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 	Péntek reggel hat óra tizenhárom perckor Lucy Angkatel kinyitotta nagy kék szemét. Abban a pil anatban tökéletesen éber volt, és szokása szerint rögtön nekilátott a problémáknak, amelyeket hihetetlenül tevékeny szel eme elébe idézett. Minthogy sürgős szükségét érezte, hogy beszéljen valakivel, akitől tanácsot is kaphat, és erre előző
 	este érkezett fiatal unokahúgát, Midge Hardcastle-t találta legalkalmasabbnak, Lady Angkatel szélsebesen fölkelt, pongyolát kanyarított még most is formás vál ára, és kilépett a folyosóra. Elképesztően gyors észjárású asszony lévén, megrögzött szokásához híven máris elkezdte magában a beszélgetést, dús fantáziája tárházából egyszersmind megadva Midge válaszait is. 
 	A beszélgetés javában folyt, mikor Lady Angkatel fölrántotta Midge szobája ajtaját. 
 	– 
 	…tehát 
 	igazán 
 	beláthatod, 
 	kedvesem, 
 	milyen
 	nehézségeink lesznek a hét végén! 
 	– Mmm?… Hö?… – motyogott Midge értelmetlenül, fölriadva legmélyebb álmából. Lady Angkatel az ablakhoz ment, fürgén kinyitotta a zsalugátert, fölrántotta a vászonredőnyt, és beengedte a szeptemberi hajnal fakó világosságát. 
 	– Madarak! – jegyezte meg, miközben gyönyörködve kibámult az üvegen át. – Milyen édesek. 
 	– Mi? 
 	– Nos, az időjárás legalább nem okoz majd gondot. Úgy látszik, tartós szép időre számíthatunk. Ez is valami. Mert még százszor rosszabb, ha egy rakás össze nem il ő
 	ember van bezárva a házban, ebben biztosan egyetértesz velem. Társasjátékok esetleg… ez meg ugyanolyan lenne, mint tavaly, pedig sohasem bocsátom meg magamnak szegény Gerdával a dolgot. Mondtam is Henrynek utána, hogy mennyire meggondolatlan voltam. Muszáj meghívni, persze rettentő tapintatlanság lenne nélküle hívni ide Johnt, de komolyan megnehezít mindent… és az a legrosszabb benne, hogy olyan helyes teremtés… Igazán furcsa, hogy egy ennyire kedves jószág, amilyen Gerda, ilyen mértékben legyen híjával minden intel igenciának, és ha ezt nevezik a kiegyenlítődés törvényének, akkor véleményem szerint ez egyáltalában nincs rendjén! 
 	– Voltaképpen miről beszélsz, Lucy? 
 	– A hétvégéről, drágám. A holnap érkező vendégekről. 
 	Egész éj el ez járt a fejemben, és szörnyen nyugtalanít. Így hát igazán jólesik megbeszélnem veled az egészet, te mindig olyan okos és praktikus vagy! 
 	– Lucy, tudod, hány óra van? – Midge hangja rideg volt. 
 	– Nem pontosan, drágám. Hisz ismersz, sohasem tudom. 
 	– Negyed hét. 
 	– Igen, drágám – hagyta rá Lady Angkatel a megbánás legcsekélyebb jele nélkül. 
 	Midge szigorú tekintettel végigmérte. „Micsoda őrjítő, lehetetlen teremtés ez a Lucy! – gondolta. – Nem tudom, miért nézünk el neki mindent!” Ámde még meg sem fogalmazta magában mindezt, már tisztában volt a válasszal. Lucy mosolygott. Midge ránézett, és megérezte azt a különös varázst, amely Lucy lényéből áradt mindig, egész életében, és még most, túl a hatvanon sem hagyta el. Ez volt az oka, amiért a világon mindenki, külföldi előkelőségek, 
 	magas 
 	rangú 
 	tisztek, 
 	kormányzati
 	tisztviselők eltűrtek kényelmetlenséget, boszszúságot, kínos helyzeteket. Lucy gyerekes öröme, a tulajdon cselekedeteiben lelt gyönyörűsége lefegyverzett mindenkit, elnémított minden kritikát. Lucynak csak tágra kel ett nyitnia nagy kék szemét, csak ki kel ett nyújtania törékeny két kezét, csak elmormolnia: – Igazán, annyira sajnálom… – és rögtön szertefoszlott minden neheztelés, harag. 
 	– Kedvesem, annyira sajnálom – mondta Lady Angkatel . –
 	Szólnod kel ett volna! 
 	– Hisz szóltam én… de most már mindegy. Tökéletesen éber vagyok. 
 	– Milyen kár! De ugye segítesz nekem? 
 	– Miért? Mi baj van? 
 	Lady Angkatel leült az ágy szélére. Nem ahogy bárki más odatelepedne, gondolta Midge. Mintha súlytalan lenne, mintha egy tündér pihenne meg egy pil anatra. Lucy bájos, gyámoltalan mozdulattal széttárta kecses, hófehér kezét. 
 	– Csupa nem megfelelő ember jön… úgy értem, együtt nem jók, nem egyénenként. Külön mindegyik elragadó. 
 	– Kik jönnek? 
 	Midge izmos, barnára sült karjával hátracsapta dús, vastag szálú, fekete haját. Rajta bizony nem volt semmi tündéri vagy légies. 
 	– Itt lesz John és Gerda. Eddig rendben volna. John elbűvölő, rendkívül vonzó egyéniség. Ami szegény Gerdát il eti, hát… legyünk hozzá mind nagyon kedvesek. Nagyon, nagyon elnézőek. 
 	Ugyan kérlek, annyira mégsem ostoba – vette ösztönszerűen védelmébe Midge. 
 	– Szívfacsaró szegényke. Azok a szemek… És mintha sohasem értene egy szót sem abból, amit mondunk. 
 	– Nem is érti. Mármint amit te mondasz… ördög tudja, de erről nem ő tehet. Annyira gyorsan forog az eszed, Lucy, hogy a beszéded csak a legmeglepőbb ugrásokkal képes lépést tartani vele, és kihagyod valamennyi összekötő
 	láncszemet. 
 	– Mint a majom – jegyezte meg kissé homályosan a ház úrnője. 
 	– De kijön még, a Christow házaspáron kívül? Nyilván Henrietta? 
 	Lady Angkatel arca földerült. 
 	– Igen… és őrá lehet építeni. Henrietta mindig megál ja a helyét. Kedves, és a csontja velejéig jó, nem csupán fölszínesen. Nagy segítségemre lesz szegény Gerdával. 
