő leszek, nem igazi
közvetítő, és a fizetés se fényes. Folytatni akartam a keresést,
de…
– Ne vállald el!
Cherry csendes dühvel nézett rá.
– Az iménti beszélgetésünk fényében muszáj lesz.
– Én kérlek, hogy ne. Nem kell elsietni. Csak hát, jó fejű lány
vagy, nyilván akarsz kezdeni valamit az életeddel, és elég
frusztráló lehet a semmittevés, mármint amikor otthon vagy. –
Tisztában volt vele, hogy éppen elfelejti, ő tesz szívességet neki
azzal, hogy a lakásában lakhat.
Cherry felült, és megfogta a kezét.
– Muszáj lesz elvállalnom. Átmenetileg. Van ugyanis egy
tervem, nem akartam szólni róla, amíg nem körvonalazódott,
szóval, saját cégben gondolkozom. De addig is, ha elfogadom az
állást, tudnék neked fizetni havi ezer fontot. Tudom, nem valami
sok…

Daniel a lány ajkára tette az ujját; kínban égett, amiért számon
kérte. Szégyellte magát, elvégre ő sem fizetett, az apja vette neki
a lakást. Erre Cherry felajánlja neki a fizetése felét vagy talán
még többet is, pedig túl okos ahhoz a munkához, és nincs is
kedve hozzá.
– Hallani se akarok többet erről. Térjünk a lényegre: milyen
cégben gondolkozol?
Cherry elhallgatott.
– Biztos vagy benne?
– Igen. Na, hadd halljam!
– Hát, még nagyon az elején tartok, de az ingatlanos
tapasztalatom mondatja velem, hogy a lakásfelújításban még
mindig van pénz.
– Majd adom hozzá a tőkét.
– Komolyan?
– Még szép.
Cherry udvariasan mosolygott, és a fiú kezében újra járni
kezdett az evező. Hallgattak.
Daniel azt érezte, hogy ki kell engesztelnie.
– Mi jár a fejedben?
– Mi van, ha ez… mármint a pénzdolog, hazavágja a
kapcsolatunkat?
– Miért vágná haza? Jó, beismerem, az előbb efelé haladtunk,
de látod, hogy túlbillentünk rajta. – Daniel ránézett a lányra, és
olvasott a gondolataiban.
– Ez nem csak kettőnkről szól. Anyukád azt hiszi, hogy ezért
vagyok veled.
– Az minket nem érint.

– Hogyne érintene. Sosem lesz annyi pénzem, mint neked, te
is tudod. Mi mindig mások leszünk. Ha továbbra is a te
életszínvonaladon folytatjuk, mindig te leszel majd az, aki többet
perkál. Ettől elég nehéz ám eltekinteni. Bennem is van
büszkeség. – Cherry feldúltan nézett el a part felé.
Daniel abbahagyta az evezést, és leült a ladikban.
– Semmi baj…
– Szeretném, ha én is bármit megvehetnék, ami tetszik, de
nem tehetem. Ez van. Szólj, ha ez téged zavar.
– Sajnálom, Cherry.
A lány erre felé fordult és enyhén elmosolyodott. Hagyta neki,
hogy megfogja a kezét.
– Persze lakhatunk Croydonban is.
– Én benne vagyok – nevetett Daniel.
– De én nem – grimaszolt Cherry.
És a fiú ismét felnevetett.
– Tartok az anyádtól – mondta Cherry csendesen. – Félek,
hogy el fog marni mellőlem.
Oly esendőnek tűnt, hogy Daniel leküzdhetetlen késztetést
érzett, hogy harcoljon érte. Egyúttal meg is ijedt. Rájött, hogy ő
engedte be a bomlasztó tényezőt kettőjük világába, a
szerelmükbe, és haragudott magára, hogy befolyásolták az anyja
szavai. Soha életében nem volt még ilyen boldog, és ha nem
vigyáz, elriasztja a lányt. Ráébredt, hogy képtelen így folytatni,
tűrve az anyja állandó rosszallását, az eltántorító megjegyzéseit.
Olyan ez, mint egy foghúzás – minél többet tépelődik rajta az
ember, annál rosszabb. Az anyjának is jobb lesz, ha egy
határozott rántással véget vetnek a kínlódásnak.

– Gyere hozzám feleségül!
Cherry elképedése nevetésre fakasztotta. Aztán rádöbbent,
hogy a lány akár nemet is mondhat. Fél térdre ereszkedett –
amitől a ladik veszedelmes imbolygásba kezdett –, és megfogta a
lány kezét. Cherry kuncogva sikongott:
– Mindjárt beborítasz minket!
– Hozzám jössz?
Cherry újból felnevetett, és boldogságtól sugárzó arccal felelte:
– Igen!

NEGYVENNÉGY
Október 3., szombat
Előre-hátra billegtette a kezét a fel-felsziporkázó színek
kavalkádjától megbabonázva. Teljesen magával ragadta a
látvány, ezt soha nem fogja megunni. Egyből vásárolni mentek,
mert Daniel hivatalossá szerette volna tenni a dolgot, annak
rendje és módja szerint kérve meg a kezét, még elnézést is kért
tőle a felkészületlenségéért. Cherry először annyira meglepődött,
hogy el se akarta hinni. Hagyta magát elcipelni egy kicsi, de
exkluzív ékszerboltba öt percre a csónakháztól, ahol Daniel a
menyasszonyaként mutatta be. Az eladók nem győztek
álmélkodni, hogy milyen „romantikusan” zajlott a lánykérés, és
megkérdezték, van-e határozott elképzelésük a követ illetően.

Cherry erre már felkapta a fejét; be kellett dobnia magát, ha el
akarta érni, amit akar. Valójában nagyon is konkrét elképzelése
volt egy különleges gyémántról, de most itt volt előtte a
lehetőség, hogy eljátszadozzon a szivárvány minden színében
pompázó kövekkel, amelyek későbbi élete során még az övéi
lehetnek, csak más formában: születésnapi ajándékként, esetleg
az első gyermekük születésekor, házassági évfordulókkor. Egy
pirinyó gyémántokkal körbefoglalt zafírt próbált fel elsőnek,
aztán egy tengerkék akvamarint, és egy vérvörös rubinttal
folytatta, amikor feltűnt neki, hogy Daniel mintha kissé
türelmetlen lenne, és láthatóan az eladó is unta a banánt. Így azt
a követ választotta, amelyet már tíz perccel korábban kinézett.
Egy
kétkarátos,
szögletesre
csiszolt
gyémántot
platinafoglalatban. Az üzletből már a gyűrűvel az ujján lépett ki,
jobb kezével Daniel kezét fogva, miközben a bal hüvelykjével
alulról dörzsölgette a gyűrűt, maga elé mosolygott, és az ékszer
hűvös keménysége meggyőzte róla, hogy egy életre barátok
lesznek.
Miután Daniel másnap elment dolgozni, Cherry az összes
szobában megcsodálta a gyűrűt, hogy lássa, hogyan mutat
különböző megvilágításban, más-más anyagok hátterében, másmás öltözékkel. Tesztelte forró víz kitöltése és telefonálás
közben, eltartott kézzel, a klaviatúrán pötyögve, és egyre
lelkesebb lett. Derekára csavarta a nappali elefántcsontszínű
függönyét, és repesett a szíve a boldogságtól. Megcsinálta.
Férjhez megy valakihez, aki örökre kiemeli a régi életéből. Soha
többé nem lesznek pénzgondjai, és nem kell lélekölő
hangyamunkát végeznie, amilyet az anyjának szánt a sors. Ő

többre hivatott, és végre kihúzhatja magát. A franc essen
Nicolasba meg a bigott nézeteibe. Még az is előfordulhat, hogy a
Webb Estate-en vesznek házat. Esetleg pont a szomszédban.
Aztán Nicolas meg az a buta liba felesége egy szép napon
kijönnek a házukból, és vele találják szembe magukat. Kiélvezte
a gondolatot, hosszan fantáziálva az arckifejezésükről; aztán
elunta és kinézett az ablakon. El akarta újságolni valakinek a jó
hírt. Hogy mutogathassa a gyűrűjét. Azon kapta magát, hogy
Croydon felé autózik. Gondolta, beugrik az anyjához, hadd lássa,
mennyi idő után veszi észre rajta az ékszert.
Wendy nem volt hozzászokva a rögtönzött látogatásokhoz,
egyből azt feltételezte, hogy valami baj van, így végül is
kénytelen volt az orra alá dugni a gyűrűt, hogy befogja a száját,
ezzel viszont odalett az izgalom, hogy mit fog majd szólni az
anyja, ha kiszúrja a tízezer font értékű ékkövet az ujján.
– Te jóságos isten! – kiáltott fel Wendy
csimpaszkodva. – Valódi?
– Naná!

a kezébe

– Ez azt jelenti… – derült fel Wendy képe, Cherry meg csak
vigyorgott, és elhajolt az elmaradhatatlan puszi elől.
– Gratulálok! – Wendy a szája elé kapta a kezét;
örömkönnyektől csillogott a szeme. – Ha belegondolok, hogy a
kislányom férjhez megy… Ó, Cherry, és éppen Danielhez. Olyan
imádni való fiú. Őszintén megkedveltem. Jaj, mint egy
tündérmesében. Mint Katalin és Vilmos herceg. Vennem kell
valami tisztességes göncöt.
Ahogy Cherry hazafelé autózott, több egykori törzshelye
mellett is elgurult, amelyek eddig szégyenérzettel vagy

borzadással töltötték el. Az étterem, ahol valaha dolgozott, az
iskolája… Mindez semmit sem jelentett már neki. Közben más
ember lett, jobb ember, akit nem riaszthat meg többé a múlt.
Végre megszabadult a szorításából, és ettől újfajta
szabadságmámor járta át.
Röviddel kettő előtt ért vissza virágos jókedvvel. A portás
kiszólt neki a pultja mögül:
– Csak így egyedül, kedves?
– Igen. Daniel dolgozik.
A portás erre felállt, eltűnt a hátulsó helyiségben, majd a válla
fölött hátraszólt:
– Akkor már értem.
Cherry el se tudta képzelni, mit akarhat adni neki a fickó,
aztán egy borítékon akadt meg a pillantása az ajánlott levelek
számára fenntartott rekeszben, amelyeket a portás szokott
átvenni a címzettek nevében. Kézzel írott levél volt Danielnek
címezve. Majdnem megkérdezte, hogy felvigye-e neki, amikor
felismerte Laura kézírását. Gondolkodás nélkül felmarkolta, és
pont elsuvasztotta a táskájába, amikor a portás visszajött egy
nagy csokor virággal.
– Hacsak nincs két udvarlója.
– Ez gyönyörű! – Elolvasta a szálak közé rejtett kísérőkártyán
álló szöveget: „Menyasszonyomnak eljegyzésünk első napjára”.
– Na igen, még mindig vaksi vagyok a gyűrűjétől – élcelődött a
portás a szemét takargatva.
A lakásban Cherry leült a citromszín huzatú szófára, és
elővette a levelet. Egy pillanatig elmélázva tartogatta. Alighanem
esdeklő írás, tele szánalmas nyafogással; de az is lehet, hogy a

személye ellen intézett újabb támadás, márpedig nem hagyhatja,
hogy bármi is borítsa az eljegyzésüket. Már megemlítette, hogy
téli esküvőt szeretne, valamikor januárban; minél előbb, neki
annál jobb. Laura továbbra is akadályozó tényező, és hiába
nyakaskodik Daniel, hogy ő dönt a saját életéről, Cherry egy
kicsit azért aggódott. Laura csak ne üsse bele az orrát a
dolgaikba, őt befeketítő, Danielnek írott levelek formájában se.
Felbontotta, és átfutotta a levelet:
Daniel!
Sajnálom, ha nem bírod rávenni magad, hogy visszahívj,
részben nyilván azért, mert nem akarod meghallani,
amit egyfolytában hajtogatok neked. De én meg nem
nézhetem tétlenül, ami itt folyik. Azt is tudom, hogy
szereted Cherryt, és nem könnyű rosszakat hallani a
szerelmünkről, de én csak annyit kérek, hogy
gondolkodj el azon, amit mondtam. Vizsgáld meg. Higgy
nekem, amikor azt mondom, nem túloznék csupán
azért, hogy aláássak egy nekem nem tetsző kapcsolatot.
A helyzet ennél sokkal komolyabb. Egy kicsit
puhatolózhatnál.
Emlékszel a sztorira a halott nagymamájáról, amit a
főnökének beadott? Ők ezt megerősítették, nekünk
mégse szólt róla egy szót se. Miért? Talán nem is volt
igaz? Lehet, hogy más titkolnivaló is akad a múltjában,
amit ki lehetne deríteni. Mesélt neked valaha az előző
fiúiról? Kik voltak? Miért szakítottak?
Ha arra jutsz, hogy fölöslegesen aggodalmaskodom,

csak szólnod kell, és leszállok a témáról, de tedd meg,
amire kérlek. Nem számít, mit forral ellenem, sőt
bizonyos szempontból még örülnék is neki, ha elkövetne
ellenem valamit, hogy lásd. Mondanom se kell,
mennyire hiányzol, és mindennél jobban szeretném, ha
újra beszélő viszonyban lennénk.
Szeretettel,
anya
Cherry az ölébe ejtette a levelet, ami természetesen nem
kerülhet Daniel kezébe. Ennek a levélnek el kell kallódnia, mert a
portás elhányta valahová. Előfordulhat ugyanis, hogy említést
tesz róla Danielnek, talán azt is hozzáteszi, hogy Laurától jött, de
mivel Daniel úgysem beszél az anyjával, alkalmasint nem fogja
izgatni a levél tartalma. Hirtelen felpattant. Laura még nem tud
az eljegyzésükről, és Daniel nyilván elmondja majd neki. A nő
kénytelen lesz visszavonulót fújni, és azt tenni, amit minden
leendő anyós tesz, amikor nősül a fia: elfogadja, hogy hátrébb
csúszott a fontossági sorrendben, és tartja a száját. Meg kell
tanulnia, kivel van dolga, és mivel jár a legjobban. Cherry
összegyűrte a levelet, és elsüllyesztette a zsebébe.

Kivárta a hétfőt, mert akkor nagyobb esély volt rá, hogy Howard
nem lesz ott a golfpályán. Danieltől tudta, melyik klubba jár, s
amikor behajtott a Royal Surrey Golf Club kapuján,
megállapította, hogy a valóságban is éppolyan exkluzív, mint az
interneten. Ropogott a murva a kerekek alatt, ahogy elgurult a

klubház borostyánnal befuttatott téglaépülete mellett a parkoló
felé.
Egy félreeső sarokban állt meg a kocsival, ahol nem volt senki,
s ahonnét rálátott a klubházra. Kiszállt, és megindult a bejárat
felé. Amikor a nagy szárnyas ajtón belépett, méhviasz és a pénz
szaga csapta meg, és vastag, puha szőnyeg simult a talpa alá.
Továbbsétálva fatáblákat pillantott meg a falakon, amelyeken a
versenygyőzteseket sorolták fel. Szemügyre vette az 1875-től
datálódó aranybetűs listákat, és először a 2015-ös év fölött
pillantotta meg Mr. Howard Cavendish nevét. A Téli Kupát
nyerte meg párban egy bizonyos Mrs. Marianne Parkerrel.
Nyertek 2014-ben, 2012-ben és 2011-ben is. Jó kis páros. Egy
időre eltűntek, aztán 1995-ben megint szerepeltek a listán. Ez
hosszú kihagyás, vajon mi történhetett? Talán kiestek a
formából. A legutóbbi győztesekről fénykép is volt, Cherry
elmélyülten tanulmányozta a Howardról és Marianne-ről készült
fotót, hátha észrevesz rajta valami érdekeset. Howard átkarolta
a nő meglehetősen széles vállát, és mindketten mosolyogva
néztek a kamerába.
– Segíthetek?
Világos vászonnadrágos,

sportkabátot

viselő

középkorú

férfiember állt meg mellette.
Az a típus, aki mindent tud a klubról, és konkrét elképzelései
vannak, hogy kit szabad felvenni a tagok közé, és melyek a
viselkedési szabályok. Még szerencse, hogy Cherry az ingatlanos
korszakából származó egyik kosztümjét vette fel. Lefegyverző
mosolyt villantott a férfira.
– Ön a titkár?

– Igen – felelte a férfi olyan hangon, ami egyértelműsítette,
hogy a másiknak is illene megmondania, kicsoda.
– Tudna adni nekem egy tájékoztatót?
Erre alábbhagyott a férfi gyanakvása. Cherry kapott tőle egy
fényes brosúrát, aztán hallgathatta a rábeszélő szöveget, de egykét mosoly és a színvonalat méltató megjegyzés után sikerült
elszabadulnia. Visszaült a kocsijába, és fontolgatta, hogy mit is
kéne tenni. Tudta, hogy Howard sok időt tölt itt, már csak azt
kellett kiderítenie, hogy miért. Fellapozta a brosúrát, és
elváltoztatott hangon felhívta a belső borítón feltüntetett
telefonszámot.
– Halló. Találkám van egy barátommal, Marianne Parkerrel, a
mai napon, csak elfelejtettem, hány órát beszéltünk meg, és nem
tudom őt elérni. Megmondaná nekem a játszma időpontját?
Kettő? Ajjaj, erről jól lecsúsztam. Akkor majd később keresem.
Elnézést a zavarásért – azzal letette, mielőtt további
kérdezősködésnek vethették volna alá.
Tehát Marianne itt van. Érdemes lenne megvárni. A brosúrát
az ülésre dobva Cherry kényelmesen hátradőlt. Nagyjából egy
órával később a fotón megfigyelt nőhöz hasonló személyt látott
kilépni a klubból. Összehúzott szemmel vizslatta, és a testalkata
meg a barna haja alapján biztos volt benne, hogy Marianne az.
Nézte, ahogy egy barátnőjével beszélget, akivel együtt jöttek ki;
majd néhány perc elteltével megölelték egymást, és ki-ki ment a
saját kocsijához. Marianne egy új típusú, lenyitható tetejű, ezüst
BMW-be szállt be. Cherry megvárta, míg elhajt, azután feltűnés
nélkül követte.
Marianne az A3-ason tartott a városközpont felé, és Cherry

ügyelt rá, hogy mindig legalább két kocsi legyen köztük. A
Battersea Bridge-nél keltek át a folyón, majd északnak fordultak
Kensington irányába. Ahogy haladtak befelé a városba,
folyamatosan sűrűsödött a forgalom és a sofőrök is egyre
kiszámíthatatlanabbak voltak, Cherry többször is majdnem szem
elől tévesztette üldözöttjét. A Swiss Cottage-nál Marianne
elkanyarodott Hampstead lakóvárosi része felé, ahol egymást
érték az elegáns Audik és Range Roverek. Akkor a BMW
lelassított, és felhajtott egy háromemeletes, vörös téglás,
Viktória korabeli sorház elé. Cherry a távolból nézte, ahogy
Marianne bezárja a kocsiját, majd megindul az előtetős bejárat
felé, és eltűnik a házban. Egy darabig töprengve várt, de itt nem
volt már több látnivaló a számára.
Épp készült elhajtani, amikor a másik irányból még egy kocsit
látott közeledni. Gyorsan hátratolatott, és megállt az előbbi
helyén, a járdaszegély mellett. A másik sofőr valamivel odább
csusszant be egy parkolóhelyre, kicsatolta az övet, és kiszállt.
Cherry lehajtott fejjel figyelte a Marianne háza felé tartó
Howardot. Howard az! Várta, hogy becsöngessen, és
elkerekedett a szeme, amikor Howard a saját kulcsával ment be.
Leste az ajtót, és halk kacajt hallatott. Szóval ebben sántikál. A
közös fotóikból ítélve nem kevés ideje. Cherry felidézte magában
az imént látott nőt. Laura szőkeségével ellentétben barna,
robusztusabb és pirospozsgásabb; Cherry azon tűnődött, milyen
érzés lehet, ha az ember tudja, hogy a férje szeretője kevésbé
csinos nála. Ez nyilván még nagyobb pofon. Sebességbe tette a
kocsit, és elhajtott.

NEGYVENÖT
Október 13., kedd
Elérkezett a bocsánatkérés ideje. Amikor vissza kell szívnia a
szavakat, és be kell ismernie a mulasztását. Túl nyers volt,
elhamarkodottan alkotott ítéletet, ezt Laura is belátta, és
röstellte magát az undokságáért. Reszketve állt a bejárati ajtó
előtt, s ahogy körbepillantott, megállapította, hogy egyre
kurtábbak a nappalok. Felhős volt az ég, mozdulatlan szürkeség
borult a világra. Nemsokára nyílt az ajtó.
– Ne haragudj – kezdte ideges gyorsasággal, túl összetört
lévén ahhoz, hogy elviselje, ha Isabella még neheztel rá. –
Túlzásba estem, és megengedhetetlen stílusban beszéltem veled.
Isabella pillanatnyi habozás után kitárta előtte az ajtót, és
beljebb invitálta.
Laura kis híján sírva fakadt a megkönnyebbüléstől, de hát az
mégiscsak abszurd lett volna, így inkább beharapta az arcát.
Újabban kissé gyakran tör rá a bőghetnék.
– Iszol valamit? – kérdezte Isabella, miközben bementek a
szalonba, amely néhány nappal korábban a parti színhelyéül
szolgált.
– Igen. – Laura szótlanul nézte, ahogy Isabella kever két gintonikot. – Remek kis parti volt – szólt bátortalanul.
– Szerintem mindketten tudjuk, hogy nem volt az – mondta
Izzy az egyik poharat felé nyújtva. – A számodra legalábbis.