 	Tavaly egyszerűen csodásan viselkedett. Szekretert, mozaikszavakat vagy versidézeteket, ilyesmit játszottunk, már mind elkészültünk vele, és éppen fölolvastuk, mikor egyszerre rájöttünk, hogy szegény Gerda még csak el sem kezdte. Még azt sem tudta biztosan, miből ál a játék. 
 	Szörnyű volt, emlékszel? 
 	– Hogy miért jön el egyáltalán valaki az Angkatel házba, nem fér a fejembe. Már csak a szel emi munkát, a társasjátékokat és a te fura társalgási stílusodat tekintve is, Lucy. 
 	
 	– Tudom, drágám, biztosan igen fárasztóak vagyunk, Gerda pedig biztosan mindig utál itt lenni, gyakran gondolom, ha volna benne egy csöpp bátorság, otthon maradna… csak hát tavaly is ez volt a helyzet, és meglátszott szegénykén, milyen zavarban van és… hát igen… hogy majd elsül yed szégyenében. John pedig szörnyen türelmetlennek látszott. Halvány fogalmam sem volt, hogy hozhatnám rendbe a dolgot, és akkor voltam olyan hálás Henriettának. Nyomban odafordult Gerdához, és a pulóvere iránt érdeklődött… Komolyan, rémes ruhadarab volt, fonnyadt salátazöld… amilyet kiárusításon kapni csak, elveszi az ember életkedvét… és Gerda arca máris fölragyogott, úgy látszik, ő maga kötötte, és Henrietta elkérte tőle a kötésmintát. Gerdáról pedig lerítt, milyen boldog és büszke. Hát ez az, amire gondolok. Henrietta mindig képes ilyesmire. Érti a módját. 
 	– Megtesz minden tőle telhetőt. 
 	– Igen, és mindig tudja, mit kel mondania. 
 	– Ó, de nem csupán mondja. Tudod-e, Lucy, hogy Henrietta tényleg megkötötte azt a pulóvert? 
 	– Jóságos ég! – Lady Angkatel elkomolyodott. – És viselte is? 
 	Viselte bizony. Henrietta nem végez félmunkát. 
 	– És nagyon borzalmas volt? 
 	– Nem. Henriettán igen jól hatott. 
 	– Persze. Hát pontosan ez a különbség Henrietta és Gerda között. Amit Henrietta csinál, azt mind jól csinálja, az mind sikerül. Jóformán mindenhez ért, nem csupán a maga szakmájához. Mondhatom, Midge, ha valaki átsegít ezen a hétvégén, az Henrietta lesz. Kedves lesz Gerdához, mulattatja Henryt, gondoskodik John jó hangulatáról, és biztosan segítségemre lesz Daviddel. 
 	– David Angkatel is itt lesz? 
 	– Igen. Most végez Oxfordban… vagy lehet, hogy Cambridge-ben. Ebben az életkorban olyan nehezen kezelhetők a fiúk, különösen ha intel ektuálisak. David pedig az. Bárcsak későbbre hagynák, mikor már idősebbek. Így azonban csak mogorván rámerednek az emberre, folyton rágják a körmüket, az arcuk csupa pattanás, és óriási ádámcsutkájuk van. És vagy meg se mukkannak, vagy pedig túlságosan hangosak, és mindig el entmondanak az embernek. Mégis, ahogy már mondtam, bízom Henriettában. Olyan tapintatos, mindig a megfelelő
 	kérdéseket teszi föl, és respektálják, mert szobrász, és nem csupán ál atokat és gyermekfejeket mintáz, hanem a legmodernebb dolgokat is, mint az a fémből és gipszből készült fura valami, amit tavaly ál ított ki az Új Művészek tárlatán. Olyan volt inkább, mint egy lépcsős létra. Fölfelé törő gondolat, vagy valami efféle volt a címe. Az ilyesmi persze mély benyomást kelt az olyan fiúkban, amilyen David. Szerintem csupán ostobaság az a szobor vagy micsoda. 
 	– Lucy drágám! 
 	– Henrietta némelyik dolga azonban egészen kedves. 
 	Például az a kőrisfa figurája. 
 	– Henrietta igazán tehetséges, amel ett rendkívül bájos, vonzó teremtés – jelentette ki Midge. 
 	Lady Angkatel fölál t, és ismét az ablakhoz lépett. 
 	
 	Szórakozottan játszadozott a redőny zsinórjával. 
 	– Vajon miért éppen makk? – mormogta. 
 	– Makk?…
 	– A redőnyzsinóron. Mint a kapuoszlopokon az ananász. 
 	Kel , hogy legyen valami oka. Mert éppúgy lehetne fenyőtoboz vagy körte, de mindig makk van rajta… Furcsa. 
 	– Ne kalandozz el, Lucy. Azért jöttél be, hogy a hétvégéről beszéljünk, és nem értem, miért aggaszt annyira. Ha kibírod, hogy ne rendezz társasjátékot, és igyekszel összefüggően elmondani valamit, mikor Gerdával beszélsz, és ráveszed Henriettát, hogy megzabolázza azt az intel ektuális Davidét, akkor hol a nehézség? 
 	– Hát először is, drágára, itt lesz Edward. 
 	– Ó, Edward…
 	Midge egy egész percig hal gatott, miután kimondta a nevet. Aztán csöndesen megkérdezte:
 	– Mi a csudáért hívtad meg erre a hétvégére Edwardot? 
 	– Nem én hívtam meg, Midge. Hisz éppen ez az. Ő maga kéredzkedett ide. Sürgönyzött, hogy jöhet-e. Tudod, milyen érzékeny. Ha azt üzenem vissza, hogy: nem, valószínűleg az életben többé nem jelentkezik. Ő már ilyen. 
 	Midge lassan bólintott. 
 	Hogyne, gondolta, Edward ilyen. Világosan maga előtt látta egy pil anatra a mélységesen szeretett arcot. Azt a szelíd, bátortalan, finoman ironikus arcot… van benne valami Lucy légies bájából. 
 	– Drága Edward… – mondta ki Lucy Midge gondolatát. 
 	Aztán türelmetlenül kifakadt. – Hiszen ha Henrietta végre rászánná magát, hogy hozzámenjen… Őszintén szereti Edwardot; tudom, hogy szereti. Ha itt tölthetnének néhány hétvégét Christow-ék nélkül… John Christow azonban mindig a lehető legszerencsétlenebb hatással van Edwardra. John egyre olyanabb lesz, Edward pedig még kevésbé olyan lesz, mint amilyen. Érted, hogy gondolom? 
 	Midge ismét bólintott. És nem halaszthatom máskorra Christow-ékat, mert már olyan régen megegyeztünk a holnapi dátumban, de érzem, Midge, mennyire nehéz lesz megbirkóznom mindennel. Daviddel, amint mogorván rám mered, és rágja a körmét, Gerdával, akit igyekeznem kel rávenni, hogy ne érezze magát ötödik keréknek, és Johnnal, aki olyan magabiztos, és a drága Edwarddal, aki pontosan az el enkezője…
 	– Nem sok jót ígér a puding összetétele – dünnyögött Midge. 
 	Lucy rámosolygott. 
 	– Néha egészen egyszerűen magától rendbe jön minden –
 	jegyezte meg tűnődve. – Meghívtam vasárnap délre azt a bűnügyi fickót. Legalább szórakoztató lesz, nem gondolod? 
 	– Bűnügyi fickót?!…
 	– Olyan tojásfejű. Bagdadban kinyomozott valamit, mikor Henry volt ott a főbiztos. Lehet, hogy később. Nálunk volt egyszer ebéden, több más hivatalos személ yel együtt. 
 	Emlékszem, fehér vászonöltöny volt rajta, gomblyukában piros virág, és fekete lakkcipő. Nemigen emlékszem az ügyre, sohasem tartom érdekesnek, hogy ki kit ölt meg. 
 	Úgy értem, ha már meghalt valaki, szerintem nem lényeges, hogy miért, és ostobaság akkora hűhót csapni miatta. 
 	
 	– Csak nem volt errefelé valami bűntény, Lucy? 
 	– Jaj, dehogy volt. Itt lakik abban az egyik mókás új házikóban, tudod, ahol az ember beveri a fejét a gerendába, remek összkomfortos a fürdőszoba meg a konyha, és sehogy sem megfelelő a kertje. A londoniak szeretik az ilyesmit. A másikban, azt hiszem, egy színésznő
 	lakik. Nem élnek itt ál andóan, mint mi, de azt hiszem, jól érzik magukat. – Lady Angkatel tétova léptekkel végigment a szobán. – Milyen édes tőled, hogy ennyire segítségemre voltál, drágám. 
 	– Nem hinném, hogy sokat segítettem. 
 	– Nem? – kérdezte meglepetten Lucy. – Hát csak aludj szépen, és nehogy fölkelj a reggelihez, de ha majd fölkelsz, légy olyan goromba, amilyen csak akarsz. 
 	– Goromba? – álmélkodott Midge, aztán elnevette magát. 
 	– Ó, már értem! Milyen bölcs vagy, Lucy. Lehet, hogy szavadon foglak. 
 	Lady Angkatel mosolyogva távozott. Mikor elhaladt a fürdőszoba előtt, a nyitott ajtón át megpil antotta a gázfőzőt és a teáskannát, és eszébe jutott valami. Mindenki szereti a teát… és Midge-hez még órák hosszat nem megy be senki. Készít neki egy csésze teát. Föltette a kannát a gázra, aztán folytatta útját. Megál t a férje ajtaja előtt, és lenyomta a kilincset. Sir Henry Angkatel , a kiváló diplomata, azonban ismerte az ő Lucyját. Imádta a feleségét, de zavartalanul szerette élvezni reggeli álmát. Az ajtó zárva volt. 
 	Lady Angkatel továbbment a saját szobájába. Jó lett volna megbeszélni mindent Henryvel, de erre ráér később is. 
 	
 	Egy-két pil anatig ál dogált a nyitott ablaknál, és kibámult, aztán nagyot ásított. Visszabújt az ágyba, feje a párnára hanyatlott, és két perc múlva édesen aludt. 
 	A fürdőszobában, a teáskannában fölforrt a víz… forrt…
 	forrt…
 	– Megint odavan egy teáskanna, Mr. Gudgeon – jelentette Simmons, a szobalány. 
 	Gudgeon, a komornyik, ősz fejét csóválva átvette a kiégett kannát a szobalánytól, bement a tálalóba, és elővett az edényesszekrény mélyéről egy új kannát – ál andóan raktáron tartott egy fél tucatot. 
 	– Tessék, Miss Simmons. Az úrnőnek nem kel megtudnia. 
 	– Gyakran csinál ilyesmit őméltósága? 
 	Gudgeon fölsóhajtott. 
 	– Őméltósága igen jószívű, és egyszersmind nagyon feledékeny. De ebben a házban én gondoskodom arról, hogy lehetőleg semmiféle kel emetlenség vagy bosszúság ne érje őméltóságát. 
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 	Henrietta Savernake összesodort egy darabka agyagot, és rásimította a helyére. Gyakorlott, gyors mozdulatokkal mintázott meg egy leányfejet. 
 	Vékony, kissé közönséges, nyafka hang érte a fülét, de csupán hal ása küszöbéig jutott, a figyelmét nem kötötte le. 
 	– És igenis azt gondolom, Miss Savernake, hogy teljesen igazam volt. „Úgy, szóval így ál unk?” – mondtam. Mert hát véleményem szerint, Miss Savernake, egy lány tartozik anynyival önmagának, hogy ne tűrje az ilyesmit. „Nem vagyok hozzászokva – vágtam a fejéhez –, hogy ilyeneket mondjanak nekem, és csak annyit mondhatok, hogy aljasság, amit képzel.” Az ember kerüli a veszekedést, de azért igenis azt gondolom, jól tettem, hogy nem hagytam magam, ugye, Miss Savernake? 
 	– Ó, kétségkívül – jelentette ki Henrietta olyan lelkes hangon, hogy aki jól ismerte, menten gyanította volna, hogy nemigen figyelt oda. 
 	– „Ha pedig ilyeneket mond a felesége – mondtam neki –, hát arról igazán nem tehetek!” Nem tudom, miért van így, Miss Savernake, de úgy látszik, akármerre lépek, ez a baj, márpedig biztosan nem az én hibámból. Szerintem a férfiak olyan érzékenyek, hát nem? 
 	A model kacér kis kuncogással kísérte szavait. 
 	– Borzalmasan – hagyta rá Henrietta félig csukott szemmel. 
 	„Bájos – gondolta magában elragadó ott az a sík közvetlenül a szemhéj alatt… az a másik is, ahogy fölfelé tart, ahogy a kettő találkozik… az ál hajlásszöge hibás, le kel vakarnom, és újra fölépítenem. Kényes részlet…” 
 	Fennhangon meleg együttérzéssel mondta: – Igazán nehéz helyzetben lehetett, kedvesem. 