Laura letörten mondta:
– Sajnálom. De direkt kértelek, hogy ne akarj összeboronálni
vele.
– Nem akartalak összeboronálni vele, egyszerűen csak ő is ott
volt ugyanazon a partin. Van most egy közös munkájuk
Richarddal, és Richard szerette volna kiterjeszteni a
kapcsolatukat a társasági élet területére is. Az ő vendége volt…
– Istenem, ettől most még pocsékabbul érzem magam.
– …de bevallom, szándékosan ültettelek benneteket egymás
mellé a vacsoránál. Nem összeboronálási célzattal – tette
gyorsan hozzá Izzy –, hanem mert azt gondoltam, élvezni fogod a
társaságot. Amivel nem azt akarom mondani, hogy rád férne,
vagy ilyesmi… Csak ez egy nagyon összeszokott csapat.
Gondoltam, izgalmasnak találod majd az új embert.
Laura borongósan gondolt vissza a vacsora során ejtett
udvariasan távolságtartó válaszaira.
– Ő engem biztos nem talált annak.
Arra számított, hogy most majd megmossák a fejét, de Isabella
nagyot kortyolt az italából, majd azt mondta:
– Túl fogja élni.
És megint megtörtént: amint átszakadt a gát, és elöntötte a
megkönnyebbülés, máris felhősödni kezdett a szeme. Az isten
szerelmére, ez már nevetséges. Kipislogta a könnyeket,
miközben pontosan tudta, hogy a hőn áhított kibékülésükre
adott túlfűtött érzelmi reakciója leginkább Daniel miatt van,
illetve részint Howard miatt. Azóta se kapott választ a levelére,
és kezdte feladni a reményt. Mi lesz, ha nem beszélnek
karácsonyig, és csak úgy elröpül a karácsony? Mi lesz, ha még

annál is tovább húzódik, akár egy vagy két évig? Aztán egy
napon az utcán botlanak egymásba. Biccentéssel köszönnek.
Addigra talán meg is szokják, hogy nélkülözniük kell a másikat.
Ez olyan elviselhetetlenül szomorú gondolat volt, hogy majdnem
összeesett a súlya alatt.
– Laura, jól vagy?
Ráeszmélt, hogy nem is hallotta a barátnőjét; újraélesítette a
tekintetét, hogy figyelni tudjon rá.
– Kicsit olyan izé vagy…
– Mizé? – akadt el a hangja.
– Mintha nem itt lennél. Történt valami?
Laura mosolyogni próbált.
– Mire gondolsz?
– Nem is tudom.
– Minden oké, tényleg.
Látta Izzyn, hogy nem hisz neki.
– Velem megbeszélheted, ugye, tudod? A barátod vagyok.
Borítsunk fátylat a hülye kis afférunkra. – Izzy megszorította a
karját, és lágy hangon folytatta: – Annyi mindenen
keresztülmentünk már, te meg én.
Ekkor majdnem megtette. Legalábbis fejben. De hogy kezdjen
hozzá? Szégyellte magát a hazugsága miatt, és nem bírta elviselni
a gondolatot, hogy más is tudjon róla, ráadásul tartott Izzy
véleményétől. Ránézett a barátnője nyílt, kedves arcára, és
kipréselt egy mosolyt.
– Komolyan nincs semmi.
Izzy szemügyre vette, és bánatosan konstatálta, hogy lerázták.
– Értem – mondta, és Laura érezte, ahogy bezáródik köztük

egy ajtó. Zavarában nekiállt búcsúzkodni:
– Azt hiszem, lassan indulnom kéne. Mózes még nem kapott
enni. – Világos volt, hogy Izzy tudja, a macska csak kifogás, hogy
kikeveredjen egy kényelmetlen szituációból. Általában úgy
váltak el egymástól, hogy már be volt ütemezve a következő
találkozás, „holnap látjuk egymást”, „akkor kedden ebéd”, vagy
„a jóga miatt majd még hívlak”, ezúttal viszont ez elmaradt.
– Viszlát hamarosan – kockáztatta meg végül Laura, miközben
futólag megpuszilta a barátnőjét, azzal kisétált a házból, hogy
fogjon magának egy taxit. Izzy arckifejezésétől tartva habozott
visszanézni, és amikor mégis megtette, hogy egy mosollyal újra
szent legyen köztük a béke, még éppen látta, ahogy csukódik a
bejárati ajtó.
Hideg és sötét házba ért haza. Bekapcsolta a fűtést, és főzni
akart magának egy teát, de mikor elővette a hűtőből a tejet,
megakadt a szeme egy fél üveg boron, s inkább abból töltött.
Tisztában volt vele, hogy az alkohol aligha fogja kirántani a
mélabúból, de nem törődött vele. Tanakodott, készítsen-e valami
ennivalót, és úgy döntött, hogy két személyre készíti, mivel ez
volt Howard első napja egy munkakonferencia után, és egyelőre
nem küldött sms-t arról, hogy késik.
Jobb kedvre derült attól, hogy van dolga, bekapcsolta a rádiót,
és nekiveselkedett a bolognai szósznak. Pont elkészült vele,
amikor meghallotta a liftzúgást. Úgy döntött, a változatosság
kedvéért ma este nem az étkezőben, hanem a konyhában esznek
majd. Jót fog tenni, ha a berögződéseiktől elszakadva ez egyszer
máshová ülnek. Az asztalt terítette éppen, amikor Howard
belépett. Megtorpant, ahogy meglátta, mit művel a felesége.

– Szia. Éhes vagy? – kérdezte Laura derűsen, mindkét
kezében evőeszközökkel.
Howard a főzőlapra nézett.
– Bolognai van.
Erre bólintott, és a mosogatóhoz lépett kezet mosni.
– Kérsz egy italt?
Howard megmerevedett.
– Abbahagynád ezt?
– Mit?
– Ezt a bárgyú szerepjátszást.
Laura őszinte meghökkenéssel mosolygott rá, amivel még
jobban felbosszantotta. Ridegnek és ingerültnek látta a férjét.
– Nem hittem volna, hogy ilyen is tudsz lenni.
– Milyen?
Howard habozott.
– Gonosz.
Laura meglepődött magán, hogy a férje még mindig mennyire
meg tudja bántani. Howard egy levelet húzott elő a zsebéből, és a
reggelizőpultra rakta. Laura utálkozva látta, hogy Marianne
Parkernek van címezve. Minek hordja haza a barátnője leveleit?
Aztán a homlokát ráncolva közelebbről is szemügyre vette.
Hiszen ez az ő kézírása. Lassan odahúzta maga elé a borítékot.
– Nyisd ki. Bár úgyis tudod, mi áll benne.
Kivette a borítékból a saját jegyzetpapírját, és széthajtogatta a
levelet.
Kedves Marianne!
Régóta akarok már neked írni, de valahogy nem

találtam a megfelelő pillanatot, míg rá nem jöttem, hogy
sosem jön el a megfelelő pillanat. Mire várok én? Hogy
tisztességesen viselkedj, és lemássz végre a férjemről?
Elegem van a mellőzöttségből és hogy kihasználnak.
Hitvány ember vagy. Csak elveszed, ami megtetszik, és
bele se gondolsz, mit okozol ezzel másoknak. Neked
nincs is lelkiismereted. Remélem, megbüntet érte az élet,
téged is meg a családodat is. Szenvedj balesetet. Ha van
karma, akkor egy életre megnyomorodsz.
Úgy lenne igazságos.
Lám, máris jobban érzem magam. Vannak dolgok,
amiket ki kell mondani.
Laura Cavendish
Úgy dobta el a levelet, mintha égetné az ujjait.
– Ezt nem én írtam.
Howard grimaszt vágott.
– Esküszöm neked. – Pedig a kézírás az övé, legalábbis olyan.
Hirtelen értette meg. Törte az agyát, vajon hogyan csinálta?
Honnét ismeri a kézírását? Hogy tudta ilyen tökéletesen
hamisítani, és honnét szerezte a levélpapírt? Látta, hogy Howard
figyeli.
– Howard, ezt a levelet Cherry hamisította. – Odatolta elé. –
Hasonlít az írásomra, de nem ugyanaz. – Ekkor feltűnt neki
valami. – Nézd a p-ket. Én nem így hurkolom. Nézd csak meg!
Howard egy darabig szótlanul ült, látszott rajta, hogy igyekszik
féken tartani az indulatait.
– Cherry? Ezt komolyan gondolod, Laura? Mindjárt azt is

bebizonyítod, hogy a közel-keleti válságért meg a globális
felmelegedésért is ő a felelős.
– Nem, Howard, hallgass meg. Úgy egy hónappal ezelőtt bejött
hozzám az irodába. Elmondta, tudja, hogy hazudtam Danielről. És
azt is mondta, hogy mindent el fog venni tőlem. Megfenyegetett.
Valahogy megkaparintotta a jegyzetpapíromat. Járt a
házunkban… – Kirázta a hideg a gondolatra.
– És ezt miért csak most mondod?
– Mert nem hittél volna nekem. – Ahogy nyilván most sem
hiszel, és ez aggasztó. Újból a levélre nézett. – Mellesleg hogy
került hozzád?
– Ma reggel jött.
– Te meg pont beugrottál, hogy vigaszt nyújts neki? Azt
hittem, konferenciára mentél.
– Laura, válni akarok.
Valami rázárult Laura szívére, és megállította a dobogását.
– Micsoda?
– Marianne elhagyja a férjét.
– Ó, de kényelmes.
– Ne csináld ezt.
– Miért, talán bizony gratulálnom kéne? – csattant fel. –
Éveken át szemet hunytam, mialatt ti…
– Sajnálom.
– Dehogyis sajnálod. Te csak magadra gondolsz.
– Jó, többnyire igen. Boldogtalan vagyok. Te nem?
Laura nem mert válaszolni; nem akarta bevallani.
– Évek teltek el, Laura. Meddig színleljünk még? Te talán így
akarod leélni az életed? Nem megy ez nekünk. Nem gondolod,

hogy ha visszatekintesz, úgy érzed majd, hogy értékes, drága
időt pocsékoltál el? Egyáltalán mennyi időnk van hátra? Én pár
év múlva betöltöm a hatvanat. A hatvanat! Mikor változtassak,
ha nem most? Hetvenéves koromban? Nyolcvanévesen?
Ráadásul tudom, hogy te is boldogtalan vagy. Ha elmegyek, te is
változtathatsz. Talán találsz magadnak valaki mást.
Laurát majd szétvetette a harag.
– Nem kértem párkapcsolati tanácsadást, kösz. Úgy
terveztem, hogy az első házasságomat fogom működtetni.
Howard szomorúan nézte.
– Ahogy én is. – Felállt. – Azt hiszem, jobb, ha nem maradok
itt. Egyébiránt tényleg konferencián voltam. Marianne az
irodában keresett fel ma reggel.
Ez csak természetes, hogy egyszer veti a szemére, és akkor is
az derül ki, hogy Howard ártatlan. Laura utálta ezt a faramuci
helyzetet. Üvölteni szeretett volna, olyan igazságtalannak érezte.
Howard fogta a kabátját.
– Daniel jelentkezett? – kérdezte csendesen.
– Nem.
Nem volt már mit mondaniuk egymásnak. Howard kiballagott
az előszobába. Laura várt egy kicsit, aztán, mert látni akarta,
ahogy elmegy, hátha mégis meggondolja magát, követte a férjét.
– Jól vagy? – kérdezte tőle Howard.
– Pompásan, elvégre most hagyott el a férjem.
– Add be te a válókeresetet, alapos indokod van rá. A
kérdésem arra utalt, hogy Daniellel kapcsolatban jól vagy-e.
Laura szemét csípték a könnyek. Nemmel akart válaszolni,
hogy Howard vigasztalja egy kicsit, ám ehhez érzelmek kellettek

volna, ami rég nem volt meg a kapcsolatukban, és a rátelepedő
magány keserűvé tette.
– Az apjára ütött, amikor rossz nőt választott.
Marianne-re célzott, és későn jött rá, hogy őrá magára is
vonatkozhatott a mondata. Megalázottan fordult sarkon, és
visszament a konyhába. Megvárta, míg leér a lift az alagsorba,
ahol Howard kocsija várakozott. Hallotta, ahogy beindul az
autólift. Valahol odakint Howard útnak indult a szeretett nő felé.
Laura remegő kézzel emelte fel a borát. Ez mind a büntetése
része lenne? Képes volt magát ilyen rettenetes helyzetbe hozni?
Még a bor is megakadt a torkán. Miért is kellett hazudnia?

Amikor másnap reggel felébredt, túl nagynak és túl üresnek
találta a házat, és a beköltözése óta először kényelmetlenül
érezte magát benne. Egyszerre „látni” kezdte, tudatosan, az
ajtókat, a falakat, a bútort. A tárgyak, amelyek
megszokottságuknál fogva eddig jóformán láthatatlanok voltak,
hirtelen furcsa, ismeretlen színben tűntek fel. A nappali sarkába
húzott szék. A tükrök, amelyekben a saját arca verődött vissza.
Alig várta, hogy elindulhasson végre dolgozni, ezért taxit hívott.
De csak a Drury Lane-ig jutottak, ott elakadtak. Beállt a
forgalom, és egy mentő szirénázott a hátuk mögött, miközben
várakoztak, képtelen lévén odajutni az elöl lévő sérülthöz. A
kocsik sorban felaraszoltak a járdára. Laura úgy döntött, gyalog
megy tovább. Mialatt fizetett a taxisnak, és kiszállt, a mentő alig
pár métert bírt csak előrébb haladni, és Laura együttérzéssel
gondolt arra, aki várja. Az ember óvakodjon attól, hogy

Londonban kerüljön vészhelyzetbe, gondolta mogorván. El is
vérezhet, mire odavergődnek hozzá a dugóban.
A baleset helyszíne felé indult, hogy aztán majd egy
mellékutcán lefordul. Mielőtt irányt változtatott volna, az
esemény helyszínére pillantott. Két vagy három kocsi vett részt
a karambolban; összegyűrődött ajtókat és egy berepedt
motorháztetőt tudott kivenni a káoszból. Aztán elszörnyedve
pillantotta meg a földön fekvő kerékpárost, egy férfit. Valamivel
odább hevert a biciklije elferdült hátsó kerékkel. Már majdnem
indult segíteni, amikor látta, hogy már ott van egy mentő. A két
mentős szemlátomást erősítésre vár, és rendőrök oszlatják a
bámészkodókat. Megborzongott, remélte, hogy jól van a
kerékpáros. Fiatalnak tűnt. Hátizsák volt rajta, és Laura a fiú
anyjára gondolt. Végre heves villogás közepette elhajtott
mellette a mentőautó, időről időre rávijjogva az emberekre, hogy
húzódjanak arrább.
Laura bekanyarodott egy keskeny mellékutcába, majd egy
másikba, és az iroda felé igyekezett. Tempósan lépkedett: a
baleset még jobban felzaklatta, szeretett volna dolgozni végre.
Vészesen közeledett a forgatás, néhány héten belül a művészeti
vezetőtől meg a jelmeztervezőtől kezdve a sminkesen és az
operatőrön át a rendezőig a teljes stábnak haptákban kell állnia.
Ha belegondolt, elhatalmasodott rajta az ismerős izgatottság, és
szorongással vegyes lelkesedés tüzelte az előttük álló feladattól: a
gyártás irgalmatlansága részint abban rejlett, hogy napi pár
percnyi kameraanyagért güriztek. Még a mai napon
terepszemlét kell tartania, aztán a castingossal találkozik, hogy
átnézzék a mellékszerepekre jelentkezők meghallgatásán készült

felvételeket.
Laura grimaszolva állt meg, mert a jobb cipője odaragadt az
aszfalthoz. Hátranézett a fölemelt talpára: rágógumi! Pfuj… Épp
azon volt, hogy levakarja, amikor egy köhintést hallott. Valaki
állt mögötte. Letette a lábát, s a rátörő rémülettől egy percig
mozdulni sem bírt. Milyen ostoba volt. Egy főutakat összekötő,
mindkét oldalról épületektől körbezárt, igen csendes
mellékutcában állt. Érezte, hogy az a valaki visszatartja a
lélegzetét. Rögtön nagyobb iramra kapcsolt a szíve, de csak
egypár méter választotta el az utca végétől, ahol emberek jöttekmentek. Azok az emberek nem fogják észrevenni, ha
megtámadják ebben a szűk sikátorban. Megiramodott a tapadós
cipőjében, ami lassabb tempóra kényszerítette, de ő csak rohant
a kijárat felé abban a biztos tudatban, hogy követik. Kirontott az
útra, és vágtatott tovább, minél messzebb a sikátortól. Csak
akkor mert visszanézni, amikor már sokan voltak körülötte.
A siető ingázókon meg a ténfergő turistákon kívül nem volt ott
senki, és azok is csak magukkal voltak elfoglalva, őt észre se
vették. Meredten figyelte a sikátor bejáratát, de senki nem jött
ki. Egy örökkévalóságig várakozott, már az is felvetődött benne,
hogy visszamegy megnézni, nem bujkál-e ott mégis valaki, de
ódzkodott az ötlettől. Az irodája biztonságára vágyott, és
dolgozni. Csak munkával terelheti el a gondolatait, így hát
megfordult és elsietett.

NEGYVENHAT

Október 23., péntek
Milyen könnyen otthon tudja érezni magát az ember, gondolta
Cherry, miközben hozzáadta a tojást a vajhoz és a cukorhoz,
aztán megnyomta a gombot a Daniel tulajdonát – helyesbítés: a
kettőjük tulajdonát – képező vadonatúj, piros színű KitchenAid
robotgépen. A keverőlapát szófogadóan forgott, amíg pár pillanat
múlva le nem állította. Több mint egy hónap telt el, amióta
Daniel kitette az anyja szűrét, három hete voltak jegyesek, s
most tortát süt. Semmiség, csak egy kis meglepetés Danielnek,
aki elment találkozni a cimboráival, mielőtt újra fölvenné az
embert próbáló kórházi munkatempót, de akár ünnepelhetnének
is. Néha el se akarta hinni, milyen szerencsés. Egy álomlakásban
lakik, ami a belátható jövőben kettőjük közös otthona lesz, és ez
még csupán a kezdete egy csodálatos életnek a legcsodálatosabb
férfi oldalán. Daniel átengedte neki a legtágasabb
ruhásszekrényt, a fiókok javát, és odaadta a hitelkártyáját, hogy
vegyen ezt-azt, amivel „otthonosabb hatást lehet elérni”.
Nevetve esdekelt, hogy kimaradhasson a vásárlásokból, de
amúgy is mindketten tudták, hogy Cherry szívesebben megy
egyedül. Végre-valahára az új ágyneműt is beszerezte.
Beleszórta a lisztet, majd két sütőformába kanalazta az
elkészült keveréket, és berakta a sütőbe. Elégedetten állította be
az időzítőt. A vállalkozásán fog gondolkozni, mialatt sül. Utánanéz
egy-két dolognak. Föltétlenül fenn kellett tartania a látszatot,
hogy van hivatása, még ha feleségként már csak részidőben fog
is dolgozni. A krém- és aranyszín tapétás falakkal körülvett

tökéletes citromsárga szófára telepedett le Daniel laptopjával, és
elképzelte, hogy nézhet ki. Olyan életminőséget sikerült elérnie,
amely kéjes büszkeséggel töltötte el, már csak élveznie kell.
Laura mindent elkövetett, hogy ne alakulhasson ki ez a felállás,
hogy ne ülhessen most itt ezen a szófán, ne lakhasson ebben a
lakásban, és gondolkodás nélkül elgáncsolta volna. Most is
megtenné, ha tehetné. Nem szabad azt hinnie, hogy Cherry
könnyű préda, akit csak úgy meg lehet félemlíteni. Nem tréfált,
amikor azt mondta Laurának, hogy meg fogja kóstoltatni vele a
földbe döngöltség érzését. Az a nő csak ebből ért, és legközelebb
kétszer is meggondolja majd, ártson-e neki. Merthogy Cherry
egyik fele azóta is félt, hogy mindezt bármikor elvehetik tőle. Ő
nem akarta összerúgni a port Laurával, Laura lehetetlenítette el
a viszonyukat.
Elheverve legeltette szemét az olajfestményen, amit még St.
Tropez-ban vett Danielnek. Hiába javíttatták meg, soha nem lesz
már olyan, mint mielőtt felhasította, mégis ez volt élete
legjövedelmezőbb befektetése. Hamarosan elhozza az anyjától a
maradék holmiját. Eddig azért halogatta, mert remekül érezte
magát. A cucca java részét amúgy is csak kidobná, nincs már
helye az életében a régi Cherrynek, de van egy rakás doboznyi
könyve. Azok nem tehetnek semmiről. A könyvek egy másik
jövőbe, új életre nyíló kapuk, mindenképpen meg akarta tartani
őket. Számított rá, hogy Wendy felveti majd, Danielt is hozza
magával egy teára, de esze ágában sincs. Visszatért a régi jó
bűntudata, és nem először gondolt rá, hogy ha az anyja normális
lenne, neki sem kéne így éreznie.
Azon merengett, vajon meddig folytatódhat Daniellel a békés

háborítatlanságuk, mielőtt egyikük anyja belerondítana az
életükbe. Tudomása szerint Laura azóta sem beszélt a fiával,
arról pedig ő gondoskodott, hogy Daniel ne kapja meg a levelét.
Az apjával viszont beszélt. Méghozzá a múlt héten, és Cherry alig
bírta leplezni az örömét, amikor Daniel elmesélte neki, hogy
Howard otthagyta Laurát. Helyes. Mint kiderült, Howard évek
óta félrekefél azzal a Marianne-nel, ahogy azt Cherry sejtette is.
Howard telefonon mondta el a fiának a lényeget, hogy tudniillik
elválnak, de neki nem kell aggódnia. Cherry bátorítón fogta
Daniel kezét, amikor az elismételte neki az apja szavait, és
őszintén remélte, hogy az ő levele volt az események kiváltója.
Elég sokat gyakorolt, mire reprodukálni tudta Laura írását. Hogy
mennyire gördülékeny, felemeli-e közben a tollát, és hol nyomja
le esetleg a papírra. Először egy ábécét készített, és kitartóan
gyakorolt. Két tekintetben hazardírozott csupán: Howardnak
nem volt szabad feltűnnie a golfklubban, mialatt szaglászik,
Marianne-nek pedig nem volt szabad felismernie Daniel kocsiját,
amitől aligha kellett tartani, mivel a nő nyilván soha nem járt
még Cavendishéknél. Külön mázli, hogy Howard nem vette őt
észre. Utána már csak postáznia kellett a levelet valahonnét
Chelsea-től és Croydontól távol. A városközpontra esett a
választása, és ha már ott volt, beugrott tűzálló edényekért a
John Lewisba. Elképesztő, hogy az ember csak körbesétál az
üzletben, és válogat, aztán valaki elintézi neki a kiszállítást, mint
egy nagyságos asszonynak. És nem kell az interneten keresztül
bajlódni.
Az időzítő jelzésére Cherry visszament a konyhába, hogy
kihúzza a formákat a sütőből. Ínycsiklandón illatoztak. Kitette

őket hűlni, aztán kabátba bújt, és fogta a kulcsait. A saját
kulcsait! Az élet szép. Most pedig elmegy még egy aprócska
meglepetésért, ami csak az övé és Danielé lesz.