 	– A féltékenység szerintem annyira igazságtalan és kicsinyes dolog! Ugye érti, hogy gondolom, Miss Savernake? Puszta irigység, mert valaki szebb és fiatalabb, mint ő. 
 	– Úgy van… természetesen – hagyta rá Henrietta szórakozottan, miközben az ál on dolgozott. 
 	Hosszú évek óta tudta a módját, hogyan ossza meg figyelmét 
 	a 
 	lelkében 
 	egymástól 
 	áthatolhatatlanul
 	elrekesztett területek között. Jelenleg tökéletesen lekötötte a látvány, amint keze munkája nyomán kialakul Nauszikaa feje, és egyáltalán nem hatolt tudata mélyéig a bájos, gyermekded 
 	ajakról 
 	fakadó 
 	kicsinyes, 
 	gyűlölködő
 	szóáradat. Könnyedén fönntartotta a beszélgetés fonalát. 
 	Megszokta, hogy a model ek fecsegni szeretnek. Nem is annyira a hivatásosak, inkább az amatőrök, akik a végtagjaik 
 	kényszerű 
 	mozdulatlansága 
 	miatt 
 	érzett
 	kényelmetlenséget igyekeznek enyhíteni a végtelen szóáradattal – önmagukról. Így hát Henrietta parányi része odafigyelt és válaszolt, de ettől mérhetetlen távolságban a valódi 
 	Henrietta 
 	hozzáfűzte: 
 	közönséges, 
 	hitvány, 
 	rosszmájú kis fruska… de micsoda szemek… gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű…
 	Csak hadd fecsegjen a lány, amíg a szemeken dolgozik, majd megkéri, maradjon csöndben, amikor a szájára kerül a sor. Ami azt il eti, furcsa, hogy ilyen tökéletes hajlatok közül törjön elő ez a silány szóáradat…
 	„Ó, a mindenét! Hisz így elrontom a szemöldököt! – nyilal t bele hirtelen a rémület. – Mi az ördög van vele? Túlságosan kiemeltem a csontot… éles lett, nem vastag…” 
 	Hátralépett, összevont szemöldökkel nézegette hol az agyagformát, hol az emelvényen ülő élőlényt. 
 	Doris Sanders tovább csacsogott. 
 	– „Igazán nem látom be – mondtam neki –, miért ne adhatna nekem ajándékot a férje, ha arra van kedve, ezért még nem kel ene ilyenfélékkel gyanúsítani engem!” Olyan édes kis karperec volt, Miss Savernake, csuda gyönyörű, és persze az a szegény flótás nemigen engedhette meg magának, de szerintem igazán kedves volt tőle, és eszem ágában sem volt visszaadni! 
 	– Nem, persze hogy nem – mormolta Henrietta. 
 	– Nem mintha bármi is lett volna közöttünk, úgy értem: valami csúf dolog, nem, semmi olyasmi nem történt. 
 	– Nem, efelől biztos vagyok. 
 	Henrietta arca földerült. A következő félórában úgy dolgozott, mint a megszál ott. Agyag mázolódott a homlokára, agyag ragadt a hajára, ahogy türelmetlen uj aival végigszántott rajta. Szeme lázasan csil ogott. 
 	Végre! Sikerül…
 	Még néhány óra, és túl lesz a gyötrelmen, amely egyre jobban emésztette az utóbbi tíz nap alatt. 
 	Nauszikaa… Nauszikaa üldözte, kísértette, vele ébredt, vele volt egész nap. Nyugtalanul, idegesen kószált az utcán, képtelen volt másra gondolni, mint arra a képzeletbeli, valószínűtlenül gyönyörű, megfoghatatlan arcra, amely lelki szeme előtt lebegett, de nem látta tisztán a vonásait. 
 	Nézegette a model eket, tétován latolgatta a görögös típusokat, csalódottan elvetette őket, egy sem felelt meg. 
 	Valami olyat szeretett volna, amiből kiindulhatna, ami életet lehelne félig-meddig már alakot öltött látomásába. Járta a várost, halálra fáradt, még örült is ennek. Űzte, kergette a szűnni nem akaró, sürgető vágy, hogy lássa…
 	Révülten maga elé meredve, vaktában bolyongott, nem látta, hol, merre jár, mi van körülötte, egész idő alatt minden erejét megfeszítve azon erőlködött, hogy elérje azt a tovatűnő arcot… Émelygett, beteg volt, szerencsétlen…
 	És akkor hirtelen föltisztult a köd. Az autóbuszon azzal sem törődött, hova megy, mikor szórakozottan föl épett rá – a szemközti ülésen megpil antotta… igen, ő az: Nauszikaa! 
 	Gyermekded arc, enyhén szétnyíló ajkak, és a szeme…
 	csodás, üres tekintetű, nem látó szemek…
 	A lány leszál t, Henrietta követte. Tökéletesen nyugodt volt, és céltudatos. Megtalálta, amit akart, véget ért a tévelygő
 	keresés kínja. 
 	– Bocsánat, hogy megszólítom, szobrászművész vagyok, és őszintén szólva az ön feje pontosan olyan, amilyet régóta keresek – mondta barátságosan. 
 	Kedves volt, bájos, lenyűgöző, mint mindig, mikor el akart érni valamit. 
 	Doris Sanders meghökkent, habozott, de hízelgőnek érezte a kérést. 
 	– Komolyan, magam se tudom, ha csak a fejről van szó…
 	persze még sohasem csináltam ilyesmit…
 	Il endőség kedvéért kissé vonakodott, aztán finoman érdeklődött a dolog anyagi oldala iránt. 
 	– Természetesen ragaszkodom ahhoz, hogy elfogadja a hivatásos model eknek járó díjazást. 
 	Így hát itt ült az emelvényen Nauszikaa, élvezte, hogy megörökítik vonzó külsejét, jól ehet nem nagyon tetszettek neki Henrietta művei, már amennyi a szeme elé került a műteremben, de élvezte azt is, hogy föltárhatja szívét egy nyilván tökéletesen együttérző és odaadóan figyelő hal gató előtt. 
 	A model mel ett, egy asztalkán hevert a szemüvege. 
 	Hiúságból a lehető legritkábban használta, félvakon tapogatózott inkább, mert – Henriettának beval otta – olyan rövidlátó volt, hogy alig látott tovább az orránál. 
 	A szobrásznő megértően bólintott. Ez volt tehát a fizikai oka annak a távolba meredő, bájos tekintetnek. 
 	Órák múlva Henrietta hirtelen letette mintázószerszámait, és nagyot nyújtózkodott. 
 	– Rendben van – jelentette ki befejeztem. Remélem, nem fáradt el túlságosan? 