Cherry próbált uralkodni a haragján, de nem volt könnyű, mert a
sok kiskutya és kismacska egymás hegyén-hátán kaparta az
üvegkalitkája falát, ahogy elhaladt mellettük. Valószínűleg
tanyasi gazdáktól szerezték be szegénykéket, s az anyjuktól
elszakítva ebben a kisállat-kereskedésben kötöttek ki. Letérdelt
az egyik macskaketrec mellett, és mosolyogva nézte a kifelé
kepesztő puha szőrgombolyagokat; ha felvenné valamelyiket, az
bizonnyal fülsiketítő nyávogásba kezdene az emberi érintéstől.
Ők azok, akiknek nem kedvezett a szerencse, születésük
meghatározza a sorsukat. Ezeket nem tenyésző pátyolgatta, és
kérdéses, hogy mennyire járnak jól, ha elviszik őket. Milyen jövő
várhat rájuk? Csak egyvalami számít az életben, hogy hová
született valaki.
Elnézte az öt kismacskát, de túl sokan voltak, és Daniel amúgy
is kutyapárti. Kiskutyából kevesebb volt, kettő maradt csupán
egy hármas cocker spániel alomból. Laurának volt ilyen kutyája
kislány korában, jutott eszébe. Aranybarna bundájú kutyusok. A
hímnek fehér folt díszelgett a hasán. Cherry odaintett az
állatkereskedés üzemeltetőjének, aki éppen halakat etetett.
– Szokták sétáltatni őket?
– Naponta – jött a gépiesen élénk válasz.
Felmerült benne, hogy hangosan kétségbe vonja az állítást,
hiszen egyértelmű, hogy a fickó hazudik, de nem lett volna

foganatja.
– A fiút viszem – mondta Cherry, és a fickó óvatosan betette
neki a kutyust egy oldalt lyukacsos szállítódobozba. Aztán
közönyösen átnyújtotta a törzskönyvet meg az egészségügyi
könyvet, amit Cherry hasonló közönnyel vett át.
– Póráz kell?
Cherry felpillantott a kassza mögötti állványra.
– Igen, kérek egyet.
A boltból távozóban visszanézett a hátra maradt nőstényre. Az
csak állt egyhelyben, némán nézte őt, és ettől bűntudat hasított
belé. Az a szegény pára sosem láthatja a napvilágot, és futkározni
sincs elég helye. Feltehetően csak annyi törődésben részesül,
amennyi egy eladásra szánt árucikknek kijár. És Cherry az előbb
fosztotta meg a testvérétől. Egy darabig habozott. Talán van rá
mód, hogy a nőstény szenvedéseinek is véget vessen.
– A másikat is elviszem – mondta.
A kutya a farkát csóválta, amikor őt is kiemelték a ketrecből.
Cherry újból elővette a tárcáját.
– Még egy póráz? – kérdezte a boltos.
– Kösz, nem – felelte. – Viszont vinnék egy kis doboz
hörcsögtápot.
A Richmond Parkhoz hajtott a kutyaszállító dobozzal az
anyósülésen. Miután leparkolt, fogta a dobozt, meg a
nejlonszatyorba csomagolt pórázt és hörcsögtápot. A két kis
ficánkoló szőrpamacs a kartondoboz lyukacsain keresztül
próbálta nyalni a kezét. Cherry összébb húzta a kabátját, és
átsétált a parkon, amely azon kevés londoni hely közé tartozott,
ahol még egyedül lehet az ember. Előrébb tűlevelű kiserdőt

pillantott meg; arrafelé tartott, s ahogy átbújt az ágak alatt,
mintha egy hangfogó belsejébe került volna. Itt nem láthatta
senki.
A puha talajra térdelve felnyitotta a dobozt a kutyusok nagy
örömére. Megvakarta őket az álluk alatt. A fékhangra felkapta a
fejét, és megdermedt, amikor egy kisfiú állt meg a közelben a
biciklijével. A fák közül leste a gyereket, ahogy áttekeri a pedált,
és a láncot vizsgálgatja, majd kisvártatva elhajt. Cherry
megvárta, míg csönd lesz, s a kezét nyaldosó kutyusok közül a
lányt kivette a dobozból. Szívtelenség lett volna egyszerűen itt
hagyni, ezért a gyorsabb megoldás mellett döntött. Rákulcsolta a
két kezét az állat nyakára, és egyetlen mozdulattal kitekerte. A
hörcsögtápos doboz tartalmát a földre szórva belerakta a
mozdulatlan kölyökkutyát. Aztán elővette a telefonját.
– Halló. Állatkínzást szeretnék bejelenteni. Kismacskák. Egy
állat-kereskedésben láttam őket eléggé megviselt állapotban. Na
és a fickó, aki a boltot vezeti! Rémes egy alak. Úgy dobta vissza
az egyiket a ketrecébe, mint egy labdát, ívesen. Azt hitte, épp a
bolt másik felében nézelődöm. Nem, nem vásároltam náluk.
Igen, az Állatbirodalom a Worcester Parkban. A nevem? Polly
Hammond. – Megadott egy hamis telefonszámot, és még
feldúltabban folytatta: – Ugye, kimennek? Erre vannak az
állatvédők, vagy nem? Szinte biztos, hogy tanyákról szerezték be
őket. Nem lehetne bezárni az ilyen helyeket?
Megnézte, mennyi az idő. Daniel két órán belül hazaér. Addig
éppen el tud szaladni a postára, aztán irány haza, hogy elkészítse
a bevonatot a tortára. Felcsatolta a pórázt a másik kutyusra, aki
nagyon boldog volt, hogy végre kieresztették a szabadba,

alighanem születése óta először. Cherry nézte, ahogy a fűben –
igazi fűben! – ugrabugrál, és megmelengette a lelkét az állat
látványos eufóriája. Észbe kapott, hogy elfelejtett venni egy
olyan labdahajító izét! Micsoda meggondolatlanság! Cherry
megszégyenülten kérte Rufus bocsánatát, igen, Rufusnak fogja
hívni, és ígéretet tett neki, hogy az első boltban azonnal pótolni
fogja a mulasztását.

– Hát ez isteni – ismételte Daniel a második szelet tortáját falva.
Cherry a széktámlán áthajolva arcon csókolta.
– Nem csak a sör beszél belőled?
– Dehogy. Amúgy Will és Jonny üdvözöl.
– Én is őket.
– Will nemrég volt egy interjún. Nagy durranás lenne, ha
előléptetnék.
– Szóval jól éreztétek magatokat?
– Remekül. – Daniel ritka szabadnapjainak egyike volt. – Nem
haragszol, hogy elmentem a fiúkkal, ugye?
– Persze hogy nem. Úgyis rengeteg dolgom volt…
– Igazán? – Daniel lehúzta az ölébe, és csokoládéízű csókot
nyomott a szájára. – Miket csináltál? Amellett, hogy elhoztad
nekünk kis barátunkat. – Felnyalábolta a kölyökkutyát, mire az
rögtön a fiú arca felé kezdett kapkodni a nyelvével.
– Rufus! Rossz kutya! – vette át az ebet Cherry. – Ugye, nem
bánod?
– Nem, dehogy, remek kis fickó. De azt tudod, hogy te fogod
feltörölni a pisijét, amíg én a kórházban vagyok?

– Pillanatok alatt megnevelem. – Átkarolta Daniel nyakát. – A
kérdésedre válaszolva: egy különleges nap tervezgetésével
voltam elfoglalva.
– Aha. És nekem is van beleszólásom?
– Van hát. Amennyiben egyetértesz, hogy januárban tartsuk.
– Visszatartott lélegzettel várta, hogy Daniel megrágja a
felvetését.
– Nem lesz túl hideg?
– A karib-tengeri nászutunkon?
Jogos.
– Nincs ez hamar? Hisz csak három hónap van addig.
– Tényleg azt szeretnéd, hogy még tovább locsogjak
esküvőkről? Kitolhatjuk egy évre is, ha gondolod.
– Kösz, inkább ne – nevetett Daniel.
Cherry elégedett volt, hogy érvényesült az akarata.
– A helyszínt is kiválasztottam. Ha egyetértesz, elkezdhetnénk
kiküldeni a meghívókat.
– Jó – mondta elmerengve a fiú.
– Mi baj van?
– Hát, tudod, a szüleim válása. Meg ez az egész dolog
anyámmal… még meg se mondtam neki, hogy eljegyeztük
egymást.
– Meg is szökhetünk – dobta be Cherry –, majd a
tengerparton összead valaki.
– Legalább megspóroljuk a felhajtást. Ripsz-ropsz, csak mi
ketten.
Cherry egy pillanatig sem gondolta volna, hogy Daniel
komolyan veszi a javaslatát, pedig valóban zseniális ötlet.

– Szerintem pár hét alatt meg lehetne szervezni.
– Tényleg? Jól hangzik.
– El tudod kérni magad a munkából?
Daniel nevetett.
– Te nem tréfálsz.
– Te igen? – kókadt le a lány.
– Nem is tudom, végül is szeretnénk, ha a család és a barátok
is jelen lennének, vagy nem? – Cherry felkelt az öléből. – Jaj, ne
haragudj! Nem fogtam fel, azt hittem, csak hecc. – Kiment a lány
után a konyhába, elvette a kezéből a tányért és berakta a
mosogatógépbe, aztán lágyan belefűzte az ujjait Cherryéibe. –
Attól félsz, hogy anyám szabotálja az esküvőt?
– Nem fog repesni. És kétségkívül megpróbál majd ellene
tenni.
– Mégis hogyan?
Dühös volt, amiért Daniel nem veszi őt komolyan, és
elhúzódott.
– Cherry, elég. Ne haragudj. Csak… tudod jól, hogy szeretlek,
és most mi vagyunk a legfontosabbak. Ami anyám és köztem
van, az majd elrendeződik. Van rá három hónapunk.
– Megpróbál majd lebeszélni rólam.
– Próbálkozzon csak!
– Előáll egy újabb mesével, hogy miket műveltem állítólag.
– Én ezt nem tartom valószínűnek – Cherry a homlokát
ráncolta Daniel szavai hallatán –, de ha mégis, akkor majd helyre
teszem.
A lány megőrölte magában a hallottakat, hajlandó volt
kiengesztelődni.

– A céges tervemen is dolgozgattam, és haladok vele. Ha
esetleg mást feltételeznél…
– Csitt – húzta oda magához a fiú. – Én nem gondolom, hogy a
pénzemért vagy velem, bármit higgyen is az anyám.
A lány jól megnézte magának, hogy őszintén beszél-e, aztán a
nyakába fonta a karját, és puhán szájon csókolta.

NEGYVENHÉT
Október 26., hétfő
Laura időnként azt hitte, hogy kezd begolyózni. Tényleg elment
az esze. Hogy mászhatott bele ebbe? És nem látott kiutat. A
félelem mindenüvé követte. Esténként képtelen volt odafigyelni
a tévére, mert a nyughatatlan magányosság terpeszkedett
mellette a kanapén. Utálta, hogy a kanapén kucorogva kilátott a
sötét és néma előszobára, így inkább az összes lámpát égve
hagyta odalent, hogy barátságosabb közegben kelhessen föl egy
újabb italért, vagy csak úgy kitéblábolni a konyhába, hátha mégis
kedve támad bekapni valamit. Éjjelente oly erősen a tudatában
volt Howard hiányának, amire nem is gondolta volna magát
képesnek, olyankor borzasztóan egyedül volt. Szokásává vált
alul-felül bereteszelni a bejárati ajtót, eleinte csak lefekvés előtt,
aztán már rögtön a munkából hazaérve. Gyalog jóformán ki se
tette a lábát, a biztonság kedvéért inkább taxizott. Félt, hogy

követik. Félt, hogy nem tudhatja biztosan, követik-e, vagy sem.
Épp az irodájába vezető lépcsőn ment fölfelé, miközben az
ablakokon a szitáló hétfő reggeli eső percegett. Willow lefőzött
neki egy kávét a teakonyhában lévő filteres gépen. Laura
egyenest az irodájába ment, és beizzította a laptopot, hátha
megjött már a sorozat befejezésének legfrissebb tisztázata. A
szövegírója mára ígérte ugyan, de az írók nem mindig szokták
betartani a határidőket. Heteken belül megkezdődik a forgatás,
kiváló lesz figyelemelterelésnek. Ekkor megcsörrent a mobilja,
odapillantott a kijelzőre, és felvette.
– Alison.
– Szia, Laura.
– Hogy vagy?
– Nem túl jól.
Riadtan ült fel.
– Most beszéltem a főszereplőnkkel.
Laurának rossz előérzete támadt. Miért a csatornát hívta
Julie, és nem őt személyesen?
– Sajnos pocsék hírrel kell szolgálnom. Kapott egy csomagot
ma reggel, aminek állítólag te vagy a feladója.
A rémület hideg ujjai zongoráztak végig Laura gerincoszlopán.
– Mi volt benne?
Alison sóhajtott.
– Nem tudom, hogy mondjam. Egy halott kutyakölyök.
– Micsoda? – suttogta Laura.
– Egy dobozban. A mellékelt üzenetben valami olyasmi állt,
hogy az első bűnesete apropóján.
– Jesszusom!

– Hisztérikus állapotba került. És meg is van rá minden oka.
– Felhívom.
– Ne.
– De hát…
– Laura, nem akar beszélni veled. Jobban mondva, senkivel
sem. Kiszállt.
– Mi?
– Le kell állnunk.
Willow jelent meg az ajtóban a kávéval, de Laura haragos
kézlegyintésére eloldalgott.
– Álljunk meg egy szóra, nem sétálhat csak úgy el!
– Be is perelhetjük, de ő áll nyerésre, mivel fenyegető
tartalmú küldeményt hozott neki a posta.
– Keresünk a helyére mást.
– Kit? Tudod, hogy a castingtól függött a támogatásunk. Az
amerikaiak ebbe nem mennének bele.
– Vagyis lefújod a műsort?
– Laura, nincs női főszereplőnk. Vagyis műsor sincs.
Laura kezdett pánikba esni.
– Engedned kell, hogy beszéljek vele. Máris felhívom.
– Hiába, ki van kapcsolva. Véleménye szerint fennáll a
lehetőség, hogy valaki kiadta a számát… – Alison félbehagyott
mondata nehéz csöndet ékelt közéjük.
– Ugye tudod, Alison, hogy semmi közöm a dologhoz?
– Persze, de nem ez a lényeg. Valaki ártani akart neki. Nem
tudod, kicsoda?
Felmerült benne, hogy hazudik, de a helyzet súlyossága
megkövetelte az épkézláb magyarázatot.

– Azt hiszem, nem Julie a célpont, hanem én. Egy buta kislány
bosszút akar állni rajtam.
– Értem. Teszel bejelentést a rendőrségen?
Laura szünetet tartott.
– Te teszel?
– Julie nem akar hírverést, szóval a sajtót sem tájékoztatjuk.
Szerintem a rendőrség kihagyásával is elintézhetjük a biztosítást.
– Alison elhallgatott. – Laura, hogy szerezte meg ez a lány Julie
számát?
Laura lefagyva, bűntudatosan nézett körbe az irodájában.
– Fogalmam sincs.
Lélegzet-visszafojtva várta, hogy Alison mondjon még valamit,
végül csak ennyire tellett:
– Rendben. Sajnálom, Laura, azt hiszem, most fájdalmas
búcsút kell vennünk. Az ügyvédeink majd egyeztetnek. Aztán
felvesszük a kapcsolatot, amint elsimultak a hullámok.
És az mikor lesz? Hónapok vagy akár évek múlva, valószínűleg
sohanapján. És ezzel most nem csak az ITV mutatott neki ajtót.
Napok kérdése és híre megy, hogy egy nagy költségvetésű
projektje fulladt be. Az iroda ajtaján kitekintve Willow-t látta
felemelkedni az asztalától, aztán amikor találkozott a tekintetük,
visszaült.
Laura csak ült szótlanul, és kezdte felmérni a veszteségét. A
produkciós bevételek, az ismétlések, a második, harmadik,
negyedik széria. Nemzetközi forgalmazás, DVD-kiadványok. Az
áhított elismerés. A hírneve. A cége. A karrierje. Mind semmivé
lett. Iszonyú mérges volt. Átkozott Cherry! Felkapta a táskáját,
és összeszorított szájjal kiviharzott az irodából.

A taxiban sem csillapodott a dühe, inkább csak vöröslőn
parázslott; az első szikra fellobbanthatta. Daniel lakásához
közeledve megfeszült, aztán meglátta a lányt, amint nagy
vidáman lejt a testhezálló farmerjában meg a tűsarkújában,
divatosan kesztyűbe bújtatott kézzel szorítja hóna alá a drága
táskáját, és szélesen mosolyog, amire persze alapos indoka van,
hiszen az évszázad átverésében győzedelmeskedett. Laura
bankjegyeket tuszkolt a taxis kezébe, majd kiszállt, és a lány
után sietett. Amikor már karnyújtásnyira volt tőle, erélyes
mozdulattal a vállára tette a kezét. Cherry hátrapördült és
feltolta a napszemüvegét a fejére.
– Laura! Megijesztettél.
– Mi az isten haragját képzelsz magadról?!
– Tessék?
– Na, hagyjuk ezt! Pontosan tudod, miről beszélek.
Cherry odasandított az elhaladó járókelőkre, akik kíváncsi
pillantásokat vetettek feléjük.
– Történt valami?
– Tényleg abban leled örömödet, hogy halott kisállatokat adsz
fel idegeneknek? Van fogalmad róla, mibe került ez nekem?
– Nem értem, miről beszélsz, Laura, de nem tetszik ez a
hangnem.
– Elhalasztották a forgatást, és te… – A dühtől remegve az
ujjával mutogatott
Cherryre, aztán leállt. Üvölthet,
fenyegetőzhet kedvére, Cherryről úgyis lepereg. Nyugtalanító
volt a jéghideg tekintete. Laura mély levegőt vett. – Akármit
vettél is a fejedbe, azt akarom, hogy vess véget a
bosszúhadjáratodnak. Túllőttél a célon. Nincs észszerű

magyarázat arra, amit tettél. Megértem, ha dühös vagy rám, de
ez egy totális agyrém.
Cherry szótlanul hallgatta. Talán felfogja végre, gondolta
Laura. Hosszúra nyúlt a csönd.
– Huh! – tolta oda elé Cherry hirtelen az arcát.
Laura egy torkában ragadt sikollyal hőkölt el előle.
– Tudod, újabban egy kissé rám járt a rúd. Valaki feltörte a
fiókomat, és küldött a nevemben egy üzenetet a főnökömnek.
Amivel kirúgatott.
Laura bűntudatos pillantással nézett félre.
– Milyen érzés elveszíteni a munkádat, Laura?
– Te megőrültél – suttogta a másik.
– Ahogy látom, te se vagy épp csúcsformában. A válás, a
műsorod. Azt szokták mondani a bajról, hogy hármasával jön.
Őszintén remélem, hogy ez nem igaz.
Laura feldúltan meredt rá, de közben zsigeri félelmet érzett.
– Fenyegetsz?
– Hogy neked milyen élénk a fantáziád!
– Tudom, hogy te voltál.
– Nem tudsz te semmit. És jól gondold meg, mielőtt még
egyszer ezzel jössz. Ne feledd, Laura, hármasával. Vagy
négyesével, vagy… de ne szaladjunk ennyire előre.
Azzal Cherry sarkon fordult és elvonult, Laura meg csak nézte,
és közben úrrá lett rajta a kiszolgáltatottság rettenete.

Laura a nappalijában ült a rendőrség két emberével szemben.
Kezdetben nem akarta belekeverni a rendőrséget, mert azzal

csak nyomatékosítja a helyzet súlyosságát. Cherry reakciójától is
tartott. De nem volt más, akihez fordulhatott volna.
Amikor először fölkeresték, töviről hegyire elmondott nekik
mindent, mintha egy irdatlan gát szakadt volna át benne:
megkönnyebbülés volt megosztania a terhét. Aztán elmentek,
hogy lefolytassák a nyomozást. Laura idegei vitustáncot jártak,
mialatt várt, és azon imádkozott, hogy csak siessenek, hadd ne
kelljen többé a háta mögé nézegetnie.
Most pedig itt voltak, és Laura tudta, hogy minden el fog
rendeződni, és hamarosan véget ér a rémálom. Röviden és
kristálytisztán összefoglalták a tényállást, megitták a teát,
elfogyasztották a kekszet. A férfi rendőr sóváran pislogott a
porcelántányéron árválkodó utolsó szemre. A rendőrnő lenézett
a jegyzeteire.
– Akkor tehát, csak a pontosság kedvéért, nincs kitéve
semminemű
háborgatásnak,
telefonhívásokat.
– Nem.

nem

kap

fenyegető

– Elektronikusan?
– Nem.
– És nem is követik.
– Nem. Illetve, nem hinném. – Laura érezte a rendőrnőből
áradó unottságot, ahogy összecsukta a noteszét, és ez
megszólaltatta benne a vészcsengőt.
– Mint mondtam, nem engem zaklat, mármint nem
közvetlenül.
– Laura, kapcsolatba léptünk Marianne Parkerrel és Julie
Sawyerrel, és egyikük sem kíván eljárást kezdeményezni. Sőt

Mrs. Parkernek meggyőződése, hogy ön írta neki a levelet, Miss
Sawyer pedig tagadja, hogy kutyakölyköt, vagy bármilyen
kisállatot kapott volna postán.
– Mert ismert színésznő. El akarja kerülni a hírverést, de attól
még megtörtént!
– Tudja bizonyítani?
– Természetesen nem, de mi van Cherryvel? Vele is
beszéltek?
– Nincs miről beszélnünk vele, mivel senki sem vádolja.
Laura előredőlt a székében.
– Nem tehetik ezt. Nem söpörhetik a szőnyeg alá, amit
mondtam. Hiszen megfenyegetett…
– Ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni.
– Jézusom, mit kell még tennem, hogy végre komolyan
vegyenek? – kiáltott fel Laura.
Először nem feleltek. Laura lenyelte a torkába gyűlt gombócot.
A rendőrnő szólalt meg:
– Mi komolyan vesszük önt. De be kell tartanunk az
eljárásrendet.
Nem kezdhet el hisztériázni, de ez, ezek a figurák… ő meg még
bízott bennük!
– Kérem. Nem tudom, mi egyebet tehetnék.
A rendőrnőből előbújt az együttérzés.
– Ha netalán nemkívánatos üzeneteket kapna, ennek még
hasznát veheti. – Azzal letette elé a segélyvonal füzetkéjét a
dohányzóasztalra. Két perccel később már el is mentek.
Laura eltakarította el a csészéket, és felfigyelt rá, hogy eltűnt
az utolsó szem keksz. Elmenőben kaphatta fel a fickó. Elcsigázva

rogyott a kanapéra. Megint érezte a félelmet, ami maga alá
gyűrte, valahányszor egyedül maradt a gondolataival. Biztosra
vette, hogy Cherry azért választott pont cocker spánielt, mert
neki is az volt kiskorában. Az üzenet épp annyira szólt neki, mint
a színésznőnek. Mit mondott még el a lánynak, miket fedett fel
előtte hónapokkal ezelőtt? Soha nem fog rájönni, hacsak Cherry
úgy nem dönt, hogy emlékezteti.
Egyszerre megbillent az élete, és bármikor darabokra
eshetett. Korábban bent járt az irodában, papírokat keresett, a
stábtagok elérhetőségének listáját; a dokumentumok egy részét
elzárta, a többit megsemmisítette. Kitörölt pár e-mailt, ami nem
tartozik másokra. Eltűnődött, feltörheti-e Cherry az e-mailfiókját, beférkőzhet-e a céges szerverbe – az ilyesmi a Pentagon
számítógépes hálózatát feltörő suhanchoz hasonló ifjú PC-zsenik
asztala. Gyorsan felhívta a szolgáltatót, ahol igyekeztek őt
megnyugtatni,
mégis
ragaszkodott
a
nagyobb
információbiztonsághoz. Egyre erősebb volt a gyanúja, hogy
követik. Amikor távozott az irodából és taxit akart fogni, megállt
egy kirakat előtt, mintha a kínálatot mustrálná, majd hirtelen
hátrakapta a fejét, hátha valaki figyeli.
Most felpattant, és újból ellenőrizte, hogy a konyha felé menet
biztosan bezárta-e az ajtót. A kutyakölyök sehogy nem ment ki a
fejéből. Épeszű ember nem küldözget halott állatot. Rádöbbent,
hogy alighanem Cherry ölte meg, vagy élve csomagolta be.
Földbe gyökerezett a lába, futkosott a hideg a hátán. Cherry nem
fél sem attól, hogy elkapják, sem a tetteitől. Könyörtelen bosszút
esküdött ellene. És semmi sem állíthatja meg. Nincsenek erkölcsi
aggályai, vág az agya, és ördögi képzelőerővel bír. A tetejébe

körültekintő, hiszen lenyomozhatatlan.
Laura hirtelen félni kezdett attól, ami még csak most
következik. Mije van még, amit Cherry elvehetne tőle? A
rémület összekuszálta a gondolatait. Fogta a telefont. Danielt és
Howardot nem hívhatta. Marad tehát Isabella.