 	– Ó nem, köszönöm, Miss Savernake. Igazán nagyon érdekes volt. Úgy érti, tényleg elkészült… ilyen hamar? 
 	Henrietta nevetett. 
 	– Dehogy is, még távolról sincs befejezve. Jó sokat kel még dolgoznom rajta. Ehhez azonban nincs már szükségem magára. Megvan, amit akartam, fölraktam a síkokat. 
 	A lány lassan lejött az emelvényről. Föltette a pápaszemét, és a szűzi ártatlanság, az a meghatározhatatlan, bizakodó báj egyszeriben eltűnt az arcáról, és nem maradt rajta egyéb, mint felületes, olcsó csinosság. Megál t a szobrásznő mel ett, és kétkedve nézegette az agyagfejet. 
 	– De ugye ez nem nagyon hasonlít rám? – szólalt meg csalódottan. 
 	– Nem, ez nem portré – mondta mosolyogva Henrietta. 
 	Valóban, alig akadt rajta hasonlóság. Csupán a szemek elhelyezését és az arccsont formáját érezte Henrietta lényegesnek, Nauszikaáról alkotott fogalma alaphangjának. 
 	Ez nem Doris Sanders, hanem az a vak leány, akiről költeményt lehetett zengeni. Ajka szétválik, mint a model é, de mégsem Doris ajka, más nyelven beszél, más gondolatokat közöl…
 	Egyetlen arcvonása sem rajzolódik ki határozottan. 
 	Ez Nauszikaa, ahogy a képzeletben él, akit még nem látott emberi szem…
 	– Bizonyára jobb lesz, majd ha kicsit tovább dolgozik rajta
 	– jegyezte meg kétkedő hangon Miss Sanders. 
 	Igazán nincs rám többé szüksége? 
 	– Nincs, köszönöm – felelte Henrietta („és hála istennek, hogy nincs!” – gondolta magában). – Nagyszerűen viselte magát, kedvesem, igazán hálás vagyok. 
 	Miután ügyesen megszabadult Doristól, visszatért a műterembe, hogy kávét főzzön. Fáradt volt, rettenetesen fáradt – de boldog – boldog és nyugodt. 
 	Hála az égnek, gondolta, most megint ember lehetek. 
 	Johnra terelődött minden gondolata. 
 	John! Henrietta arca áttüzesedett, szíve nagyot dobbant, és hal atlan jókedve kerekedett. 
 	Holnap, gondolta, leutazom Lucyékhoz, és találkozom Johnnal. 
 	Csöndesen ült, kényelmesen elterpeszkedve a heverőn, itta az erős, forró kávét, egymás után három csészével. Érezte, ahogy lassanként visszatér életereje. 
 	„Jólesik – gondolta – ismét emberi lénynek lennem, és hogy nem vagyok már az a másik valaki. Milyen jó, hogy már nem vagyok nyugtalan, szerencsétlen, hajszolt, nem kel kétségbeesetten kószálnom az utcán, türelmetlenül, ingerülten keresve valamit, mikor valójában magam sem tudtam, mit keresek. Hála az égnek, most már csupán a kemény munka van hátra, azt pedig ki bánja?” 
 	Letette az üres csészét, fölkelt, és visszabal agott Nauszikaához. Hosszasan nézte az arcot, s közben lassan összevonta szemöldökét. 
 	Ez nem… nem egészen…
 	Mi lehet… hol a baj? 
 	Vak, nem látó szemek…
 	Világtalan szemek, szebbek minden látó szemnél… szívbe markoló, megrázó vak szemek, éppen mert nem látnak…
 	Sikerült? Belevitte? Vagy nem? 
 	Ó igen, belevitte… de egyúttal valami mást is belevitt, ami nem ál t szándékában, amire nem is gondolt. A fej fölépítése kifogástalan, hogyne, annyi biztos. De hát akkor honnan ez az alig érzékelhető kel emetlen érzés… A felszín alatt megbúvó közönséges, kicsinyes lélek megsejtése…
 	Nem figyelt oda, csak fél fül el hal gatta, mégis a fülén és az uj ain át valahogy belejutott az agyagba… és tudta, ó, nagyon is tudta: nem lesz képes eltávolítani onnan. 
 	Hirtelen sarkon fordult. Talán csak képzelődik! Igen, biztosan képzelődik. Holnap reggel valószínűleg másképp ítéli meg… Milyen sérülékeny az ember… – eszmélt rá megdöbbenten. 
 	Homlokát ráncolva ment tovább, végig a műtermen, és megál t a Hívő alakja előtt. 
 	Ez hibátlan… Már maga a gyönyörűen erezett, pompás körtefa tuskó is. Régóta tartogatta, kincsként őrizte. 
 	Kritikusan szemügyre vette művét. Igen, semmi kétség: ez jó. Hosszú idő óta a legjobb alkotása, a Nemzetközi Csoport kiál ítására szánta. Igen, ez méltó lesz rá. Belevitte, amit akart: az erőt a nyakizmokba, az alázatot a vál hajlatába, az enyhén fölfelé forduló arcba… az arcvonások nélküli ábrázatba, mert az egyéniség megsemmisül az odaadó áhítat óráiban. 
 	Igen, alázat, rajongó hit, a fenntartás nélküli végső
 	odaadás, a bálványozásig menő imádat… minden benne van. 
 	Henrietta fölsóhajtott. Hiszen ha John nem lett volna olyan mérges…
 	Meghökkentette az a dühös hang. Elárult neki valamit felőle, amit nyilván maga a férfi sem tudott. 
 	John kereken kijelentette:
 	– Ezt nem ál íthatod ki. 
 	Ő pedig ugyancsak kereken kijelentette:
 	– Kiál ítom! 
 	Visszabal agott Nauszikaához. Hisz nincs itt semmi, gondolta, amit ne hozhatna helyre. Lelocsolta, és nedves ruhába burkolta a szobrot. Így maradhat hétfőig vagy keddig. Most már ráér. Elmúlt a szorongása, a sürgető
 	
 	érzés, fölrakta valamennyi lényeges síkot. Nem kel hozzá már más, csak türelem. 
 	Három boldog nap vár rá, együtt lesznek, Lucy, Henry, Midge… és John! 
 	Nagyot ásított, élvezettel, önfeledten nyújtózkodott, izmait megfeszítve, mint a macska. Most jött csak rá, milyen fáradt. 
 	Meleg vízben megfürdött, utána lefeküdt. Hanyatt fekve bámult a tetőablakon át egy-két csil agra, onnan a szeme rátévedt az egyetlen égve hagyott kis vil anykörtével megvilágított üvegmaszkra, egyik legkorábbi munkájára. 
 	Eléggé sablonos darab, vélekedett most, konvencionális gondolatokra késztet. Szerencse, hogy az ember kinövi önmagát. 
 	Most pedig alvás. Az erős feketekávé nem tartotta ébren, csak ha maga is úgy kívánta. Régóta tudta a módját, hogyan ringassa álomba magát, amikor akarja. 
 	Gondolataink tárházából előveszünk néhányat, de nem ragadjuk meg, nem mélyedünk el bennük, hagyjuk, hadd surranjanak 
 	át 
 	tudatunkon, 
 	hadd 
 	enyésszenek 
 	el
 	csöndesen…
 	Odakint a szűk utcán begyújtották egy kocsi motorját, valahonnan rekedt kiabálás és nevetés hal atszott. 
 	Henrietta beleszőtte a hangokat félálmának folyamába. 
 	Az autó átalakul, most üvöltő tigris… sárgával csíkozott fekete tigris, mint a csíkos falevelek… árnyék és fény…
 	forró dzsungel… széles trópusi folyó… indul a hajó a tenger felé… búcsúszót kiáltó rekedt hangok… és John mel ette ál a fedélzeten… együtt indulnak el… kék tenger… le az étterembe… az asztal fölött rámosolyog Johnra… mint mikor a Maison Dorée-ban vacsoráztak… Szegény John, milyen mérges!… csak ki, ki a hűs éjszakába… ott a kocsi, jó érzés, ahogy rákapcsol… ahogy könnyedén, simán suhan ki Londonból… a fák… szent ligetek… Szilfaberek…
 	Lucy… John… John… Ridgewaykór… drága John…
 	Elszenderült, boldog üdvösségbe merült. 
 	Ekkor belehasított valami kényelmetlen rossz érzés, meg-megújuló bűntudat, és fölébresztette. Valamit meg kel ett volna csinálnia… Valamit, amitől visszarettent. 
 	Nauszikaa? 
 	Lassan, vonakodva fölkelt, vil anyt gyújtott, az ál ványhoz lépett, és leszedte munkájáról a nedves ruhát. Mély lélegzetet vett. 
 	Nem Nauszikaa… Doris Sanders! 
 	Fájdalom nyilal t a szívébe. Kegyelemért könyörgött, érveket hozott föl önmagának: „Rendbe tudom hozni… ki tudom javítani.” 
 	„Ostoba – mondta magában –, hisz jól tudod, hogy meg kel tenned!” 
 	Ha most, azonnal meg nem teszi, holnap már nem lesz hozzá bátorsága. Olyan ez, mintha a tulajdon gyermekét pusztítaná el. Fáj, rettenetesen fáj…
 	„Így érezhet a macska, mikor megöli az életképtelen kölykét” – gondolta Henrietta. 
 	Összeszedte minden erejét, megragadta az agyagfejet, egy csavarintással leszedte az armatúráról, és máris vitte a nagy, súlyos tömböt, hogy bedobja az agyagos-teknőbe. 
 	Lihegve megál t, és szemügyre vette agyagtól maszatos kezét, még mindig eltelve az elszakadás fájdalmával. Aztán lassan letisztította kezéről az agyagot. 
 	Furcsa ürességet érzett a szívében, mikor visszafeküdt ágyába, de békességet is. 
 	Nauszikaa 
 	nem 
 	jön 
 	többé, 
 	gondolta 
 	szomorúan. 
 	Megszületett, fertőzés érte, és meghalt. 
 	Különös, ahogy beszivároghat valami az emberbe anélkül, hogy tudná… Hisz oda sem hal gatott… nem figyelt igazán, mégis belélopódzott Doris kicsinyes, közönséges lényének tudata, és óhatatlanul befolyásolta keze munkáját. 
 	Most már az, ami Nauszikaa vagy Doris volt, nem egyéb, mint agyag, nyersanyag, amely hamarosan más alakká formálódik. 
 	„Ez volna a halál? – gondolta álmodozva Henrietta. – Amit személyiségnek nevezünk, az nem volna egyéb, mint a megformálás, valaki gondolatának a lenyomata? Kinek a gondolata? Istené? 
 	Nem ez a Peer Gynt alapeszméje? Vissza a Gomböntő
 	kanalába! És én, én hol vagyok, önmagam, mint egész ember, igaz ember? Hol vagyok, én, Isten jelével a homlokomon? 
 	Vajon így érez John is? Tegnap este olyan fáradt volt…
 	olyan levert. Ridgeway-kór. Nem akadt rá egyik könyvben sem, pedig szeretné tudni… Ridgeway-kór… John…
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 	John Christow a rendelőjében ült, szemben a páciensével. Már csak egy betege volt hátra erre a délelőttre. Tekintete együttérzéssel, bátorítóan pihent az asszonyon, amíg az részletesen elmagyarázta panaszait. 
 	Egyszer-kétszer megértően bólintott, kérdéseket vetett közbe, irányt szabva a szóáradatnak. Forró hála kelt a szenvedő nő szívében: remek orvos ez a dr. Christow! Úgy érdekli, olyan őszintén a szívén viseli az esetét. Ha csak beszél vele az ember, máris jobban érzi magát! 
 	John Christow elővett egy papírlapot, és írni kezdett. 
 	„Inkább hashajtót adjunk neki – latolgatta. – Azt a szokatlan árnyalatú, lazacvörössel bevont új amerikai készítményt, csinos celofán csomagolásban. Jó drága, és nehezen lehet kapni, nem tartja mindegyik gyógyszertár. Valószínűleg el kel mennie érte abba a kis patikába a Wardour Streetre. 
 	Ez mind csak a javára válik, egy-két hónapra remekül összeszedheti magát, aztán majd valami mást kel kigondolnom. Többet ennél nem tehetek. Gyönge a szervezete, ezen nem lehet segíteni. Nincs itt semmi érdekes orvosi probléma. Bezzeg Crabtree mama…” 
 	Unalmas volt ez a délelőtt. Jövedelmező, de semmi egyéb. Úristen, de elfáradt! Torkig van a gyengélkedő
 	asszonyokkal és a panaszaikkal. Könnyíteni, enyhíteni, csil apítani… ennyiből ál az egész. Néha már azon tűnődik, érdemes-e? Ilyenkor azonban mindig a Szent Kristóf kórházra kel gondolnia, az ágyak hosszú sorára a kórtermekben, és főképp Crabtree mamára, amint rávigyorog fogatlan szájával. 