NEGYVENNYOLC
November 3., kedd
Laura követte Isabellát a konyhába, és idegesen állt meg; nem
volt sok ideje, ugyanis barátnője még aznap délután a
Cotswoldsba készült. Volt egy feszült telefonbeszélgetésük, mert
egyébként azóta sem beszéltek, hogy átment hozzá a bocsánatát
kérni. Aztán Isabella bejelentette, hogy elutazik, méghozzá egy
teljes hétre. Elviselhetetlennek találta a gondolatot, hogy újabb
hét napot lesz kénytelen eltölteni az otthona fogságában, azon
rettegve, hogy bármikor megzörgetheti valaki az ajtót, és előre
félve a magányos éjszakáktól, amikor az agya bukfencet hányva
igyekszik az ismeretlen megoldásra rátalálni. Rimánkodott, hogy
átjöhessen.
– Teát? Vagy valami erősebbet? Én nem ihatok, mert még
vezetek.
– Hogy van édesanyád?
– Panaszkodik, hogy az orvosok el akarják tenni láb alól, de

legalább szedi a gyógyszereit. George besokallt, most rajtam a
sor, hogy fogjam a kezét. Aztán drága jó bátyám majd újra levált,
elvégre a szomszédban lakik, bár odáig is a Land Roverrel jár, és
egy percig se hiszem el, hogy a „választási sikere” szempontjából
„nélkülözhetetlen” lenne a strasbourgi útja. Filteres erős?
Borsmenta? Vagy kamilla?
– Igen.
Isabella éppen meg akarta volna kérdezni, hogy most akkor
melyik, de Laura közben elfordult, s a minimalista stílusú, fehér,
kertre néző szárnyas üvegajtón bámult kifelé.
– Nem szoktad védtelennek érezni magad? Innen bárki
bejöhetne.
– Lehet, hogy tágas és hatmillióba került, de ez akkor is csak
egy körbezárt terasz, szívem.
Amikor Laura elvette tőle a kamillateát, észrevette, hogy
remeg a keze.
– Akarsz róla beszélni? – kérdezte Isabella.
– Azt se tudom, hol kezdjem.
– Ülj le!
Hálásan engedelmeskedett, végre valaki átvette az irányítást.
A csészéjét dajkálva igyekezett megfelelő szavakat keresni
ahhoz, amit most már csakugyan ki kellett adnia magából.
– Nem akarlak sürgetni, de ha estig nem érek oda anyámhoz,
akkor fel fogja hívni az utca végében lakó begerjedt ezredest,
hogy küldje értem a helikopterét.
– Néhány nappal ezelőtt arról értesített az ITV, hogy leállunk
a sorozatommal.
– Micsoda?

– Izzy, tudom, hogy ez most képtelenül fog hangzani, hidd el,
nem őrültem meg, még ha úgy tűnik is majd abból, amiket
mondok.
– Folytasd!
– Eddig nem mertem elmesélni…
– Nekem bármit elmondhatsz – noszogatta Isabella lágy
hangon.
– Ígérd meg, hogy nem fogsz elítélni.
– Nem, dehogy.
Laura ránézett; hányaveti ígéret, de be kell érnie vele.
Csakhogy nem tudta, hol kezdje. A csészéjét babrálta, aztán
váratlan hirtelenséggel sírva fakadt. Alighogy az első könnycsepp
kicsordult a szeméből, összeszedte magát, és tiszta zsebkendőt
húzott elő a táskájából.
Izzy bátorítón nyújtotta felé a kezét.
– Laura, mi van?
– Cherry visszatért.
– Ezt hogy érted? – húzta ki magát Izzy.
– Ott lakik Danielnél. Hónapokkal ezelőtt mondtam neki
valamit, ami nem volt igaz. Elzavartam, de aztán rájött, hogy
hazudtam, és Danielt akarta. Ő hívta, hogy költözzön hozzá.
Közben, hogy megbüntessen a füllentésemért, Cherry megígérte
nekem, hogy mindenemet elveszi. Daniel most nem veszi fel a
telefont, ha hívom, Howard válni akar, és pár napja megtudtam,
hogy Cherry egy halott kiskutyát küldött a női főszereplőmnek.
Az a műsor lett volna a nagy dobásom.
Isabella elnyílt szájjal hallgatta, és egyre nőtt benne a
barátnőjéért érzett hitetlenkedő felháborodás.

– Egy halott kiskutyát? Mégis mi a fenét mondtál neki?
– Azt, hogy Daniel meghalt. Mialatt ő Mexikóban üdült. Nem
akartam, hogy tovább rontsa a levegőt, amikor hazajön.
Felhívtam, amikor leszállt a gépe, és azt mondtam, hogy Daniel
meghalt. És nem is láthatja már, mert elhamvasztottuk, és
szétszórtuk a hamvait.
Isabella próbált továbbra is támogató jelleggel mosolyogni, de
megremegett és legörbült a szája széle. Laura zavart és
értetlenkedést olvasott ki a tekintetéből.
– Azt mondtad, nem fogsz ítélkezni.
– Nem is ítélkezem! – vágta rá Isabella.
– Én akkor azt hittem, hogy Daniel haldoklik. És csak napjai
vannak hátra.
– És utána?…
– Rájöttem pár dologra Cherryvel kapcsolatban, amiből
kiviláglott, hogy a pénze miatt van együtt Daniellel. Ezért
hallgattam. – Várta, hogy Isabella megszólaljon. – Mondj már
valamit…
– Nem tudom, mit mondhatnék. Fel nem foghatom, mármint,
megértem, hogy a fiaddal akartál lenni, de Laura…
Laura a kezébe temette a fejét.
– Inkább ne is folytasd, ezt nagyon elszúrtam.
– Jól van, semmi baj. Még helyrehozhatjuk.
– Igen? Hogyan?
– Döbbenetes, amit tettél. De tudom, mennyire megviselt a
helyzet, mennyire kilátástalannak tűnt. Daniel hogy vélekedik? –
kérdezte Isabella óvatosan.
Laura nem válaszolt azonnal.

– Lassan két hónapja nem beszélünk egymással.
Isabella átnyúlt a konyhaasztalon, és megszorította a kezét,
amiért Laura úgy érezte, örökké hálás lesz neki.
– Halott kutyakölyök. Atyaúristen! Őrült ez a lány, vagy mi?
– Őrült, ravasz, eltökélt. Nem is tudom, talán mindez
egyszerre. Rám szállt, és nem tudom, mit csináljak. Hazamenni is
félek.
– Eszerint Howard lelépett? Egyébként tudja?
– Csak egy részét. Mindegy. – Laura látta a barátnőjén, hogy
fel van paprikázva. – Jobb, hogy elment.
– A rendőrségnek szóltál?
– Igen, de nem tehetnek semmit. A színésznő tagad, mert el
akarja kerülni a hírverést. Elhúzott Ibizára. A levelet meg, amit
állítólag én írtam Marianne-nek, meggyőződése szerint tényleg
én írtam.
Isabella szeme kikerekedett.
– Cherry levelet hamisított? Mi állt benne?
– Fröcskölődés volt elejétől a végéig. Csak az írna ilyeneket,
akit évek óta megcsalnak. Ez ébresztette rá Howardot, hogy az
idejét vesztegeti. Úgy döntött, hogy megragadja a pillanatot, és
most válni akar.
– A szemétláda – mormogta Isabella.
– Őt meg kérdőre vontam.
– Kit, Cherryt? Na és mit mondott?
– Hogy vegyek vissza, különben további szerencsétlenségek
fognak érni.
– Jézusom! Ez nem normális. Mit képzel magáról? Hisz csak
egy gyerek, az isten szerelmére. Egyidős a mieinkkel. Jóságos ég,

ha Brigitte vetemedne ilyesmire…
Isabella mély levegőt vett, és olyan mérhetetlen sajnálkozással
nézett rá, amitől Laura mindjárt nagyon egyedül érezte magát.
– Ó, Laura…
– Tudom – mondta gyorsan. – Tudom, hogy szörnyű, amit
tettem… – Elhallgatott, és majdnem megkérdezte Isabellától,
hogy ő is ezt tette volna-e a helyében, de túlságosan is tartott a
választól. – Tanácstalan vagyok – mondta tehetetlenül.
– Nem próbálsz meg még egyszer beszélni Daniellel?
– Nem fog velem szóba állni. Hidd el, próbáltam. Írtam is neki.
Szerintem Cherry elsinkófálta a levelemet.
Ekkor megszólalt Isabella telefonja az asztalon. Odapillantott a
kijelzőre.
– Anyám az.
– Menned kell.
Zavartan bólintott, és hagyta, hogy bekapcsoljon a hangposta.
– Majd visszahívom.
Laura felállt, és orrot fújt, miközben a mosogatóhoz vitte a
csészéjét.
– Azért nem kell úgy rohanni.
– Semmi probléma. Más dolgod van.
– De még nem jutottunk semmire.
– Sebaj.
– Nem jössz át velem anyámhoz?
Laura kis mosolyra húzta a száját.
– Most csak szövetségest keresel.
– Igaz. – Isabella megölelte. – Jövök, amint tudok, de ígérd
meg, hogy felhívsz, ha történik valami. Jobbat mondok, majd én

hívlak. Mindennap.
– Kösz.
– Sajnálom, hogy össze voltunk veszve.
– Nem volt az igazi összeveszés – mondta Laura. – Valójában
még örülök is, hogy elmész.
Izzy nevetett.
– Miért, csak nem hiszed, hogy a jöttment kis tyúk engem is
kipécézett magának?
– Még az is lehet. – Laura igyekezett józan maradni. – Képes
rá. Ez nem ismer lehetetlent.

Hazaérve Laura végigjárta a házat, minden zárat bezárt, mégis
borsódzott a háta, valahányszor kiment a konyhába a
borospoharát újratölteni. A hűtő zajos cuppanást hallatott,
amikor kinyitotta; és a borospohár is visszhangozva koccant a
gránitpulton. Megállt és az üres ház csöndjét hallgatta. Egy kis
zene talán segítene. Bekapcsolta a rádiót, de a klasszikust túl
melankolikusnak, a többi adót meg harsánynak találta: az efféle
dübörgés aligha fogja elsimítani az idegeit. Így inkább kikapcsolta
a rádiót, ettől viszont még nagyobb lett a csönd. Bárcsak vele
lenne Isabella!
Laura nagy levegőt vett. Össze kell szednie magát. Elvégre
Cherry nincs itt a házban, hogy váratlanul lecsaphatna rá. Mivel
reggel óta nem evett, és majdnem hat óra volt, kivett a hűtőből
egy adag tzatzikit és felszeletelt mellé egy piros paprikát. A
pulthoz telepedve eszegette egyszerű vacsoráját, és
morfondírozott. Mi lesz Cherry következő lépése? Merthogy lesz

valami, az biztos. Meddig képes elmenni? Fejben listázta, mi az,
ami kedves a számára. Először is a háza, a barátai… Jézus ereje,
Mózes! Felugrott, és a kitárt szárnyas ajtóból szólongatta a
kandúrt, az etetőtálkáját ütögetve csalogatta, és alaposan
megszemlélte, amikor előszaladt végre. Csak akkor tudott
lecsillapodni, amikor sértetlennek találta. Azután a macska
bosszúságára becsukta mögötte az ajtót.
– Bocs, Mózes, de ma bent leszel. Van odakint egy bolond lány,
aki énrám utazik, és ez azt jelenti, hogy te is veszélyben lehetsz.
Visszaült a reggelizőpulthoz, de nem tudott megnyugodni.
Habár tisztában volt vele, hogy Howard nem óhajt vele beszélni,
felkapta a telefonját, és hívta. Nem vette fel. Ez annyira
lehangolta, hogy nem hagyott üzenetet. Akkor majdnem
megpróbálta Danielt is, de képtelen lett volna elviselni egy újabb
néma elutasítást, ezért inkább félretette a telefont.
Otthona kelepcéjébe zártan bámult kifelé az ablakon a sötétbe
borult kertre, és Cherryn tűnődött: hol lehet most, mi jár a
fejében, mire készül.

NEGYVENKILENC
November 4., szerda
Valaki rádudált Laurára, ahogy megpróbált átevickélni London
minden bizonnyal egyik legzűrösebb körforgalmán a Croydontól

délre eső Purley-ben, ebben a dugóktól fuldokló, egyirányúsított
városban, amelyet egyik oldalról épp a körforgalomszörny
fojtogat, ami éppen most köpi ki őt egy hatalmas szupermarket
bevezető útjára. A fekvőrendőrökön átdöcögve a parkoló felé
vette az irányt, el a kihagyhatatlan ajánlatoktól harsogó
óriásplakátok mellett: három doboz mirelit pizza mosolygó
álolaszokkal mindössze három font.
Leállította a kocsit, és egy pillanatig gondolkozott. Éjjel órákig
hevert álmatlanul az ágyban, és fülelt. Gondolatban a házban
barangolt, a szobák sötétjében bárki megbújhatott. Elképzelte,
hogy mozog a függöny, és lélegzést hall az ajtó mögül.
Villanásokra a legnagyobb félelme közepette is elfogta a harag,
hogy rettegnie kell a saját otthonában, s hogy elszakították
Danieltől. Cherry egy kölyök, ahogy Isabella is mondta, ha
Brigitte próbálkozna hasonlóval… Akkor mi lenne? Bizonyára
közbelépne, hogy leállítsa. Ekkor támadt az ötlete. Fölkelt és
bekapcsolta a laptopját. Meg kell találnia Cherry anyját. Lehet,
hogy lyukra fut; nagy valószínűséggel ez lesz az eddigi
legszerencsétlenebb húzása. Cherry tudja, hogyan tüntesse el a
nyomait, ártatlan áldozatot játszik, és az anyák mindig elfogultak
a gyerekükkel, ugyanakkor senki sem ismerheti jobban az
embert a saját anyjánál, és a nő talán, de tényleg csak talán, tud
valamit Cherryről.
Laura kikémlelt a szélvédőn. Remélhetőleg ez Cherry
anyjának munkahelye. Daniel egyszer megemlítette neki, hogy
szupermarketben dolgozik, és abból a feltételezésből kiindulva,
hogy ugyanaz a vezetékneve, mint Cherrynek, Laura célzottan a
„Laine” nevű munkatársakra keresett rá. Három áruházláncot

nézett át, mire végül az egyik Tescóban rábukkant egy bizonyos
Wendy Laine-re. A helyszín stimmelt – tömegközlekedéssel
elérhető Croydonból –, de a Laine elég gyakori név, így nagyon is
lehetséges volt, hogy nem ő az.
Ha viszont mégis ő Cherry anyja, hogy közelítse meg? Annyira
bizarr és sokkoló ez a sztori, és egy anya sem hall szívesen a
gyereke gazságairól. Mi van akkor, ha a nő dühében támadásba
lendül? Mi van, ha szó szerint megüti? Mi van, ha Cherry mesélt
neki a hazugságról, és a nő kapásból gyűlöli? Végül a szorongás és
a félsz tuszkolta ki Laurát a kocsijából. Egy asszony sétált el
mellette egy számmal kisebb melegítőalsóban, háromévesnél
nem idősebb fülbevalós, Disney-pólós kislányát vonszolva maga
után. Húzatta magát a gyerek, mert jobban izgatta a hosszúkás,
rikító csíkos papírba burkolt édesség, amin nyammogott, mint az
anyja, aki a telerámolt bevásárlókocsit tolta, tetején az álolasz
mirelit pizzák dobozaival.
Laura lezárta a kocsit, és megindult a szupermarket bejárata
felé. Wendy Laine a honlap tanúsága szerint a pénztársor
irányítója, de nyilván több műszakban dolgozik. Az nem derült
ki, hogy ma éppen dolgozik-e vagy sem, de a bejárat mellett
Laura talált egy táblát a szolgálatot teljesítő felelős alkalmazottak
nevével. Wendy neve is szerepelt a listán, mellette a fotójával.
Laura elkedvetlenedve bámulta a képet. Ennek a nőnek élénk
vörösesbarna haja van, s még véletlenül sem hasonlít Cherryre.
Egy biztonsági őr felfigyelt rá.
– Minden rendben? – kérdezte tőle gyanakvással a hangjában.
– Wendy Laine-nel szeretnék beszélni. – Van ennek bármi
értelme?

– Miről?
– Személyes ügyben.
A biztonsági őrön látszott, hogy szívesen vitatkozna, aztán
mégis elindult valamerre, alighanem Wendyért.
Két perccel később aprócska nő toppant Laura elé.
– Segíthetek?
Laura kereste, de nem lelte a hasonlóságot Cherryvel.
– Jó napot. Laura Cavendish vagyok.
A nő először a homlokát ráncolta, aztán örömteli, bár kissé
meghökkent mosolyt villantott rá.
– Daniel édesanyja?
Megdobbant a szíve.
– Úgy van.
– Cherry nem is szólt… Meg volt beszélve?
– Nevezzük hirtelen ötletnek. Cherrynek nem mondtam, hogy
jövök.
– Úgyis mindjárt szünetem lenne. Várjon csak… – Babrált
valamit a rádióján. – Beállnál a helyemre, Holly? Kávézom egyet.
Recsegve érkezett a válasz, aztán Laura követte Wendyt az
üzletsoron található, természetes fénytől megfosztott, szegényes
kis kávézóba.
– Isteni a latte – mondta Wendy, és ragaszkodott hozzá, hogy
ő fizessen, mivelhogy jár neki a dolgozói kedvezmény.
Laura borsmentateát rendelt, Wendy lattét, és letelepedtek az
egyik barna peremű, kerek asztalkához.
Wendy kíváncsian nézett rá.
– Jó végre találkozni. Ezer éve rágom Cherry fülét, hogy
mutasson be minket egymásnak, de mindig talál valami kifogást,

főleg hogy magának sincs túl sok szabad ideje. Persze dolgozó
anyák vagyunk mindketten – mosolygott.
Laura viszonozta a mosolyt. Cherry nyilvánvalóan egy szóval
se említette neki, hogy elmérgesedett a viszonyuk, hiszen Wendy
nagyon is barátságos vele, sőt örül neki. Ami azt illeti, olyan
nyíltszívűen lelkesnek mutatkozott, hogy Laurát furdalni kezdte
a lelkiismeret amiatt, amit tenni készült. Mély lélegzetet vett,
miközben az ölében tartotta a kezét.
– Wendy, én pár hónapja elkövettem valamit Cherry ellen.
Wendy kifejezéstelen arcot vágott.
– Tényleg? Nem is mondta.
– Cherry és én nem voltunk mindig közös nevezőn, és amikor
úgy nézett ki, hogy Daniel meg fog halni… Tud róla, hogy beteg
volt?
– Igen, szörnyű. Nagyon sajnáltam magát.
– Igen, szóval, amikor az orvosok azt mondták, hogy nem fogja
túlélni, azt hazudtam Cherrynek, hogy meghalt, hogy az utolsó
napokban egyedül lehessünk a fiammal. Csak az apja meg én.
Wendy először föl se fogta.
– Hogy mondja?
Laura nem ismételte meg.
– Jóságos ég!
– És amikor mégis kijött a kómából, nem szóltam Cherrynek.
Szörnyű, amit tettem, és bánom, hogy fájdalmat okoztam nekik,
de amióta Cherry rájött a dologra, kereken szólva:
megfenyegetett, hogy tönkretesz.
– Nem hiszem el!
Laura nyugtalanul észlelte, hogy megbotránkozást és haragot

váltottak ki belőle a szavai.
– Tudom, hogy sok ez egyszerre, én is így éreznék…
– Álljunk meg egy percre! Hogy merészel ideállítani és
szörnyetegnek nevezni a lányomat?!
– Semmi ilyesmit nem mondtam…
– Mi baja van vele? – emelte föl a hangját Wendy.
Laura az asztalra helyezte a kezét.
– Wendy. Kérem. Hallgasson végig.
– Mondja – felelte Wendy kelletlenül.
Leplezett döbbenet ült az arcán, mialatt Laura beszámolt neki
a Marianne-nek írott levélről és a kiskutyáról.
– Hát, ez egy kissé erős.
– Azt hiszi, kitaláltam? – csattant fel Laura. – Nem mondtam
volna el magának ezt az egészet, és nem állt szándékomban
felkavarni vagy megsérteni, de fogalmam sincs, mi lesz Cherry
következő húzása, és rettentően ideges vagyok. – Tartott egy kis
szünetet. – Én nem tudom őt leállítani. – Wendyre nézett, hátha
van a számára egy megnyugtató szava, vagy ötlete, amivel véget
lehetne vetni a rémálomnak, de a nőn csak az látszott, hogy
mentehetetlenül tönkre van téve a délelőtti kávézgatása a másik
anyukával.
– Kinek képzeli magát, hogy ide pofátlankodik és sértegeti a
családomat?
Wendy fölkelt az asztaltól, ám ekkor Laura könyörgőre fogta.
– Ne menjen még, kérem. Nem tudom, mit tegyek. A saját
fiam nem áll szóba velem. El se tudja képzelni, milyen érzés.
Csak képzelődött, vagy tényleg megrándult Wendy arca?
Kisvártatva Laura megkönnyebbülésére újra leült.

– Odaköltözött hozzá, igaz?
Laura bólintott.
– A fiam szerint a Cherry iránti ellenszenvem befolyásol. –
Zavarban volt. – Az utóbbi időben nem lelkesedtem a
kapcsolatukért.
– Miért?
Lehet, hogy ezzel most túlfeszíti a húrt.
– Volt egy olyan érzésem, hogy Cherry elsősorban a pénzéért
van együtt a fiammal.
Wendy vehemensen rázta a fejét.
– Ki van zárva. Jó állása volt, évi harmincezer fölött keresett.
Laura zavartan mondta:
– Már nem dolgozik ott.
– Jó, de lesz másik munkája.
Laura halkan szólt:
– Alig hiszem.
– De hát Daniel… ne vegye zokon, Laura, de még csak
gyakornok, vagy nem? Egyelőre nincs jól eleresztve, és nem
hinném, hogy elég lenne a pénze két embernek. Valami puccos
környéken lakik, nemde? Szép kis jelzálog lehet rajta.
– A pénze egy vagyonkezelői alapban van. A lakás pedig ki van
fizetve. Az apja vette neki.
Wendynek elkerekedett a szeme.
– Minden hónapban ötezer font érkezik Daniel számlájára. Van
ugyan munkája, és remélhetőleg gyümölcsöző karrier elé néz, de
nincs rászorulva, hogy dolgozzon. – Laura elhallgatott, mert látta
Wendyn, hogy megértette végre. Az asszony kipirult, és most
először tűnt úgy, hogy kicsúszott a lába alól a talaj.

– Ezt nevezem!
Csend ereszkedett közéjük. Wendy magába fordult. Szégyellte,
hogy föl sem fogta, mennyire gazdagok. Laura attól tartott, hogy
kicsúszik a markából, ezért megszorította a kezét.
– Wendy, kérem. Nem tudom, mi mást tehetnék.
A másik nőnek nem volt ínyére, hogy a kezét szorongatják,
Laura szégyenkezve húzódott hátra.
– És most még össze is házasodnak – dünnyögte maga elé
Wendy.
Laurával forogni kezdett a világ, mintha tűkkel szurkálnák,
zúgott a füle.
– Nem tudta.
– Daniel és Cherry összeházasodik? Mikor? – firtatta egyre
idegesebben.
– Januárban.
Laurának megremegett a keze.
– Istenem, csak azt ne… Nem lehet igaz… Kérem, Wendy,
tudom, hogy a lánya, de ne hagyja, hogy ez megtörténjen.
– Lehetetlent kér.
– Ez már rég nem csak a pénzről szól. Danielt akarja szőröstülbőröstül, engem teljesen kizárva. Soha többé nem láthatom a
fiamat, Cherry majd tesz róla. Maga ismeri a lányát a legjobban.
Kérem, csináljon valamit.
Wendy a kávéját szürcsölgette, aztán lassan letette a csészét.
A tömeges használatra tervezett vastag porcelán élesen koppant
a csészealjon.
– Nem.
Egy szorítás rántotta össze Laura mellkasát.

– Meg kell értenie, Laura – állt fel Wendy. – Ő a lányom.
Laura tehetetlenül nézett a remegve elsétáló nő után.

ÖTVEN
November 5., csütörtök
Cherry belépett az anyja lakásába, és a szobájában felhalmozott
dobozokhoz terelte a rakodót. Jó ötlet volt tőle, hogy olyankor
viteti el a maradék holmiját, amikor az anyja dolgozik, mert így
legalább nem kell kerülgetnie a választ arra a kérdésre, hogy
mikor hívja meg végre Wendyt az új otthonába. Nem akarta,
hogy az anyja átjöjjön hozzájuk és ámuljon meg bámuljon, kínos
megjegyzéseket tegyen, hogy milyen drága meg divatos minden,
vagy ami még ennél is rosszabb, hogy odavigyen nekik valami
szörnyűséges lakásavató ajándékot a szupermarketből. Most is,
mint mindig, bűntudata volt a gondolatai miatt, és elhatározta,
hogy elviszi vacsorázni valami szép helyre, majd pár hét múlva,
amikor már berendezkedett. Hagy is neki erről egy néhány
szavas üzenetet. Igen, így lesz a legjobb, gondolta boldogan, és
bement a nappaliba papírért.
– Anya!
Wendy ott ült a kanapén.
– Búcsúzni jöttél?
– Én… én nem tudtam, hogy itt vagy. – Cherry a homlokát

ráncolta. – Nem dolgozol?
– Elcseréltem a műszakomat.
– Á, értem.
– Mintha nem örülnél.
– Ja, nem, semmi gond. Miért mondod ezt?
Wendy felállt.
– Nem rajongtál az ötletért, amikor felajánlottam. Azt hittem,
jó lesz látni egymást.
– Persze. Csak nem szeretnélek kihasználni.
Cherry feszengett az anyja előtt. Mi ez az egész? Ő csak a
holmiját akarja elvinni, nincs semmi kedve egy rögtönzött családi
összeboruláshoz.
– Ez nem igaz, Cherry. Te egész egyszerűen nem szeretsz
velem lenni.
Cherrynek összerándult a gyomra, de nevetett.
– Mit beszélsz?
– Nem vagyok gazdag. Komfortosan élek, a saját mércém
szerint, és keményen dolgozom.
– Így van – vágta rá Cherry, mintegy biztatásként.
– Ne pátyolgass! – csattant fel Wendy, és Cherrynek
megrándult az arca. – Te szégyellsz engem, lányom. Lenézel.
Cherrynek dübörgött a szíve a mellkasában.
– Miket hordasz össze?
– Egy szupermarketben dolgozom, nincsenek flancos ruháim,
nem beszélek olyan választékosan, mint egyesek. Te mindig
többet akartál, magasak az elvárásaid, és válogatós vagy. Azért
is borultál ki úgy Nicolas miatt. Tudtam, hogy kilógsz ebből a
környezetből, de azt azért nem gondoltam volna, hogy lesajnálsz.

– Elcsuklott a hangja, de tartotta magát. – Egy nő járt bent
nálam tegnap az üzletben.
– Kicsoda? – kérdezte Cherry aggodalmasan, habár a lelke
mélyén már tudta.
– Laura Cavendish. Nem akartam szólni róla, de egész éjjel
nem aludtam attól, amit elmondott. Könyörgött, hogy segítsek
neki és fékezzelek meg. – Elhallgatott. – Hát igaz ez?
– Jaj, ne drámázz már!
Wendy ledermedve suttogta:
– Atyaúristen.
– Elmondta neked azt is, hogy mit csinált? Hazudott nekem!
Azt mondta a saját fiáról, hogy halott, csak hogy ne láthassam
többé.
Cherry várta, hogy szavai kifejtsék a megfelelő hatást, és az
anyja – szokásához híven – visszakozzon, mert fél, hogy magára
haragítja, és ezért inkább azt mondja, amit a lánya hallani akar.
Ám Wendy most máshogyan nézett rá. Cherry sosem látta még
őt ilyennek, és ez megrémítette.
– Nem tudom elhinni, hogy képes voltál minderre – mondta
Wendy. – Megölni egy kiskutyát? Mi ütött beléd?
– Jézusom, hagyd ezt a sápítozást! Megszabadítottam egy
nyomorúságos élettől. Látnod kellett volna szegénykét abban a
ketrecben, fény és levegő nélkül. Szar élete volt, és nem volt
jövője, mert rossz helyre született – fröcsögte a lány.
Wendy elhaló hangon kérdezte:
– Most magadról beszélsz, ugye? – Lépett egyet felé. – Apád
halála után erőmön felül güriztem. Néha majd beleszakadtam, de
sose kellett nélkülöznöd. Kevesebbet láttalak, mint szerettem

volna, de reméltem, hogy meglátod a tetteim mögött a jó
szándékot, és felnézel majd rám. Lehet, hogy nem volt sok
pénzem, amim volt, azért viszont megdolgoztam. Nem másoktól
szipkáztam ki, mint valami pióca.
Ekkor Cherry egész testében remegve pofon vágta az anyját,
aki elakadó lélegzettel kapott az arcához.
– Bocsánat. – A furgonos ember téblábolt a küszöbön.
– Mi van? – pördült hátra Cherry.
A fickó feltartotta a kezét.
– Cuccok a kocsiban. Indulnék. – S már ott se volt.
Cherry nyugtalanul fordult vissza az anyjához.
– Tudom, hogy szégyellsz – mondta halkan Wendy –, de én is
szégyellek téged. – Azzal elfordult.
Cherrynek szikrázott a szeme. Ugyanazt érezte, mint régen,
hogy ő csak egy croydoni lány, egy senki, akinek behatárolt a
jövője, és képtelen megtartani egy jobb hátterű fiút. Feldúltan
kitrappolt a lakásból, le a kőlépcsőn, és kirontott a szabad
levegőre. A furgon már elindult Kensington felé. Cherry
összefont karral, égő szemmel, remegve masírozott végig az
utcán Daniel Mercedeséhez. Hogy képzeli? Rohadék Laura
Cavendish, hogy meri beleütni az orrát? Sugárzott belőle a
gyűlölet, még a levegőt is megfertőzte, amit beszívott. Hogy a
francba gondolta, hogy beszél az anyukájával? Mintha
kisgyerek volna! Danielt csak megfojtja azzal, ahogy
rátelepszik. Nem lehet így belemászni mások életébe, és
szétverni az álmaikat!
Keze élével dühödten letörölte a könnyeit, és összeszorította a
száját, hogy ne bőgjön. Amikor beszállt a kocsiba, súlyosan

nehezedett mellére a harag. Szóval Laura továbbra is azon
mesterkedik, hogy szétválassza őket. Nem tanulta meg a leckét.
Miért nem vonul már vissza, fortyogott. Miért nem tűnik el a
balfenéken? Bárcsak elütné a busz. Egy jó kis baleset. Aminek
épp az a lényege, hogy nem látható előre, de elég egyetlen
ballépés, egy rosszul időzített pillanat, és – kampó. Az áldozat
volt, nincs. Egy problémával kevesebb, és senki sem
hibáztatható. De szép is lenne! Indulattal és önsajnálattal telve
egy darabig még kéjelgett a gondolatban, aztán visszazuhant a
valóságba. Attól még nem következik be egy baleset, hogy az
ember szeretné.
Ingerülten lőtt ki a kocsival, keze erősen markolta a kormányt,
és mereven előre nézett, átkozva mindenkit, aki nem gyorsított
fel elég hamar a zöld jelzésnél, vagy tétovázott a körforgalomban.
Öntudatlanul is a Webb Estate felé hajtott, aztán megállt a
kocsival, és benézett a tempósan csukódó automata kapun. Fény
vakította el a háta mögül, és surrogva nyílt a kapu a következő
kocsinak. Cherry gondolkodás nélkül indított, és rátapadt a
másik kocsira, amely aztán egy ponton elkanyarodott, míg
Cherry gurult tovább Nicolasék háza felé. A Silver Lane-t
mindkét oldalon négy sor ezüstös nyírfa szegélyezte, ő nagyjából
félúton állt meg. A ház egy nyolc hálószobás palota volt. Előrébb
gurult egy kicsit, hogy a fák között fellásson Nicolas szobájára, és
izgatottan ábrándozott, mi történne, ha a fiú észrevenné. Látszik
az ablakban a sziluettje, ahogy átkarolja a feleségét. Talán
kiszúrja őt idelent, és lejön hozzá. Ő meg majd megvillantja előtte
a gyűrűjét, és mellékesen szót ejt Danielről. Hirtelen nagyon
hülyének érezte magát. Hiszen Nicolas már elment. Feleségestül.

Saját otthonuk van, ahol a közös életüket élik. Ők már
továbbléptek. Cherry megalázottan hajtott el onnét, amilyen
gyorsan csak tudott.

ÖTVENEGY
November 6., péntek
Reggel hat óra. Daniel már ruhában nézte az alvó Cherryt:
sötéten fénylő haja a kipirult arcába hullt, karja kívül a takarón,
finom és kívánatos volt a bőre. Azon tűnődött, adjon-e neki egy
búcsúpuszit. Előző este megvolt az első összezörrenésük, és azóta
még nem békültek ki rendesen. Ő azt sem értette, hogy
egyáltalán mi váltotta ki a balhét.
Ígéretesen indult az este. Mialatt Cherry az anyjánál volt,
Danielt felhívta Will barátja, és nagyon örült, hogy épp nem
dolgozik, ugyanis szerette volna valakivel megünnepelni az
előléptetését. Megegyeztek, hogy felugrik hozzájuk, és bevárják
Cherryt, hogy ő is velük tartson. Daniel barátai röviddel a baleset
előtt találkoztak a lánnyal utoljára, s most, hogy újra együtt
vannak, Daniel azt szerette volna, ha egy kicsit közelebbről is
megismerik egymást. A srácok sörözgettek várakozás közben.
– Azért elég elnéző vagy, Dan, hisz egyszer már ejtett téged –
jegyezte meg Will, miközben felpattintotta a sörét.
Daniel

diplomatikusan

fogalmazott,

mert

nem

akarta

bemocskolni az anyját a teljes sztori elmondásával:
– Ez ennél bonyolultabb.
Férfiakra jellemző módon Will nem tartott ki sokáig a téma
mellett. Odakoccintotta a sörét a barátjáéhoz.
– Sok szerencsét – mondta minden rosszindulat nélkül. – Mi
legyen az esti program? Kipróbálhatnánk azt az új japán
éttermet, tudod, ahol Theo barátja a tulaj. Cherry szereti a japán
kaját?
Daniel nem tudta a választ. Ekkor felberregett a kaputelefon,
és a furgonos fickót pillantotta meg a kijelzőn, amint nagyban
rámolja le a dobozokat a járdára.
– Mindjárt itt lesz – mondta. – Majd megkérdezzük. – A fickó
felcipelte a dobozokat a lépcsőn, és behordta a lakásba. Épp csak
odamorrantott nekik egy hellót, és köszönte szépen, nem kért
teát. Felhúzta a szemöldökét, amikor Daniel megkérdezte, hogy
Cherry hol van, visszaért-e már.
– Remélem, nem, haver. Majd téged is megcsap, mint a
muterját.
Daniel leesett állal nézett rá, a fickó rájött, hogy eljárt a szája,
és sietősre fogta.
– Mennem kéne, haver, ha nem gond. Nálad van a pénz?
– Egy pillanat, mit értett azon, hogy „majd engem is
megcsap”?
– Ebbe én nem folynék bele. Ne vedd zokon, de kérem a pénzt,
és léptem. – Konokul nyújtotta a markát, és Daniel látta rajta,
hogy úgyis hiába nyaggatná. Kifizette neki a kétszáz fontját, és
azzal a fickó elment, kétségek között hagyva Danielt, habár
nyilván ő értett félre valamit. Visszament a nappaliba Willhez.

– Minden oké?
Daniel gyors mosolyt erőltetett magára.
– Naná. Egyszóval, mostantól saját irodád lesz?
Mialatt a munkájáról karattyoló Willt hallgatta, fél füllel az
ajtóra koncentrált: várta Cherryt. Nagyjából húsz perccel később
csörrent meg a kulcs a zárban. Aztán kivágódott a nappali ajtaja.
Cherry feszültnek tűnt, és szemlátomást nem örült Willnek.
Daniel felugrott, hogy megcsókolja, de ő az arcát fordította felé. A
fiú a vendégükre mutatott.
– Will új pozícióba került.
– Jó.
– Kockázatkezelési vezető lesz.
– Mondtad. – Cherry nagy levegőt vett, és próbálta
megerőltetni magát: – Gratulálok!
Will megemelte a sörét.
– Egészségünkre!
Daniel átkarolta a lányt.
– Azért ugrott át, hogy elhívjon bennünket ünnepelni. Volna
kedved velünk vacsorázni?
– Hú… szétmegy a fejem, de ti csak mulassatok jól.
Will kínjában a söre mögé bújt. Feltételezte, hogy egy szerelmi
civódás közepébe csöppent.
Cherry csak állt ott, és bár tisztában volt vele, hogy mit
művelt, nem tudott vagy talán nem is akart mentegetőzni.
Muszáj volt kimennie, úgy érezte, megfullad.
– Megyek átöltözni.
Egy perc sem telt bele, és Daniel utána szaladt a hálószobába.
– Minden rendben van?

Cherry épp a harisnyáját rángatta le és hajította a padlóra.
Végignyúlt az ágyon.
– Aha.
– Anyukáddal is?
– Igen, hát persze.
Nyilvánvaló volt, hogy hárít. Daniel nem tudta, hogyan
hozhatná szóba, amit a költöztetőtől hallott, de ösztönösen
megsejtette, hogy úgysem szülne jó vért.
– Nem úgy nézel ki, mintha minden rendben volna –
kockáztatta meg.
– Pedig tényleg semmi bajom. Csak ez a fejfájás.
– Szólok Willnek, hogy nem mehetek vele. Kitalálok valamit…
– Ne, menj csak el – gördült felé Cherry, és elmosolyodott. –
Bocs, hosszú volt a nap. De te menjél csak – tette hozzá sietve. –
Szerintem én ma korán lefekszem. – Azzal egy szűzies csókkal el
is hessentette Danielt, aki feladta a további hízelgést, és
kettesben ment Will-lel a japán étterembe, arra hivatkozva,
hogy Cherryt migrén gyötri. Felemásra sikeredett az este, és
volt egy olyan érzése, hogy már Will is bánja, hogy elhívta
magával. Daniel félresöpörte a kérdést, hogy „otthon minden
oké-e”, és csak azért nem hívta fel Cherryt, mert tartott attól,
hogy elaludt már. Amikor fél tizenegy tájban hazaért, valóban
aludt.
Akárcsak most. Vetett még egy pillantást a szép arcára a
sötéten göndörödő pillákkal, és úgy ítélte meg, hogy azzal a
búcsúpuszival csak fölzavarná. Megragadta Rufus grabancát, aki
közben benyomakodott utána, ugyanis az egyméteres
magasságnál lejjebb elhelyezett cipők megrágcsálása mellett a

másik kedvenc szórakozása az ágyra való felugrálás és az
arcnyalogatás volt. Aztán Daniel kióvakodott a szobából, és ment
dolgozni.

Cherry fél kilenckor egy homályos, nyugtalanító érzéssel ébredt,
mint amikor hosszan zümmög a szobában egy légy, és amikor az
ember már épp elfeledkezne róla, újrakezdi. Aztán eszébe jutott:
este ostobán viselkedett, és szégyenkezve gondolt vissza, hogy
milyen suta kifogást talált ki Daniel barátjának. Hogy is hívják?
Will. Hónapokkal azelőtt már találkozott vele néhányszor.
Rendes srác, csak irritálóan nagyképű. Ami persze nem mentség,
attól még kedvesnek kellett volna lennie Will-lel, és el kellett
volna mennie velük vacsorázni. Daniellel is szerencsétlenül jött ki
a dolog, s bár ő megpróbálta kiengesztelni, egyfolytában az
anyjánál történtek jártak a fejében.
Összegömbölyödött, ahogy marcangolni kezdte a bűntudat.
Megütötte az anyját. Rosszul volt a szégyentől, aztán az a
gondolat hasított belé, hogy Wendynek nem volt igaza Daniellel
kapcsolatban. Ő tényleg szereti, és puszta szerencse, hogy
gazdag. Igaz, hogy a szerencsében azért az ő keze is benne volt,
de úgy tartja a mondás, hogy mindenki a maga szerencséjének
kovácsa. Beleborzongott, ahogy újra végigpörgette magában az
előző esti eseményeket. Fény derült a régóta rejtegetett,
gyalázatos titkára, hogy szégyelli a saját anyját, és erről az
áskálódó Laura tehet. Újból elöntötte a méreg. Halálosan gyűlölte
a nőt.
Volt egy pont előző este, amikor majdnem kitálalt Danielnek:

hogy átverte, amikor úgy tett, mintha nem tudná, hogy él; hogy
miket művelt, hogy megleckéztesse Laurát, s hogy Laura csak
nem bírja békén hagyni, de nem tehette semmiképpen.
Elzavarta inkább abba az étterembe, aztán az ágyban fekve
tűnődött, hogy vajon telefonál-e majd neki, mielőtt elaludna.
Daniel valamikor hazajött, és befeküdt mellé anélkül, hogy
felébresztette volna, aztán ugyanez történt reggel is.
Türelmetlenül pattant ki az ágyból. Igazuk van azoknak az
idős pároknak, akik azt mondják, sosem szabad békétlenkedve
lefeküdni, mert alvás közben elgennyed a baj. Most ki kell
köszörülnie a csorbát. Elhatározta, hogy meglepi a fiút és főtt
étellel várja haza. Sablonos megoldás, de be fog válni. A
konyhában átlapozott pár szakácskönyvet, amit már ő vásárolt a
helyi könyvesboltban. Rufus rávakkantott, mire felemelte a
kutyát, hogy segítsen neki választani. Végül egy tagine mellett
döntöttek. Az eléggé flancos, a leírás szerint mégis egyszerűen
összedobható.
Miután ez eldőlt, nekiállt kávét főzni, és a fejében újból
zümmögni kezdett a légy. A Laura-légy. Zaklatott lett tőle, és ezt
az érzést utálta. Le kéne csapni és jól összenyomni azt a legyet,
konyhai papírtörlőn szétkenni a belét, aztán kidobni a kukába.
Valaki talán már meg is tette helyette. E gondolattól fellelkesülve
bekapcsolta a tévét a reggeli hírekre, hátha történt egy baleset.
Egy nő túl hamar lépett le az útra, és kilapították, vagy a metró
alá lökték. Nem valószínű, mivel Laura nem szokott metrózni.
Márpedig valami akkor is történhetne már. Olyan sima ügy, csak
egy apróság kell, hogy megbillenjen az egyensúly. A dolog
egyszerűségétől tűzbe jőve elhatározta, hogy kiguglizza, „hogyan

idézhetünk elő véletlen halált”. Felnyitotta a laptopot, és
elkezdte bepötyögni a szöveget, de még időben megálltak az ujjai
a levegőben. Most majdnem ráfázott, hiszen lehetetlenség
teljesen eltüntetni egy böngészés nyomait. Hál’ istennek még
csak az első három szót írta le. Nem mintha tényleg csinálni
akarna valamit, de azért jobb a biztonság. Lecsukta a gépet, és
inkább a fantáziájára hagyatkozott. Villámcsapás… Bajos lenne
irányítani. Méhcsípés… Hátha Laura allergiás rá. Be lehet a
méheket tanítani? Esetleg a bőrre kenni valamilyen anyagot, ami
odacsalogatja őket. De még akkor is nagy a hibaarány: a módszer
sikere függ attól, hogy hessegetni kezdi-e a méhet, illetve hogy
az belemélyeszti-e a fullánkját. Hm… na és a vízbe fúlás? Erős
sodrás kell hozzá, meg hogy ne legyen a közelben senki.
Mérgezés? Jaj, miért kell Laurának ilyennek lennie? Miért ilyen
elnyomó, miért gondolja, hogy Cherry nem méltó a fiacskájához?
Ebédidőre sokkal jobban volt. Nyilván nem fog átmenni
Laurához, hogy hipót csöpögtessen a teájába, mégis vidító volt
erről spekulálni.
Ebéd után elment megvásárolni a békítő vacsora hozzávalóit,
majd nekilátott a főzésnek. A tagine fahéj-, babér-, és
köményillattal töltötte be a lakást, a pulton pedig egy
habcsókrolád pompázott. Cherry fél hétkor megterített, és húsz
perccel később megérkezett Daniel. A lány megvárta, míg bejön
a konyhába, és rögtön látta, hogy jó döntést hozott: a gondosan
megterített asztal a borospoharakkal mosolyt csalt a fiú arcára,
és oldotta köztük a feszültséget.
– Hát ez? – kérdezte.
– Ez egy bocsánatkérés a tegnapi undokságomért.