 	Ők ketten aztán megértik egymást! Derék, harcos asszony, nem olyan, mint az a petyhüdt teremtés a szomszéd ágyon. Crabtree mama az ő oldalán ál , élni akar, noha a jó ég tudja, miért? Nyomorúságos odú a lakása, iszákos a férje, egy sereg rakoncátlan gyerekkel a nyakán naphosszat, szakadatlanul dolgozik, sikálja az irodák végeláthatatlan padlóját. Szűnni nem akaró, nehéz, keserves munka és kevés öröm. De élni akar, élvezi az életet, ugyanúgy, mint ő, John Christow. Nem az életük körülményeit élvezik, hanem magát az életet, a létezés gyönyörűségét. Különös dolog, nincs rá magyarázat. Erről beszélnie kel Henriettával, gondolta. 
 	Fölál t, 
 	hogy 
 	kikísérje 
 	a 
 	beteget. 
 	Melegen, 
 	barátságosan, biztatóan kezet szorított vele. Biztató volt a hangja is, tele érdeklődéssel, együttérzéssel. Az asszony fölélénkülve, majdhogynem boldogan távozott. Dr. Christow mennyire a szívén viseli az ő esetét! 
 	John Christow abban a pil anatban megfeledkezett róla, amint becsukódott mögötte az ajtó, valójában alig vette tudomásul, még amíg előtte ült is. Végezte a dolgát, gépiesen. Jól ehet alig vette igénybe elméjét, mégis fáradságába került, és most érezte csak, mennyire kimerült. 
 	Jóságos isten, de fáradt vagyok, futott át ismét a fején. 
 	Csak egyetlen beteget kel még el átnia, aztán előtte két teljes szabad nap. Hálásan elidőzött ennél a gondolatnál. 
 	Vöröses, barnás, aranysárga lombok… az ősz lágy, nedvdús il ata… az erdőn át vezető út odafelé… lobogó fahasábok a kandal óban… Lucy, az a páratlan, elragadó teremtés, különös, megfoghatatlan, lidércszerű lényével. Ha vendéglátásról van szó, jobban szereti Henryt és Lucyt Anglia 
 	bármelyik 
 	házigazdájánál. 
 	Szilfabereknél
 	pompásabb házat pedig el sem lehet képzelni. Vasárnap az erdőben kószál majd Henriettával, fölkapaszkodnak a domb tetejére, aztán végigbal agnak a gerincen…
 	Henriettával sétálgatva elfelejti, hogy betegek is vannak a világon! „Hál' istennek Henriettának soha sincs semmi baja… és ha volna, sem mondaná el nekem” – gondolta fanyar humorral. 
 	Egyetlen beteget kel még el átnia. Meg kel nyomnia az íróasztalán ál ó csengő gombját… de érthetetlen módon elodázta. Máris elkésett. Az ebéd kész, Gerda és a gyerekek várják fönt az ebédlőben. Gyerünk…
 	Mozdulatlanul ült mégis. Olyan fáradt volt, olyan rettenetesen fáradt. 
 	Az utóbbi időben egyre gyakrabban elfogta ez a kimerültség. Ál andóan növekvő ingerlékenysége, amel yel tisztában volt, de nem tudta leküzdeni – ebből fakadt. 
 	Szegény Gerda, gondolta, mi mindent kel elviselnie! Csak ne volna annyira alázatos, mindig készen arra, hogy magát hibáztassa, holott az esetek többségében ő a hibás, a férje! Vannak napok, amikor bármit mond vagy tesz Gerda, az bosszantja, de főként sajnos az erényei hozzák ki a sodrából. A türelme, az önzetlensége, ahogy aláveti magát az ő kívánságainak, ahogy sohasem veszi zokon az ő
 	hirtelen 
 	dühkitöréseit, 
 	soha 
 	nem 
 	ragaszkodik
 	
 	véleményéhez az övével szemben, és soha nem is próbál önál óan határozni. 
 	„Nos, hisz ezért vetted feleségül, nem? – gondolta. – Miért panaszkodsz akkor? A San Miguelben töltött nyár után…” 
 	Furcsa, ha az ember elgondolja, Gerdának pontosan azok a tulajdonságai bosszantják, amelyeket annyira szeretne fölfedezni Henriettában. Ami Henriettában fölingerli… nem, ez nem megfelelő kifejezés: haragot vált ki belőle, nem ingerültséget… 
 	Haragszik 
 	Henrietta 
 	rendíthetetlen
 	őszinteségére ővele kapcsolatban. Ez annyira eltér attól, ahogy általában viselkedik. Mondta is neki egyszer:
 	– Azt hiszem, a leghazugabb ember vagy, akit ismerek. 
 	– Meglehet. 
 	– Hajlandó vagy bármit mondani az embereknek, csak hogy a kedvükben járj. 
 	– Ezt tartom mindig fontosabbnak. 
 	– Fontosabbnak, mint igazat mondani? 
 	– Sokkal fontosabbnak. 
 	– Akkor pedig az isten szerelmére, miért nem hazudsz kicsivel többet nekem? 
 	– Szeretnéd? 
 	– Igen. 
 	– Sajnálom, John, de nem tudok. 
 	– Pedig tudnod kel ene, mit szeretnék tőled hal ani. 
 	Ejnye, nem szabad most Henriettára gondolnia. Ma délután úgyis találkozik vele. Most az a dolga, hogy elvégezze a munkáját. Meg kel nyomni a csengőt, és el átni azt az utolsó átkozott nőszemélyt. Még egy nyavalyás teremtés! 
 	Egytized rész valódi baj, kilenctized rész hipochondria! 
 	
 	Nos, miért ne élvezze kényes szervezetét, ha megfizetheti? 
 	Kiegyensúlyozza vele a Mrs. Crabtree-k tömegét. 
 	De mégsem moccant meg. 
 	Fáradt volt… jaj, nagyon fáradt. Úgy tűnik, már régóta ilyen fáradt. Van valami, amit kíván… nagyon kíván…
 	„Haza akarok menni!” – hasított belé a gondolat. 
 	Elámult. Hogy jut ez eszébe? Mit jelent? Hazamenni? Soha nem volt otthona. A szülei Indiában éltek, apja gyarmati szolgálatban ál t, ő maga Angliában nevelkedett, ide-oda dobálták 
 	a 
 	rokonai, 
 	minden 
 	szünidejét 
 	más-más
 	nagynénjénél vagy nagybátyjánál töltötte. Első ál andó otthona nyilván ez a ház itt, a Harley Streeten. 
 	Úgy gondol erre a házra, mint otthonára? Tagadóan rázta a fejét, tudta, nem így van. Fölébredt benne azonban az orvos kíváncsisága. Mit akart ezzel a hirtelen fölvil anó mondattal mondani? 