– Tényleg az voltál.
– Hékás!
Daniel letette a kulcsait meg a tárcáját.
– Aggódtam. És még most is aggódom. Minden rendben?
Cherry elmosolyodott.
– Igen, hát persze. Egyszerűen rossz napom volt. Mit szólsz a
desszerthez?
Daniel közelebb lépett a tejszínnel és eperkompóttal töltött,
porcukorral meghintett tekercshez, belenyalakodott, és
elégedett kifejezés terült szét az ábrázatán.
– Jó. – Örömében, hogy végre túlléptek a múlt estén, Cherry
szélesen mosolygott.
– Kellemes napod volt?
– Láttam egy angioplasztikát.
– Az az, amikor megnyitnak egy elzáródott artériát?
– A szemem láttára lett jobban a beteg, amint gyorsabban
tudott keringeni a vére, és a bőr tónusa is azonnal megváltozott.
– Izgalmas lehetett.
– Az is volt. – Daniel elhallgatott. – Anyám hívott ma. Hagyott
üzenetet. Hetek óta először.
Cherryt mintha hátba döfték volna, de megőrizte a hidegvérét.
Elővette és egy tálba szórta a kuszkuszt.
– Nem szeretek vele haragban lenni. Zaklatottnak tűnt a
hangja.
– Mit mondott?
– A szokásosat. Hogy sajnálja. És szeretné jóvátenni.
Cherry tárgyilagosan bólintott.
– Nehezen élem meg ezt, ugye, tudod?

– Tudom hát.
– Rossz, hogy nem jöttök ki – sóhajtott fel Daniel. – A
menyasszonyom és az anyám. Inkább üvöltöznétek egymással!
Cherry elmosolyodott a suta élcen.
– Nem oldhatnánk ezt meg valahogy? Még az eljegyzésünkről
se szóltunk neki.
– Dehogynem! Én lennék a legboldogabb.
– Komolyan?
– Igen – csókolta szájon Cherry. – Elszomorít, hogy rosszban
vagyunk, és neked kell az ütközőnek lenned. – Bekukkantott a
sütőbe a tagine-ra, és közben pontosan tudta, hogy elképesztette
Danielt a lelkendezésével. A férfiak nem szívesen
konfrontálódnak, és Cherry könnyen beszélt, ezzel még semmi
sincs megoldva. Nem is lesz, de mire Daniel erre rájön, és újból
előhozakodik a témával, addigra Laura remélhetőleg már eltűnt
a színről.
– Pompásan illatozik – mondta Daniel a tagine-ra. Átkarolta a
lányt, és megcsókolta a tarkóján. – Köszönöm, Cherry.
Csodálatos vagy. Anyám igazán nem könnyítette meg a dolgodat,
értékelem, hogy nem neheztelsz rá ezért.
– Vigyázat, forró!
– Azt hiszem, átmegyek hozzá beszélni.
Cherry megfordult.
– Micsoda? Még az este?
– Csak egy fél órácskára vacsora után. Baj? Nehéz időszakon
megy keresztül a válással meg minden.
Cherryn menten eluralkodott a pánik. Nincs szüksége arra,
hogy Daniel meghallgassa Laurától a sztorit a Wendynél tett

látogatásáról.
– Csak… nem érzem magam valami jól.
– Mi bajod van?
– Még mindig a tegnap esti fejfájás. – A homlokát dörgölte, s
közben törte a fejét. – Nem akar múlni.
Daniel várt egy pillanatot, majd azt mondta:
– Ülj le. Gyerünk. Lezuhanyozom, és majd én befejezem a
kuszkuszt. – Cherry hagyta magát bevezetni a nappaliba a
citromszínű szófához. Amint Daniel kiment, és ő meghallotta a
vízcsobogást, felült. Most még sokkal idegesebb volt. Mintha az
ördög csücsülne a hátán, és bárhogy helyezkedett is, sehogy se
bírta lerázni magáról. Feltett valami zenét, hátha az majd elűzi,
aztán hátradőlt a kanapén, becsukta a szemét, és próbált nem a
légyzümmögésre gondolni.
– Azt hittem, fáj a fejed. – Daniel lépett be tiszta pólóban és
farmerban, a zuhanyozástól nedves hajjal. Rufus ugrándozott a
nyomában, próbálta megnyalni a bokáját.
Cherry megütközve mondta:
– Fáj is, csak bevettem egy tablettát.
– Az nem hat ilyen gyorsan – felelte a fiú, és lejjebb tekerte a
hangerőt.
Miért is kell éppen orvosnak lennie, gondolta a lány, és tudta,
hogy értelmetlen lenne vitatkozni. Helyette sugárzó mosolyt
küldött felé.
– Felvidítottál. Tudod, stresszes volt nekem ez a költözés.
– Nem vagy boldog velem?
Cherry meglepetten nézett rá.
– Végtelenül boldog vagyok. – Vissza akart kérdezni, hogy és

te?, de valami megfékezte. – Éhes vagy?
– Nagyon.
– Együnk?
Daniel kiment vele a konyhába.
– Egy pohár bort?
Cherry letört képet vágott.
– Jaj, ne!
– Mi az?
– A borról megfeledkeztem!
– Nem érdekes.
– De én azt szerettem volna, hogy minden tökéletes legyen. –
Felkapta a pénztárcáját. – Leugrom a boltba egy üveg shirazért,
vagy ami van. Amúgy is ideje levinni Rufust – mondta, s a
ficánkoló kutyát lefogva ráadta a pórázt.
– Hagyd csak.
De Cherry eddigre már kívül volt az ajtón.
– Ne nyúlj a kuszkuszhoz, amíg vissza nem értem. Tudod,
hogy Rufus néha megmakacsolja magát és nem hajlandó…
Zihálva csapta be az ajtót, de nem várt a liftre, inkább a
lépcsőn szaladt le a sarkában nyomuló Rufusszal. A friss
levegőtől némiképp lehiggadva elgyalogolt a borboltig, és
kikötötte a kutyát. Általában maroknyi vevő múlatta odabent az
időt, és diskurált a borokról a világbéke fontosságához illő
komolysággal, most azonban ő volt az egyetlen vásárló, így ripszropsz kiszolgálták. A borával egy szatyorban megállt az üzlet
előtt. Még nem akaródzott visszamennie a lakásba, ezért
eloldozta Rufust, és elindult vele a beígért sétára.

Laura a televíziót kapcsolgatva bosszankodott a színvonalas
programok hiányán. Semmi kedve nem volt végignézni egy
újabb főzős műsornak álcázott életmódmagazint. Mióta egymaga
maradt, képtelen volt megnyugodni, egész nap zaklatottan
kóválygott a házban. A Wendynél tett katasztrofális látogatása
után elakadt. Egyelőre nem tehetett semmit, de a tétlenségtől is
tartott, mert kiszolgáltatottnak érezte magát tőle.
Felvetődött benne, hogy ránéz a telefonjára, de a fia nyilván
úgysem válaszolt még. Sajgó szívvel pattant fel, hogy keressen
magának valami elfoglaltságot. Olvashatna például.
Fölment a hálószobájába, de a könyve nem volt az
éjjeliszekrényen, ahol hagyta, mire rögtön pánikba esett, hogy
valaki járt a házban. Kissé kínos volt ráeszmélni, hogy az a valaki
csak Mrs. Moore lehetett. Talán máshová tette vissza a könyvet
takarításkor. Félrehúzta a függöny szárnyát, és valóban, a könyv
az ablakpárkányon pihent, aztán ahogy visszaengedte volna a
függönyt, észrevett valamit odakint.
Cherry állt a szemközti járdán az utcalámpa alatt, és fölfelé
bámult a házukra. Laura ijedten ejtette vissza a függönyt, de
maradt egy vékony rés, egy fénycsík a két szárnya között, amin
át Cherry nyilván mindent látott. Ha Laura el akarja hagyni a
szobát, ahhoz át kell vágnia a csíkon. A falnak vetett háttal
próbált minél kisebbre zsugorodni… Meredten bámulva a
függönyt haragos nyöszörgést hallatott, aztán vett egy nagy
levegőt. Ezt nem csinálhatja vele! De teljesen lebénult. Egy
örökkévalóság volt, amíg csak állt ott megkövülten és nem tudta
eldönteni, ki merjen-e nézni újra, aztán kutyaugatás ütötte meg
a fülét. A vidám vakkantásokból ítélve kicsi kutya lehet… vagy

kölyök. Egy kutyakölyök. Laura elhúzta a függönyt, és látta,
amint Cherry egy aranyszőrű cocker spániel kölyköt húz kifelé a
szemközti szomszéd előkertjéből. Az eb a pórázába gabalyodva
ugrálta körbe, és megnyalogatta a simogatásra lehajoló Cherry
kezét.
Laura dermedten nézte őket. Ez egy ugyanolyan kutya, mint
amilyet a színésznőnek küldött. Csak azt Cherry megölte. Mit
keres most itt az ő házánál? Jézusom, ez szórakozik vele.
Ekkor Cherry föltekintett, és Laura iszonyú haragos lett az
arcátlanságától. Gondolkodás nélkül visszaejtette a függönyt, és
úgy vágtatott le a lépcsőn, hogy kis híján orra bukott. Feltépte az
ajtót, kirontott az utcára.
A járda üres volt. Levegő után kapkodva nézelődött jobbrabalra, de Cherrynek már nyoma veszett. Nyugodt, sötét este
volt, csak az utcalámpák tövében állt tócsákban a fény. Aztán a
szemközti szomszéd házfala mögül előbukkant valami. Egy róka.
Ő is észrevette Laurát, s egy pillanatig pimaszul fixírozta, mielőtt
eliramodott az utcán. Laura ekkor kapott észbe, hogy nyitva
hagyta a bejárati ajtót. Zakatoló szívvel ugrott vissza a házba,
becsapta az ajtót, és bezárkózott.

Daniel értetlenül nézte a bevágott ajtót. Annyi bizonyos, hogy
Cherry nem szeretné, ha meglátogatná az anyját. Ami részben
érthető is, elvégre Laura kiállhatatlanul viselkedett, de mégis…
Egyszerre erőt vett rajta a kimerültség, leverten ült az asztalnál.
A borospoharak, az evőeszköz, a szalvéták, de még a virágok is a
kibékítésre utaltak, és ettől felébredt a lelkiismerete. Cherry

igazán kitett magáért ma este. Lehet, hogy tapintatlanság volt a
részéről, hogy át akart menni Laurához. Jelzett a telefonja, és ő
persze rögtön azt hitte, hogy Cherry küldött neki fotót az általa
választott bor címkéjéről, de ehelyett egy Facebook-üzenete jött.
Először nem tűnt ismerősnek a küldő, így némi értetlenséggel
olvasta a szöveget.
Szia, Daniel! Remélem, nem baj, hogy írok, de
beszélnünk kell. Fel tudnál hívni?
Kösz, Wendy
Az üzenet egy londoni telefonszámmal ért véget. Kellett egy
pillanat, mire rájött, hogy Cherry anyja a küldő. El sem tudta
képzelni, miért írhatott neki, mindenesetre azonnal visszahívta.
– Halló?
– Daniel vagyok, Wendy.
– Ez gyors volt.
– Megkaptam az üzenetét.
– Ó, jó.
Többet nem volt hajlandó mondani, Danielnek

kellett

ösztökélnie.
– Kérte, hogy hívjam fel.
– Tudom. Cherry ott van?
– Nincs, elment a borszaküzletbe.
Wendy hallgatott, talán mert

fellengzősnek

találta

a

szóválasztását. De nem csak erről volt szó, inkább mintha erőt
kellene gyűjtenie a mondandójához.
– Rád kerestem a Facebookon.
– Értem.

– Rettentő nehéz ez nekem, de muszáj elmondanom. – Wendy
szünetet tartott. – Édesanyád járt nálam a minap. Kellemetlen
dolgokat mesélt…
Daniel kezdett bepöccenni, és alighanem felsóhajtott, mert
Wendy így folytatta:
– Tudom, mire gondolsz most. Hogy anyukád pikkel Cherryre.
Ami részben igaz is, de… istenkém… – Wendy nagy levegőt vett.
– Ez életem legszörnyűbb bűne, de anyukádnak nagy eséllyel
igaza van.
Daniel úgy érezte, tudja, miért, de azért rákérdezett:
– Miben van igaza?
– Tényleg ki kell mondanom? Vacak dolog ám bemártani a
saját lányomat. – Várt egy kicsit. – Cherry nem olyan kedves és
egyszerű teremtés, mint ahogy előadja magát. Ő győzni akar.
Amit egyszer a fejébe vesz, attól nem tágít. Ha épp azt találja ki,
hogy nem hajlandó aljamunkát végezni, például egy
szupermarketben, mindent meg is tesz azért, hogy elérje a célját.
És nem adja fel egykönnyen, ezért tette pokollá anyukád életét,
és nem tudom, hová fajulhat még a dolog.
Daniel a villájával játszott: rákoppintott a nyelére, hogy
felpattanjon a levegőbe, és a villa csörömpölve landolt a padlón.
– Ott vagy még? – kérdezte Wendy.
– Igen, itt vagyok.
– Sajnálom, hogy ilyeneket kell mondanom, nem szívesen
teszem, de olyan kedves voltál velem, amikor együtt elmentünk
ebédelni. Pedig csak púp voltam a hátatokon, de te mégis
barátságos voltál, és ezt sose felejtem el neked. Akárhogy is, fel
kellett hogy világosítsalak. Tudom, mit művelt anyukád, de

mégis… – Wendy hangja megremegett, világos volt, hogy a sírás
határán van.
– Ide hallgass. Amikor Cherry még gyerek volt, úgy tizennégy
éves, egyszer a tornaóra alatt szétvágta egy kislány blúzát. Két
lyukat vágott a blúz mellrészébe, és mindezt csak azért, mert a
kislány lenyúlta az ötletét egy iskolai versenyhez. Ötven font volt
a fődíj. És még csak nem is a másik lány nyert, hanem Cherry.
Jelentéktelen, kamaszos apróság, de akkor miért fagyott meg
tőle Daniel ereiben a vér?
– Elmondtam, amit akartam, most megyek. Sajnálom, Daniel.
Úgy érzem, részben én tehetek róla. Biztos félreneveltem… Na,
viszlát. – Azzal bontotta a vonalat.
Daniel az asztalra tette a telefont, és értetlenül nézett szét a
szobában. Egyszerre kitágult a lyuk, amit az anyja igyekezett
ütni a kapcsolatán, bár köszönetet nem kapott érte. Egyelőre
nem tudta, mihez kezdjen a Wendytől hallottakkal. Gondolkodási
időre volt szüksége. Meghallotta, hogy fordul a kulcs a zárban, és
felpattant, amikor Cherry belépett.
– Ausztrál. „Zamatos és erőteljes, intenzíven fűszeres
aromájú…” Mi baj van? – pillantott fel Cherry a címkéről.
– Semmi – vágta rá Daniel.
– Valami pedig történt.
A fiú mosolyogva nyújtotta ki a kezét.
– Felbonthatom?
Cherry átadta neki az üveget, és közben szemlátomást azon
tanakodott, hogy
nógassa-e, vagy
sem; szerencsére
békevacsorához készültek, és az erőszakoskodás nem szerepelt
az étlapon. Daniel mindazonáltal nyomasztónak találta a tényt,

hogy a túlélő ösztöne azt súgja, titkolnia kell, amit megtudott.
Mindkettőjüknek töltött egy pohárral, míg Cherry feltálalta a
vacsorát. Finom volt, de végig vontatottan folyt a beszélgetés.
Mindketten bizalmatlanok és feszültek voltak, és Cherrynek
állítása szerint ismét megfájdult a feje. Hamar befejezték az
evést, s a tévé előtt kötöttek ki. Egyikük sem érezte szükségét,
hogy fél tizenegynél tovább fennmaradjon, külön mentek el
fürödni, aztán lefeküdtek.
– Olvasol? – kérdezte Daniel, amiből Cherry számára
egyértelmű volt, hogy ő azt szeretne. Daniel a könyvébe
menekült az estéjük elől.
– Inkább alszom – oltotta le Cherry a lámpáját. – De te csak
olvass.
Daniel úgy tíz percig olvasott is, aztán ő is villanyt oltott.
Ahogy az ágyban feküdtek, érezte, hogy Cherry ébren van, de
hiába szólongatta, nem felelt.
Amint Cherry meghallotta, hogy a fiú elszundít, gondolataiba
merült. Tisztában volt vele, hogy repedések nyíltak a
kapcsolatukon. Valami történt az este, amit Daniel nem kívánt
megosztani vele. Márpedig a repedéseknek általában az a
szokásuk, hogy fokozatosan kiszélesednek és elmélyülnek. Meg
kell ezt oldania, mielőtt végleg elveszítené őt.
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Laura hallotta, ahogy a lábtörlőre hull a posta. Most is reszketve
ment oda, de nem volt a levelek közt semmi különös, csak banki
értesítések
meg
kasmírpulóvereket
és
tengerentúli
befektetéseket kínáló reklámfüzetek. Átpörgette a leveleket, és
egy elegánsan vastag, krémszínű borítéknál megállt. Csöngettek,
mielőtt felbonthatta volna, és azon kapta magát, hogy az
előszobaablakon leseget ki, mint holmi félénk öreg hölgy. A
munkások jöttek megreparálni a beázó ablakot. Teával kínálta
őket, azok pedig megígérték, hogy a nap végére kikapják az
ablakot, és remélhetőleg már másnap vissza is szerelik.
Amint kimentek a kertbe, bevitte a postáját a nyugalmas
nappaliba. A vaskos borítékot bontotta fel elsőnek.
Kedves Mrs. Cavendish!
Ügyfelem, Howard Cavendish megbízásából írok Önnek.
Meglátása szerint jelentékeny idő eltelt azóta, hogy
először megvitatta Önnel a válás lehetőségét, azonban
még mindig nem kapott az Ön részéről semmilyen
értesítést az eljárás megindításáról. Ügyfelem továbbra
is hajlandónak mutatkozik átengedni Önnek a
kezdeményezést, ennek azonban tizennégy napon belül
meg kell történnie, máskülönben kénytelenek leszünk mi
benyújtani a keresetet. Az ügymenet hatékonyabb
lebonyolítása érdekében javaslom, hogy amennyiben
nem tette volna még meg, kérjen független jogszakértői

segítséget.
Mielőbbi válaszát várva,
tisztelettel,
Alastair Lloyd-Edwards
Laura a dohányzóasztalra hajította a levelet. Mit számít az,
hogy ki válik el kitől? A kapcsolatuknak vége, de mintha senki
nem akarná fölfogni, hogy ez a fő dolog. Vagy mégsem az,
legalábbis Howard szemében nem, Marianne miatt. Meglehet,
hogy hosszú évek óta nem is számított már neki a házasságuk.
Ólmos fáradtságot érzett, és már most tudta, hogy nem fogja
válaszra méltatni az ügyvédet. A munkáját is elhanyagolta egy
ideje, amivel ugyan Cherry malmára hajtja a vizet, de amióta
beintettek neki a tévénél, elvesztette az életkedvét. Rosszul
aludt, sápadt bőrén karikák éktelenkedtek a szeme alatt. Félt
kitenni a lábát. Házhoz rendelte az élelmiszert a
szupermarketből. Összerezzent, valahányszor a postája csattant
a lábtörlőn, és óvatosan közeledett hozzá, mint egy riadt állat. És
akkor ott volt még Cherry éjszakai felbukkanása. Vajon mennyi
ideje ácsorgott a ház előtt, mit nézett annyira, mit tervez? Izzy
úgy begőzölt, amikor kora reggel rácsörgött, hogy mindjárt a
rendőrséghez akart volna fordulni, Laura azonban tudta, hogy
hasonló választ kapna tőlük, mint a múltkor. Semmit sem
tehetnek, amíg Cherry nem lép. Rájött, hogy csak vár – várja,
hogy történjen valami –, és ez szép lassan megfojtja.
Cselekednie kell. Látnia kell Danielt. Laura fogta a táskáját
meg a kabátját, és kilépett a házból.

A „Kardiológia” feliratú ajtóhoz közeledve inába szállt a
bátorsága. Fiatal, fekete ápolónő ült a pult mögött.
– Segíthetek? – kérdezte a nővér.
– Dr. Cavendishhez jöttem.
– A műtőben van.
– Ó, értem. Mikor fog… mikor fejezik be?
A nő az órára pillantott.
– Nehéz megmondani. De még legalább két óra.
Laurát lelombozta a válasz.
– Én nem tehetek valamit önért?
– Nem, köszönöm. Akkor majd visszajövök.
Laura sietve távozott, nehogy további kérdéseket tegyenek fel
neki. Daniel balesete óta rettegett a kórházaktól, de beletörődött,
hogy várakoznia kell. Keserves lassúsággal múlt az idő,
negyvenöt percen át kortyolgatott egy kávét, aztán hirtelen az
jutott eszébe, hogy mi van, ha Cherry Daniel elé szokott jönni
műszak után. Görcsbe rándult a gyomra, ahogy felpattant, aztán
idegesen kószált a nemes lelkek kötötte ruhákat kínáló
adományboltban, majd az ajándéküzletben, amely plüssállatokat
meg hurkapálcára rögzített, csillogó színű lufikat árult, végül a
miniszupermarketben kötött ki. Fél négy tájban újra felment az
osztályra.
– Kijött már dr. Cavendish? – kérdezte ugyanattól a nővértől,
mire az felnézett, és fejével a folyosó felé intett.
Daniel épp elmélyült beszélgetésbe merült valakivel, és először
nem vette őt észre, így Laura feltűnés nélkül megnézhette
magának. Először látta fehér köpenyben, és dagadozott a szíve a
büszkeségtől. Ekkor Daniel föltekintett.

Laura nem tudta eldönteni, hogy örül-e neki, vagy sem.
Először mintha boldog megkönnyebbülés suhant volna át az
arcán, aztán homlokráncolva indult el az anyja felé.
– Anya, te mit keresel itt?
– Hozzád jöttem.
– Dolgozom.
– Igen, tudom, de a lakásodon nem kereshetlek. – Laura
igyekezett leplezni a nyugtalanságát. – Hagytam neked üzenetet
tegnap. Többet is.
Ez hatott. Daniel odább terelte a nővérpulttól, nem akart
pletykaalapot szolgáltatni a kíváncsiaknak.
– Ne haragudj, csak annyi minden volt közben. – Rövid
szünetet tartott. – Wendy megkeresett.
Laura elhűlve nézett rá.
– Mit mondott neked?
Ekkor egy nővér Daniel nevét kiáltotta.
– Máris… – fordult arra a fiú, aztán vissza az anyjához, és
lehalkította a hangját: – Itt nem beszélhetek.
– Megvárom, míg szüneted lesz.
– Az még öt óra, és nem mindig jön össze.
Anyja csüggedt ábrázatát látva megenyhült.
– Majd én megyek hozzád.
– Mikor?
– Nem tudom…
– A műszakod után.
– Késő lesz.
– Nem baj. Csak szólj oda előtte telefonon – tette hozzá
gyorsan Laura, ahogy eszébe jutott, hogy sötét lesz már, amikor

Daniel bekopogtat.
– Jó, igyekszem.
– Megígéred?
Daniel karon ragadta, és odavezette a lengőajtóhoz. Laura
megállt, és esdeklő tekintettel nézett vissza rá.
– Kérlek.
Fiát meglepte az érzelmes hangszín.
– Rendben. De most menj haza és pihenj. Kimerültnek látszol.
A hazaúton Laura azon kapta magát, hogy reszket. Annyira
hálás volt érte, hogy újra beszélő viszonyban vannak, csak most
döbbent rá igazán, mennyire hiányzott neki a fia. Szóval Wendy
megkereste. Tartott attól, hogy mit mondhatott neki, de mivel
úgy tűnt, hogy Daniel már nem haragszik rá, talán mégis kisült
valami jó a katasztrofális találkájukból. A Cherry-probléma
persze továbbra is fennállt, ám ezt most kizárta az agyából, és az
apró örömökre koncentrált. Daniel hajlandó találkozni vele!
Talán végre elkezd hinni is neki.
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– Szia, anya. Csak hazaugrom átöltözni, aztán ha még mindig úgy
gondolod, indulok hozzád. Semmi gond, ha inkább aludnál, én is
eléggé ki vagyok facsarva, és holnap is beszélhetünk. Várok egy

fél órát, és ha azalatt nem hívsz vissza, úgy veszem, hogy már
lefeküdtél. – Az üzenet újbóli meghallgatásához nyomja meg a
kettes gombot. Mentéshez nyomja meg…
Laura nagyon haragudott magára, amiért elmulasztotta a fia
hívását, és gyorsan megnézte, mikor hagyta az üzenetet. Hál’
istennek még csak húsz perce. Azonnal visszahívta, és átkozta
magát, hogy elszundított, és nem hallotta a telefont. Próbálta
lekötni magát, amikor megjött a kórházból, csakhogy egyre
nyugtalanabb lett, ahogy múlt az idő. Mi van, ha Daniel
meggondolja magát? Vagy Cherry rátelefonál valamivel, ami
miatt egyből haza kell mennie? Amikor leszállt az este, olvasással
igyekezett elterelni a gondolatait, de végül győzött a többhetes
kialvatlansága, és mély, álomtalan alvásba zuhant.
Felkelt a kanapéról, rótta a szobát a telefonnal a fülén, minden
csöngésnél egyre jobban leeresztve, míg csak be nem kapcsolt az
az átkozott rögzítő.
– Daniel, nem hallottam, amikor hívtál, még mindig szeretnék
találkozni. Ahogy megbeszéltük… Kérlek, át tudnál jönni? Biztos
épp zuhanyozol… Jelentkezz! Nem fekszem le, szóval nem baj, ha
későn érsz ide.
Amint letette a telefont, máris nagyon egyedül volt. Ránézett
az órára. Tíz óra negyvenhárom perc. Van még idő. Leült a tévé
elé, aztán tíz perc múlva felállt, hogy csináljon egy teát. A telefont
zsebre vágta, nehogy ismét elszalassza a hívást. Épp arra várt,
hogy felforrjon a víz, amikor eszébe jutott, hogy Mózes még nem
mutatkozott. Kinyitotta a szárnyas ajtót, és a konyha világos
biztonságában maradva megütögette a teraszra kitett etetőtálat,
de a macska nem akart jönni. Aztán bágyadt miákolás hallatszott

a kert végéből.
– Mózes? – kiáltotta Laura, amire az állat újabb miákolással
felelt. Valami baj van.
Kénytelen lesz kimenni érte. Átkozta a macskáját, ahogy
kinézett a sötétbe borult kertre. Felkapcsolta a külső világítást,
és máris kirajzolódott előtte a gyepen átvezető ösvény, a
munkások műanyag sorompói meg a rozsdamentes acélból
készült díszmedence, homályba merült azonban a kert távoli
vége, ahonnét Mózes panaszos nyávogása jött.
Laura úgy döntött, hogy gyors lesz. A házból kilépve
beborította az est hűvöse. A valóságosnál merészebben vágott át
a kerten csakis az előtte álló feladatra összpontosítva, és addig
szólongatta Mózest, amíg be nem tudta mérni a miákolás
helyszínét. El kellett mennie egészen hátra, odáig, ahol a fák
eltakarják a kerítést, csak akkor pillantotta meg a macskát,
pontosabban az egyik mancsát. Egy törött kerítésdarabbal
hadakozott, hogy a lyukon keresztül bemásszon a kertbe.
Laura közelebbről is szemügyre vette. El volt mozdulva az
egyik léc, és valahányszor Mózes megpróbálta félretolni, az
visszalendült. Biztosan a rókák műve, gondolta Laura, mivel
néhány centiméteres résről volt szó, és már többször is látta őket
hátulról a kertbe beszökdösni.
– Ne félj, mindjárt kiszabadítlak! – mondta a lécet eltolva, de a
macska valamiért megmakacsolta magát.
– Gyere már! – Laura érezte, ahogy köréje gyűlnek az árnyak,
és nagyon szeretett volna már visszamenni, Mózes ellenben meg
se mozdult.
– Mi a baj? – kérdezte, miközben minden haja szála égnek állt.

Visszanézett a házra, amely most borzasztóan távolinak tűnt, az
egész hatalmas kerten át kellett vágnia, hogy elérje. A kerti
lámpák fénykörén túl koromsötét volt. Átnyúlt a kerítésen, és
próbálta grabancon ragadni a macskát, de az nem hagyta magát.
Végre elcsípte, és felvette a vállára, ahol aztán megveszekedett
miákolásba kezdett. Laura a konyhai világítás fényárjában úszó,
nyitva hagyott ajtót nézte. Szellő támadt, zörgött a háta mögötti
fák lombja. Beleborzongott. Amint futni kezdett, az volt az
érzése, hogy üldözik. Magához szorította Mózest, és hallotta a
saját szűkölését, körülnézni viszont nem mert. Egyre csak nőtt
benne a félelem, ahogy szinte repült át a kerten, mígnem végre
bevetette magát a házba, és bevágta az ajtót. Észvesztve
igyekezett a kulcsot elfordítani, de lecsúszott róla a keze.
Ledobta Mózest, és két kézzel gyürkőzött neki, mire elfordult
végre. Zihálva kémlelt ki az ablakon, de nem volt odakint senki.
Megijedt, amikor jelzett a telefon a zsebében. Daniel küldött
sms-t.
„Bocs, pont zuhanyoztam. Indulok.”
Hála a jó istennek! Kis híján felzokogott a megkönnyebbüléstől.
– Daniel úton van ide, Mózes. – Utált egyedül lenni a házban.
Későre járt, és még később lesz, mire a fia megérkezik; talán meg
tudja majd győzni, hogy aludjon nála. Küldött egy gyors választ,
aztán visszament a nappaliba, és a kanapéra telepedve várta a
fiát. Jön Daniel. Euforikus érzés öntötte el. A telefonja még most
is a kezében volt. Nincs túl késő Izzyt hívni? Próba szerencse.
– Mi történt? – kérdezte azonnal a barátnője.
– Ja, semmi, semmi. Bocs, tudom, hogy késő van, de nem
történt semmi rossz. Ellenkezőleg. Daniel jön át hozzám, hogy

beszéljünk. Bementem ma hozzá a kórházba, és megígérte, hogy
műszak után beugrik.
– Ó, szívem, hiszen ez nagyszerű! Épp ideje volt.
– Azt hiszem, kezd egy kicsit megroggyanni a Cherrybe vetett
bizalma.
– Komolyan? Miből gondolod?
– Célozgatott rá a kórházban.
Izzy mély levegőt vett.
– Halleluja!
– Tudom – mondta Laura csendesen. – Tudom.
Miután jó éjt kívántak egymásnak, Laura a csatornákat
kapcsolgatva próbálta elütni a hátralevő néhány percnyi időt, de
nem tudott feldobódni sem a nyomozós sorozatoktól, sem a poros
kilencvenes évekbeli filmektől, mintha a normális életet élő
normális családok rég lemondtak volna a televíziózásról,
meghagyva azt a magányos kitaszítottaknak.
Amikor tizenegy huszonnyolckor csöngettek, Laura szaladt,
hogy beengedje a fiát. Soha nem voltam még ennyire kiéhezve a
társaságra, gondolta ajtónyitás közben. Aztán fojtott hang
szakadt fel belőle, de Cherry akkor már bent volt a lakásban, és
betette maga mögött az ajtót. Laura az előszobai asztalnak
ütközött, ahogy elhátrált előle.
– Mit csinálsz te itt? – nyögte ki.
– Tudom, hogy nem engem vártál – mondta Cherry, és úgy
tette le a táskáját az asztalra, mint aki otthon van. Laura
zakatoló szívvel figyelte, próbált rájönni, hogy mit akarhat, és
tökéletesen higgadtnak látta, mintha menetrendszerű volna,
hogy késő éjjel látogatást tesz nála.

– Daniel hol van?
Cherry válasz helyett furcsán nézett rá, és Laura ekkor
kezdett csak istenigazában megijedni.
– Mit csináltál vele?
Cherry a másik nő élénk fantáziáján mulatva megrázta a fejét.
– Semmit! De pontosan erről a hozzáállásról kell
elbeszélgetnünk. – Felemelte a kezét, kezdett belelendülni. –
Nem fogok mellébeszélni. Betegesen gyanakvó vagy, és ebből
elegem van. Ha csak egy kis esélyt adtál volna nekem, mindjárt
rájöttél volna, hogy nem is vagyok olyan rossz.
Látta Laurán, hogy zaklatott, sőt talán meg is van rémülve, de
csak egy pillanatig kárörvendett, aztán megfegyelmezte a
vonásait. Azért jött most ide, hogy rendbe tegye a dolgokat, s bár
Laura nem szolgált rá, ő kész elásni a csatabárdot. Sokat
töprengett az elmúlt napokban, és az igazság az, hogy jóval
egyszerűbb lenne az élete, ha nem kéne folytatnia a vendettát.
Így is éppen eléggé kiállt magáért, s ha Laura visszavesz, ő
hajlandó fátylat borítani a múltra. Kezdetben szórakoztatónak
tűnt Laurára vadászni, de időigényes volt, meg egy kicsit olyan,
mint lovat betörni. Elég belőle.
Önnön nagyvonalúsága a becsületesség jóleső érzésével
töltötte el Cherryt. Egész napos várakozás és helyben toporgás
után érett meg benne a döntés, mert elunta a tétlenkedést, és
dühítette, hogy átmenetileg kicsúszott a kezéből a gyeplő. Daniel
ma a késői műszakban volt, így együtt tudtak reggelizni.
Erőltetett kedélyesség uralta a hangulatot, egyikük sem hozta
szóba a múlt estét, bár Cherry nagyon is kíváncsi lett volna, hogy
mi rengette meg a fiú bizalmát, s miért viselkedik vele ilyen

álságosan, de ösztönösen tudta, hogy ha nyíltan rákérdezne,
Daniel úgyis csak az értetlent adná. Azt a gondolatot elvetette,
hogy valami terhelőt találhatott ellene, hiszen roppant
körültekintő volt, úgyhogy csak a reményei, álmai és tervei
léteztek, azok is a fejében. Ő egy őszinte, egyenes ember. Tudná
szeretni Danielt, támogatni a karrierépítésben, gondot fordítani a
házukra és a gyermekeikre. De mindenekelőtt át kell néznie a
telefonját. Alighanem ott lesz a rejtély kulcsa, mivel a fiú azután
lett furcsa, hogy ő meghozta a bort. Tehát a közben eltelt időben
kellett beszélnie valakivel, vagy hírt kapnia valahonnan. Daniel
zuhanyozása alatt tervezte végrehajtani az akciót, így igencsak
bosszús volt, amikor a fiú bevitte magával a készüléket a
fürdőszobába zenét hallgatni. Utána már csak egy vagy két
percre rakta félre a telefont, aztán megpuszilta Cherryt, és
elhagyta a lakást az értékes információkat tartalmazó
mobiltelefonnal.
Cherry tanácstalanul huppant le a citromszínű szófára, és
megértette, hogy kénytelen lesz megvárni, amíg Daniel hazaér,
aztán valahogy elmanőverezi a telefonjától, hogy a lebukás
veszélye nélkül belenézhessen. Szívta a fogát, hogy ez előbb is
eszébe juthatott volna, ehelyett elherdált egy egész napot. Hogy
ösztökélje a hazajövetelét, küldött neki egy huncut sms-t, mintha
Daniel gyanakvására fittyet hányva az lenne minden vágya, hogy
keféljenek egyet. Ez majd remélhetőleg eltereli a figyelmét, és
sietni fog haza, így Cherry megnézheti végre a telefonját.
Tengett-lengett egész nap, várt, gondolkozott, tervezgette,
hogyan tudná kezébe kaparintani a telefont, és igyekezett előre
felkészülni a következményekre. Jó eséllyel Laura volt a hívó, és

Cherry – a szobát róva – képzeletbeli beszélgetéseket folytatott
Daniellel leverten, mégis nyugodtan:
– Nem tudom, mit mondjak, Daniel. Tudjuk, hogy anyukád el
akar engem zavarni. Nem gondolod, hogy egy kicsit… nem is
tudom, hogy hogyan mondjam… túlzásba esett? – Gyakorolta a
vádakra
reflektáló
megbántottságot,
méghozzá
oly
eredményesen, hogy maga is elkezdett hinni az ártatlanságában.
Ezt jó előjelnek tekintette. Pihenésképpen esküvői weblapokat
nézegetett, és terveket szőtt, hogy hol legyen a helyszín és
milyen legyen majd a ruhája. Nem élvezte annyira, mint remélte;
nem bírt megnyugodni, amíg el nem rendeződnek a dolgok
Daniellel.
Kiment elé az ajtóba, amikor hazajött, gondoskodón kivette a
kezéből a táskáját, és megnyomkodta a vállát.
– Ez jólesik – mondta Daniel a nyakát tekergetve, majd
kisvártatva bement a konyhába, hogy igyon valamit. – Azt
mondtam anyámnak, hogy még az este átugrom hozzá, ha nincs
túl késő neki – mondta egy pohár vizet töltve magának.
Cherry ezzel az eshetőséggel is számolt.
– Fél tizenegy múlt – mutatott rá színlelt meglepődéssel, de
véletlenül sem rosszindulatúan, nehogy még jobban elidegenítse.
Daniel a hazaérkezése óta most először nézett a szemébe, Cherry
azonban tovább játszotta a közömböst.
– Tudom. Lehet, hogy alszik is már. Üzenetet hagytam neki,
hogy hívjon fel, ha még érvényes, hogy menjek. – Adott
Cherrynek egy futó csókot. – Lezuhanyozom gyorsan. – Azzal
ment is a fürdőszobába, ezúttal a pulton hagyva a telefonját.
Cherry rettentően izgatott lett, de megvárta, míg csobogni kezd

a víz, aztán éppen amikor fel akarta volna venni a telefont, az
megszólalt. Ijedten kapta vissza a kezét. A kivilágosodott
képernyőn az látszott, hogy „Anya”. Cherry kivárta, míg
abbamarad a csörgés, és a beérkezett üzenetet jelezve mordul
egyet a készülék. Azután felkapta, és hívta Daniel hangpostáját.
– Daniel, nem hallottam, amikor hívtál, még mindig szeretnék
találkozni. Ahogy megbeszéltük… Kérlek, át tudnál jönni? Biztos
épp zuhanyozol… Jelentkezz! Nem fekszem le, szóval nem baj, ha
későn érsz ide.
Cherry nem akarta, hogy Daniel átmenjen. Több időre volt
szüksége, és egy anya–fia találkozás momentán csak olaj lenne a
tűzre. Megnyomta a 3-as gombot a törléshez, és a hangüzenetről
értesítő sms-t is törölte. Aztán a híváslistát nézte meg. Laura
hívása szerepelt legfelül, néhány mozdulattal törölte azt is.
Lejjebb görgetve először feltehetően kollégáktól érkezett
hívásokat talált, hívta Will, meg az apja, aztán megtalálta, amit
keresett. A hívó neve helyén csak a szám állt. Az egyetlen szám,
amelyet Cherry fejből tudott, hiszen valamikor ő is ott lakott. Az
anyja otthoni telefonszáma volt. Anyja előző este nyolc óra
harminchét perckor beszélt Daniellel. Visszagondolva pontosan
akkor ment le a borért. Dübörgött a szíve. Daniel ezek szerint
mindent, de legalábbis épp eleget tud. Hát ezért nem bírt a
szemébe nézni, amikor megjött a borral, ezért olyan hűvös vele
azóta is. És ezért akar még az este átmenni Laurához.
De nem fog, emlékeztette magát. Mert ő megsemmisítette az
üzenetet. Cherry gyakorta tapasztalta, hogy nyomás alatt
működik legjobban az agya; felpezsdült a vére, ha az idővel
harcolva kellett megoldania valamely problémát, és ez alól a ma

este sem kivétel. Ezen az estén ráadásul minden egybevág, és az
egyetlen lehetséges irányba mutat.
Vagyis hogy ő fog átmenni Laurához.
Végzetszerű érzés volt, mintha a teendője felismerésével máris
beindította volna az események láncolatát. Egyelőre nem tudta,
milyen eseményekre számítson, de ott rejlett bennük a válasz.
Nem késlekedhetett. Már nem folyik a víz, és Daniel egy
percen belül felöltözik. Egy darabig a konyhában ténfergett,
aztán fogott két szelet kenyeret, vastagon megkente majonézzel,
szeletelt sonkát meg rukkolát pakolt közé. Töltött egy pohár friss
vizet, és abban a pillanatban tette le a pultra a hevenyészett
vacsorát, amikor Daniel belépett.
– Gondolom, éhes vagy. Gyorssegélynek jó lesz, főleg hogy
még mész anyukádhoz.
Danielt meghatotta a figyelmesség.
– Kösz. Nem szólt a telefonom?
Cherry megrázta a fejét. Daniel a konyhai órára nézett, és
Cherry követte a pillantását. Tíz perc múlva tizenegy.
– Azt mondtam, fél órát adok neki. Ezt megeszem, és ha addig
nem hív, akkor szerintem elaludt.
Cherry végignézte, ahogy befalja a szendvicset. Miután
végzett, összefont ujjakkal kinyújtóztatta a karját a feje fölé, hogy
elűzze az egész napos fáradtságot. Majd felkapta a telefonját, és
Cherry lélegzet-visszafojtva várta, hogy mi fog történni, de a
következő pillanatban Daniel már félre is rakta a készüléket.
– Elteszem magamat holnapra – mondta. – Reggel hatra bent
kell lennem.
– Jól teszed – mondta Cherry a mosogatógépbe rakva a

tányért.
– Bocs, ma este nem voltam valami jó társaság. – A fiú ásított,
és őt magát is meglepte, mennyire fáradt.
– Tessék lefeküdni – pirított rá Cherry. – Mindjárt megyek én
is. Csak ezt még elindítom. – És kezdte beleszórni a sót a gépbe.
Szándékosan húzta az időt, így mire bement a hálószobába,
Daniel szerencsére már mélyen aludt. Cherry gratulált magának
a szendvicshez. Elrejtett bele egy fél tabletta Zopiclone-t, ami
még a Daniel „halála” utáni időből maradt meg, amikor abban a
hitben élt, hogy mindent elveszített, és alvásproblémákkal
küszködött. Egy fél tabletta bőven elég ahhoz, hogy álomba
merüljön, reggel mégse érezze az utóhatását. Porrá zúzta a
bogyót, és a rukkolával meg a fokhagymás majonézzel fedte el a
keserűségét. Egyetlen teendője maradt. Fogta Daniel telefonját,
amit a pulton hagyott a töltőn, és küldött egy sms-t, majd törölte
az elküldött üzenetek közül: „Bocs, pont zuhanyoztam. Indulok.”
– Szerintem ideje megbeszélni a nézeteltérésünket – kezdte
Cherry diplomatikusan.
Laura csak meresztette rá a szemét, mint aki megbolondult.
Cherry rendkívül nagyvonalúnak érezte magát attól, hogy kész
békejobbot nyújtani.
– Ahelyett hogy egyfolytában ki akarsz utálni, én meg
visszafizetem neked a kölcsönt – Laura láthatóan megdermedt,
hogy finoman ugyan, de beismeri a mesterkedéseit –, okosabb
lenne abbahagyni, mielőtt eldurvulna a helyzet.
Mi van ezzel a nővel? Miért bámul rá még mindig ilyen
ütődötten? Lépett egyet felé, mire Laura összerándult.
– Nyugalom. Csak beszélgetni szeretnék. – Bevezette Laurát a

saját nappalijába, ő pedig kényelembe helyezte magát a kanapén.
Laura állva maradt az ajtóban.
– Szemtelenség lenne, ha kérnék valamit inni? Nem érdekes.
Hadd mondjam el, amiért jöttem. Én nagyon igyekeztem, Laura,
próbáltam megfelelni, hogy én legyek Daniel számára a tökéletes
barátnő… – Erről eszébe jutott valami, körülnézett a szobában,
és bánatosan felnevetett. – Olyan ideges voltam, amikor először
jöttem hozzátok vacsorázni, amikor megismertelek, és te végig
kívülállóként kezeltél. A te világodban csak te létezel és Daniel,
senki más. De nem vagyok többé kívülálló, csak neked ez mintha
nem férne a fejedbe. Mégis kész vagyok fátylat borítani a
történtekre. Legyünk barátok. Én ezt szeretném.
Laura végre megszólalt:
– Elment az eszed?
Cherry körülnézett a szobában, mint aki nem hiszi, hogy ez
neki szólt.
– Nem. Tényleg nem értem. Mit tettem, hogy ennyire utálsz?
Laura hitetlenkedve nyitotta a száját, de Cherry előre tudta,
mit akar mondani, és bepöccent.
– Jaj, tudom, a kiskutya meg a Marienne-nek írott levél, habár
a férjed magától döntött úgy, hogy elválik tőled – tette hozzá
rosszmájúan. – Csakhogy mindez már azután történt, hogy
piszkosul
bántál
velem.
A
hazugságod
egyszerűen
megbocsáthatatlan.
Erre megrándult Laura arca.
– Ezt még te sem vitathatod. És kölcsönkenyér visszajár. –
Cherry felállt, és kiviharzott Laura mellett a konyhába.
Félhomály volt odabent, csak a szekrény alatti lámpák égtek.

– Szolgáljam ki magam? – sóhajtott, és elővette a hűtőből a
gyümölcslevet.
Laura le se vette róla a szemét, de hallgatott. A telefonja ott
van, ahol hagyta; vajon oda tudna-e lépni érte, hogy
észrevétlenül hívja a 999-et? Csakhogy Cherry biztosan
meghallaná a kapcsolást, és a reakciója kiszámíthatatlan. Tudta,
hogy most alighanem beszéltetnie kéne, de ideges volt attól, hogy
fogalma sincs, mivel áll szemben. Komótosan elővett egy poharat
a szekrényből, és odacsúsztatta neki. Cherry kellemes
meglepődéssel nézett rá.
– Kösz. Látod, tudsz te kedves is lenni. – Töltött magának
gyümölcslevet. – Danielt is csak kiborítod. – Észrevette, hogy
Laurának felcsillan a szeme a fia nevére, és türelmetlenül
sóhajtott. – Ő nem tud róla, hogy itt vagyok, és jelenleg nincs
olyan fizikai állapotban, hogy átjöjjön. Ugyanis alszik – tette
hozzá Laura riadalma láttán –, és egy darabig biztos nem fog
felébredni.
– Mit műveltél vele? – hördült fel Laura.
Cherry megállt ivás közben.
– Tudod, néha hallanod kéne magad. Felnőtt ember, nincs
szüksége arra, hogy anyuci folyton beleavatkozzon az életébe. –
Ránézett. – Összeillünk, ő meg én. Jó ember vagyok, nem
csináltam semmi rosszat; keményen megdolgoztam ezért.
– Szóval beismered? – mondta Laura halkan.
– Mit?
– Hogy meg akartad kaparintani Danielt. Azért szemelted ki,
amije van.
Cherry dühödten vágta le a poharát a pultra. Ez a korlátolt

némber képtelen a dolgokat másik nézőpontból szemlélni. Nem
tetszik neki, hogy van ambíciója. Legalább álmodozniuk szabad
legyen a szegényeknek a pénzről, ha már nekik nincs!
– Az isten szerelmére! – Odalépett a hátsó ajtóhoz, és kinézett
rajta. Égtek a kerti fények, egyébként sötét volt.
Laura nyugtalanul figyelte, és egyszer csak kijött belőle
minden felgyülemlett félelme és szorongása. Remegő hangon
mondta:
– Jó embernek mondod magad, de ez gyalázat. Egy hazug,
sunyi kis ügyeskedő vagy. Egyetlen dolog érdekel, hogy
megszerezd, amit akarsz.
Cherry megfeszítette a vállát.
– Hát nem…
– Parazita, aki csak magával törődik…
– Nem igaz.
– …a szerencsétlen fiam meg egész egyszerűen rosszkor volt
rossz helyen, amikor besétált abba az ingatlanirodába…
– Hagyd abba! – tapasztotta be a fülét Cherry.
– …módszeresen tönkreteszed az életét, és még az anyád is
szégyelli, hogy te vagy a lá…
– KUSS LEGYEN MÁR!
Cherry üvöltése lógva maradt a levegőben, s egy pillanatig
egyikük sem szólt. Cherry próbált nyugodtabban lélegezni,
uralkodnia kellett magán, különben nekiugrik Laurának, és
letörli a képéről az öntelt, bíráskodó kifejezést. A kertre
koncentrálva ütemesen lélegzett, és igyekezett a dühét féken
tartani. Remegve feszítette meg a karját, szorította ökölbe a
kezét. Hirtelen szomorúság fogta el, legyőzöttnek érezte magát.

Ő baráti szándékkal közeledett Laurához, még abba is belement
volna, hogy amolyan anya–lánya viszonyt alakítsanak ki, és mit
kapott cserébe? Elutasítást és ellenségességet. Az ilyen
embereknek ő soha nem lesz elég jó. Kínjában megtámaszkodott
az ablakpárkányon, és akkor észrevette, hogy eltűnt az ablak a
gyep közepéről. Jobban is megnézte, de nem a szeme csalta meg;
az üveg tényleg nem volt ott.
Megfordult.
– Sajnálom, Laura, hogy még mindig így érzel, de nem hiszem,
hogy megértettél. Daniellel szeretjük egymást. – És rátette a
kezét a kilincsre, mielőtt még Laura újabb gyűlöletbeszédbe
kezdhetett volna.
– Nem bánod, ha kimegyek egy kicsit a levegőre? Megterhelő
nekem ez az egész.
Elfordította a kulcsot a nagyajtóban, kihajtotta az egyik
szárnyát, és kilépett a teraszra. Hűvös volt, ám ez most
pezsdítően hatott rá, és a sötétség is csak felélénkítette.
Laura gyanakvón figyelte, miközben majd kiugrott a szíve a
helyéből. Rögtön megbánta, hogy elragadta a hév, amint
befejezte a tirádáját. Aggasztónak találta Cherry nyugalmát,
most meg kint van a kertben. Mi legyen? Eljátszott a gondolattal,
hogy kizárja, de ahhoz a lány még mindig túl közel volt. Fél
pillanat alatt meg tudna fordulni, és bedugja a lábát az ajtórésbe
– nem, lehetetlenség lenne idejében becsukni előtte az ajtót.
Lépett egyet előre, félig arra számítva, hogy Cherry is így tesz
majd, vagyis kijjebb halad a kert felé, el az ajtó közeléből.
Cherry ekkor hirtelen megfordult, és teljesen rányitotta az
ajtót a falra.

– Nézd, milyen derűs esténk van – mondta, és intett
Laurának, hogy jöjjön ki.
Ő egy darabig tépelődött. Ha most kimegy Cherry után, és
eléggé eltávolodnak a háztól, akkor talán vissza tudna szaladni,
hogy kizárja. Kimerészkedett hát, Cherry pedig megindult a
füvön át.
Mintha így lett volna elrendelve, gondolta Cherry. Egy lyuk a
kert kellős közepén. Laura lesz a saját balesetének okozója.
Bármikor megtörténhetne, akkor is, ha ő nincs itt. Annyit kell
csupán tennie, hogy újból felhergeli Laurát, ugyanis olyankor
szokott figyelmetlenné válni.
– Ajánlhatnál nekem valamit cserébe azért, ha félreállok. –
Cherry nem túl gyorsan, lépésről lépésre haladt a lyuk felé.
Magában mosolygott, amikor hallotta, hogy Laura jön utána.
– Pénzt akarsz? – kérdezte Laura dühében a levegőt
kapkodva. – Fizessek neked, hogy békén hagyd Danielt? Te
megőrültél! Aztán kifizetlek, és rögtön szaladsz hozzá, hogy az én
ötletem volt. Ennyire hülyének nézel?
Nem, nem hülyének nézlek, hanem elvonom a figyelmed.
Cherry odább sétált, mintha Laura szavain rágódna.
– Szó sincs róla. Eltűnök, nem láttok többé. – Közelebb már
nem mehetett, ha nem akarta fölkelteni Laura gyanakvását,
akitől alig pár méter választotta el. Most valahogy mögéje
kellene kerülni. Nekirohan, hogy hátratántorodjon, és kész is a
baleset. Egy véletlen botlás után tragikus zuhanás a mélybe.
Utána hazamegy, és szépen lefekszik. Daniel mellett ébred, és
azzal a tudattal várja a rossz hírt, hogy ő egy ujjal se ért hozzá
Laurához. Elkezdett mögéje lavírozni.

– Vagy mondhatom Danielnek azt is, hogy találkoztam valaki
mással.
Laurának görcsbe rándult a gyomra.
– Ne! Inkább ne. Csak menj el!
– Legyen százezer. Nem is, kétszáz. Neked az aprópénz.
– Megkérlek, hogy most hagyd el a házamat!
– Ha lelépek a színről, talán a pechsorozatod is véget ér.
Mennyit ér ez meg neked, Laura?
Laura remegve könyörgött:
– Hagyj nekem békét! Azt mondtad, a barátom szeretnél lenni,
és az elején még én is így akartam. Próbáltam a barátod lenni.
Cherry ezalatt majdnem közvetlenül Laura mögé araszolt. Már
csak egy kicsit közelebb kell húzódnia a ház felé, és megfelelő
helyzetben lesz. Nem mehet csak úgy oda; beszéd közben
láthatatlanul kell egyik lábát a másik után csúsztatnia.
Észrevehetetlen, picike mozdulatokkal.
hátrafelé, hogy lendületet tudjon venni.

Lépegetni

kezdett

ÖTVENNÉGY
November 7., szombat, 22.46
Daniel nyögdécselt álmában, és a fejét dobálta.
– Menj innen – dünnyögte, de Rufus csak nyalogatta tovább.
Valahol a tudata mélyén beazonosította a kutyát, mégsem bírt

föleszmélni. S mert tudatosan jelentkezett az agyában az ébredés
lehetetlensége, harcolt ellene, és a gondolatai erejével verekedte
át magát az álom ködén.
Ahogy a párnáján feküdt a sötétben pislogva, nem volt biztos
benne, hogy még mindig álmodik. Rufus ugyan örvendezett,
hogy felébredt, de neki zúgott a feje, kicsit szédült is, és érezte,
hogy álom és ébrenlét határán egyensúlyozik. Lehetséges, hogy
bujkál benne valami, de az nem ilyen érzés – inkább mintha
begyógyszerezték volna, amit sehogy sem értett. Olyan
nehézkesen tért magához, hogy jó öt percig fel se tűnt neki
Cherry hiánya. Aztán fölkapcsolta a lámpát, hogy meggyőződjön
róla. Cherry térfele határozottan üres volt, és az ágyneműje
érintetlensége arra utalt, hogy a lány még le sem feküdt. Az
ébresztőórára nézve megállapította, hogy tizenegy óra ötvenegy
perc van. Mindjárt szétmegy a feje! Lelendítette a lábát az
ágyról, és kitámolygott a fürdőbe, ahol kipattintott a
buborékfóliából néhány tablettát, és lenyelte egy kevés vízzel.
Megrázta a fejét, hogy szűnjön végre a ködösség, de csak
rosszabb lett tőle.
Azon tűnődött, hogy hol lehet Cherry. Csak az előszobában
égett a villany, a lakás többi része sötétbe burkolózott. Ilyen
késői órán csak nem ment el hazulról. A fickándozó kutyával a
nyomában végigjárta a lakást, hátha Cherry elaludt valahol,
aztán, hogy sehol sem találta, elkezdett aggódni. Megkereste a
telefonját, és felhívta, de rögtön a hangposta jelentkezett.
– Cherry, merre vagy? Késő van, és aggódom. Hívj vissza,
amint ezt megkapod.
Gondolkozni próbált. Valami nem stimmelt, de nem bírt

rájönni, hogy micsoda. Felmerült benne, hogy hívja a
rendőrséget, aztán inkább azon töprengett, ki tudhatja, hol a
lány. Ott van Wendy, habár kétséges, hogy pont ő tudná. Más
viszont nem volt, így aztán újra kézbe vette a telefonját, s akkor
észrevette, hogy van egy olvasatlan üzenete. Azt feltételezve,
hogy Cherrytől jött, hamar belépett a menübe, de az anyja volt a
küldő.
„Pompás. Akkor viszlát nemsokára. Csók.”
Ezt nem értette. Az üzenet nagyjából negyven perce érkezett.
Törte a fejét. Ő azt hitte, hogy az anyja már lefeküdt, mert nem
reagált a hangüzenetére. De akkor meg mire föl várja?
Egyáltalán ma estére várja? Felhívta a mobilján, de nem vette
föl. Fura. És hol van Cherry? Felfoghatatlan az egész. Kinek szólt
az anyja válasza? És akkor hirtelen összeállt a kép. Zavarodottan
bámult a telefonra. Cherry odament volna?
Miért?
Erre több kellemetlen válasz is adódott; de nem állt össze a
kép, viszont mind baljós volt. Daniel megragadta a kabátját meg
a kulcsait, és kilépett a lakásból.
A hűs levegő jót fog tenni, gondolta, miközben tempósan
gyalogolt az utcán, aztán futni kezdett, jóllehet ólmos fáradtság
ült rajta. Azért nő benne a pánik, mert siet, vagy éppen fordítva
van? Ha tartani tudja ezt a tempót, öt perc múlva odaér. A
mellékutcákon egy lélek sem járt. Helyenként mozgásérzékelős
lámpák kapcsolódtak fel, ahogy elszáguldott az épületek mellett.
Mire odaért a szülei házához, sajogtak a végtagjai, és már tudta,
hogy altatót kapott. Egyféleképp volt csak megmagyarázható,
hogy hogyan, az meg képtelenség. Cherry tette ezt vele. Hanem

ami még jobban megrémítette, az a miért kérdése volt. Lefordult
a 38-as számhoz, és megnyomta a csengőt. A jobbra eső
előszobaablak behúzott függönyén csak halványan szűrődött ki
fény. Hátrább lépve felkémlelt a sötét és élettelen emeleti
ablakokra, majd újra csöngetett, de ezúttal nem várt, hanem
elővette a kulcsát a zsebéből.
A házba lépve fülelni kezdett, ám nem hallott semmit.
– Hahó! – kiáltotta. – Én vagyok az, Daniel.
Semmi válasz. Végigment a házon, elsőnek a nappalit célozva
meg. Szólt a tévé, Mózes a kanapén heverészett félálomban.
Következett a félhomályos konyha. Hűvösség csapta meg,
amikor belépett, s a nyitva hagyott hátsó ajtón át megpillantotta
az anyját és Cherryt odakint a kertben.
Először nem értette, mit művelnek. Cherry háttal volt neki, és
az anyja feldúltnak tűnt, de csak a hangjukat hallotta, a szavakat
nem értette.
A csaknem kétméteres falaktól övezett kert óvó sötétjében
Cherry egy árnyas gubóba zárva érezte magát, ahol csak ketten
vannak. Tanúk nélkül gyerekjáték lesz. Föltekintett az égre,
mintha az elfutó felhők mögül sütő holdat csodálná, de valójában
a szomszéd házak ablakait mustrálta végig.
– Dagad a hold – mondta könnyed hangon.
Belátható távolságban egyik oldalon sem égett fény. Csak
ketten voltak, mintha kívül rekedtek volna téren és időn. Simán
megtörténhetne: Laura kijön a kertbe, túl közel megy a lyukhoz,
elbotlik, és belepottyan. Megborzongott. Nem veszélytelen a
dolog, rázta gondolatban a fejét, aztán átvette a szóba jöhető
nyomokat. A helyszínelők miatt érdemes lett volna előzetes

terepszemlét tartani, de épp elég krimit látott életében, hogy
tudja, mire figyeljen oda. Az alvó Daniel az alibije. A házban
hozzányúlt a csengőhöz, a bejárati ajtó belső oldali kilincséhez, a
hűtő ajtajához, a gyümölcsleves üveghez, a pohárhoz, meg a
szárnyas ajtón lévő kulcshoz és kilincshez. Ennyi. Kristálytisztán
emlékezett mindenre, az egyes lépéseire is, ezt teljes
bizonyossággal tudta. Mintha kívülről figyelte volna a saját
mozgását, mintha igazából nem is lenne ott, a másik énje meg
majd gondoskodik róla, hogy nyom nélkül távozzon. Ismét
felpillantott az ablakokra. Fekete, alvó üreg volt mindahány, a
függönyök szorosan behúzva, mintha nem is akarnának tudni
semmiről. Egy ilyen puccos környéken nem létezhet bűnözés.
Ekkor egy róka lopózott be a kertbe a hátsó kerítés egyik
töröttnek látszó léce mellett átbújva. Cherry egy futó pillanatig
az ő tootingi rókáját látta benne, aztán rájött, hogy ez butaság.
Mielőtt a róka átvághatott volna a kerten, Cherry a magasba
lendítette a karját, és száját néma ordításra nyitva veszett
állatként rohant rá Laurára, aki halálos döbbenettől eltorzult
arccal ösztönből hátratántorodott, hogy védje magát.
– Ne! – harsant egy hang, és a hátraperdülő Cherry elképedve
látta, hogy Daniel ront ki a hátsó ajtón. Ugyanabban a pillanatban
veszítette el az egyensúlyát, amikor Laura kétségbeesett
hadonászásba kezdett, hogy megkapaszkodjon valamiben.
Laura úgy visított, mintha soha nem akarná abbahagyni; már
lent volt a földön, a műanyag sorompók szerteszét repültek
körülötte; nem akart meghalni; nem maradhat alul; vadul
csapkodott a karjával, aztán lökött egyet a rázuhanó Cherryn;
kezével-arcával a porban kúszni kezdett a ház felé, de még ekkor

is sikított; majd egy furcsa puffanást hallott a távolból, aztán
Daniel a karjába ölelte, ő meg zokogva csimpaszkodott belé, a
rémülettől teljesen kiürült az agya; úgy bújt a fia karjába, mint
egy állat vagy kisgyerek, rettegve attól, hogy Cherry újra
lecsaphat, de nem így lett; s a múló másodpercekkel lassan
megértette, mi lehetett az a puffanás.

EPILÓGUS
Január 14., csütörtök
Laura az ablakból nézte, ahogy az ingatlanközvetítő embere
felállítja az ELADÓ táblát a ház előtt. Természetesen nem a
Highsmith & Browntól jött, szép számmal akadtak más hozzáértő
ingatlanügynökök, akik boldogan vállalták, hogy túladnak az
otthonán. A történtek után egyetértettek Howarddal abban,
hogy nem kéne megtartani a házat, sőt Howard még a saját
részébe se tette be a lábát, inkább a költöztetőkre bízta, hogy
pakolják össze a holmiját és szállítsák át az új otthonába. Laura
próbált nem odafigyelni, amikor elvitték a férje dolgait, azokat a
tárgyakat, amelyekkel éveken át együtt élt, s most átkerülnek
egy St John’s Wood-i házba, ahol Howard már Marianne-nel
lakik.
Pár héttel később Daniel beköltözött a lakásába, nem
amelyikben Cherryvel lakott, hanem egy újba, ahol nem

kísértették az emlékek. Egy olcsóbb környéken bérelte, és
Howardnak ez alkalommal nem volt ellenvetése. Laura nem
bánkódott, hiszen ő is új házba költözik, ahol elég közel lesz majd
Danielhez ahhoz, hogy rendszeresen találkozhassanak, de nem
túl közel, így mindketten élhetik a saját életüket.
Időbe telt, mire Laurának lett annyi bátorsága, hogy lemenjen
oda. A lifttel lefelé ereszkedve akaratlanul is a mentősökre
gondolt, akik hetekkel korábban ugyanezzel a lifttel mentek le,
hogy elvigyék Cherryt. Illetőleg azt, ami maradt belőle. Halott
volt már mire leértek hozzá. Ezt Danieltől tudta, aki rögtön a
baleset után lement a lányhoz, hátha tud még rajta segíteni.
Azóta persze már kitakarítottak, de előtte nem a padlón holtan
heverő Cherry képe lebegett, hanem amilyen a parti estéjén volt,
amikor együtt mentek le, csak ők ketten, és neki akkor ettől
valahogy rossz érzése támadt. Az ablakot időközben visszatették,
s ahogy Laura most felnézett oda, klausztrofóbiás érzés kerítette
hatalmába, és sietve elhagyta a terepet.
A rendőrség őt is és Danielt is kihallgatta, valamint a két házzal
odább lakó szomszédot, aki hallotta a sikítását, és kinézett az
ablakon. Daniel volt a legfőbb szemtanú, mivel ő ténylegesen
látta Cherryt leesni. Azt vallotta a rendőröknek, hogy a lány
elcsúszott. Nekirohant az anyjának, hogy az lezuhanjon, és
szörnyet haljon, aztán ahogy hátraperdült az ő hangjára, kibillent
az egyensúlyából, és ő maga zuhant le, Laurát a földre döntve.
Laura figyelte őt, ahogy közvetlenül a baleset után elősorolja a
történéseket, és látta rajta, hogy nem hazudik. Lesújtó
beszámolója pontosan egybevágott azzal, amit a szomszéd látott
nem messze onnét az ablakából. A halottkémnek ez bőven elég

volt ahhoz, hogy véletlen balesetből eredő halált állapítson meg.
Senki sem látta. Senki. Micsoda szerencse… Beleremegett a
gondolatba, hogy akár pórul is járhatott volna. Csak egy
pillanatnyi elmezavar volt, amit persze majdnem biztosan
önvédelemnek minősítettek volna, végtére is Cherry meg akarta
ölni. Mégsem szólt egy szót sem, mert félt. Volt egy pillanat,
amikor találkozott a tekintetük – egy töredék másodperc erejéig
–, és akkor valami állatias ösztön uralkodott el rajta. Talán
megmenthette volna Cherryt. Kitette a karját. Hozzá is ért. De
nem azért, hogy kihúzza. Olyan gyorsan történt, hogy csak
közelről lehetett látni. És akkor éppen nem volt a közelben senki.
Nem emlékezett a döntése meghozatalának pillanatára, és ez
rémisztette meg a legjobban. Ettől voltak rémálmai. Hogy
belépett a sötétség birodalmába. Ki volt ő akkor, amikor oda
belépett?
Ezt sosem fogja elfelejteni, de idővel talán megtanul majd
valahogy együtt élni vele.
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