 	Haza akarok menni…
 	Kel hogy legyen valami… egy emlékkép… háttér…
 	Félig lecsukta a szemét. 
 	Most világosan kirajzolódott előtte a Földközi-tenger mélykékje, a pálmafák, a kaktuszok szúrós gyümölcse, orrát megcsapta a forró nyár poros lehelete, bőrén érezte, amint napozástól átmelegedett testét jólesően el epi a hűvös víz. San Miguel. 
 	Meglepetten, kissé zavartan bámult maga elé. Évek óta nem gondolt San Miguelre. Semmi esetre sem akart visszamenni oda. Ami ott történt, az életének lezárt fejezete. 
 	Annak tizenkét… tizennégy, nem: tizenöt éve… És helyesen járt el! Föltétlenül helyesen döntött. Őrülten szerelmes volt Veronicába, de az mit sem segített volna. 
 	Veronica elnyelte volna őt szőröstől-bőröstől. Ízig-vérig önző nő volt, ezt maga is elismerte. Megkaparintott jóformán mindent, amit megkívánt – de nem őt, John Christow 
 	doktort! 
 	Ő 
 	megmenekült. 
 	Lehet, 
 	hogy
 	konvencionális fölfogás szerint nem járt el tisztességesen Veronicával – magyarán mondva: faképnél hagyta! Az az igazság azonban, hogy a maga életét akarta élni, ezt pedig Veronica nem engedte volna. Veronica is a maga életét óhajtotta élni, és abban Johnnak csak statisztaszerepet szánt. 
 	Csodálkozott, mikor a férfi nem volt hajlandó vele menni Hol ywoodba. 
 	– Ha már mindenáron orvos akarsz lenni – mondta megvetően –, odaát is szerezhetsz éppenséggel diplomát, de teljesen fölösleges. Van miből megélned, én pedig rengeteg pénzt fogok keresni. 
 	– De én élek-halok a hivatásomért! – felelte ő hevesen. –
 	Radley mel ett fogok dolgozni! 
 	– Fiatal, lelkes hangján szinte áhítattal ejtette ki a nevet. 
 	Veronica az orrát fintorgatta. 
 	– A mel ett a komikus, kopott ruhás vénember mel ett? 
 	– Az a komikus, kopott ruhás vénember – Csattant föl dühösen John – rendkívül értékes kutatómunkát végzett a Pratt-kór…
 	Veronica közbevágott. – Kit érdekel a Pratt-kór? 
 	Kaliforniának csodás az éghajlata és micsoda remek szórakozás látni a világot. 
 	
 	– Gyűlöletes lenne ott nélküled – tette hozzá. – Kel esz nekem, John… szükségem van rád. 
 	Ekkor hozakodott elő – Veronica számára elképesztő
 	javaslatával. Utasítsa vissza a lány a hol ywoodi szerződést, legyen a felesége, és telepedjen le vele Londonban! 
 	Veronica jól mulatott ezen, és szilárd maradt. Hol ywoodba megy, imádja Johnt, házasodjanak össze, és John menjen vele! Bízott a szépségében és a hatalmában. 
 	John belátta, hogy csak egyet tehet, és megtette. Levélben közölte, hogy fölbontja az eljegyzést. 
 	Nagyon megviselte a dolog, szenvedett, de nem voltak kétségei afelől, hogy a helyes utat választotta. Visszatért Londonba, munkába kezdett Radley mel ett, és egy év múlva feleségül vette Gerdát, aki annyira különbözött minden vonatkozásban Veronicától, amennyire csak lehetséges. 
 	Nyílt az ajtó, és belépett a titkárnője, Beryl Col ier. 
 	– Doktor úr, még hátravan Mrs. Forrester. 
 	– Tudom. 
 	Azt hittem, megfeledkezett róla. 
 	Beryl kiment. Christow szemmel követte nyugodt lépteit. 
 	Csúnyácska, de meg kel adni, érti a dolgát. Hat éve van nála, soha nem téved, nem kapkod, nem idegeskedik, nem siet el semmit. Fekete a haja, fakósárgás az arcbőre, és igen határozott az ál a. Világosszürke szeme az erős üvegen át ugyanazzal a szenvtelen figyelemmel kísérte főnökét, mint az egész világot. 
 	Christow józan, semmitmondó külsejű titkárnőt kívánt, és meg is kapta a csúnya, minden csacskaságtól mentes, józan titkárnőt – ennek el enére néha mégis bosszankodott emiatt. A regény- és drámairodalom íratlan törvénye szerint Berylnek reménytelenül bele kel ett volna bolondulnia a főnökébe. John azonban tisztában volt vele, hogy nem keltett ilyenfajta érzelmeket a lányban. Szó sem volt imádatról, önfeláldozásról. Beryl szemében ő nem egyéb, mint gyarló emberi lény. Egyénisége nem befolyásolta, elbűvölő modora hidegen hagyta. Néha még abban is kételkedett, vajon kedveli-e őt egyáltalában ez a lány? 
 	Egyszer hal otta, mikor Beryl egyik barátnőjével beszélt telefonon. 
 	– Nem, igazán nem hiszem, hogy sokkal önzőbb lenne, mint a másik volt – mondta. – Inkább talán jóval kíméletlenebb, tapintatlanabb. 
 	John tudta, hogy róla van szó, és egy ál ó napig mérgelődött ezen. 
 	Jól ehet az idegeire ment Gerda odaadó, feltétel nélküli, szüntelen rajongása, azért Beryl hűvösen bíráló tekintete is bosszantotta. „Ami azt il eti – gondolta –, jóformán minden idegesít mostanában. 
 	Valami nincs rendjén. Túlfeszített munka? Talán… Dehogy, ez csak kifogás. Mélyebb oka van ennek az egyre növekvő
 	türelmetlenségnek, ennek az ingerültségnek, fáradtságnak. 
 	Ez így nem mehet tovább. Mi van velem? Ha el tudnék szabadulni…” 
 	Itt van hát, megint fölbukkant a menekülés gondolata, de most már készen megfogalmazva. 
 	Haza akarok menni…
 	De az ördögbe is, az ő otthona a Harley Street 404! 
 	
 	Mrs. Forrester pedig kint ül a várószobában. Fárasztó nőszemély, sok a pénze, sok a szabad ideje, ráér töprengeni a nyavalyáin. 
 	Valaki egyszer azt mondta neki: Bizonyára torkig van, doktor úr, ezekkel a dúsgazdag páciensekkel, akik örökösen 
 	betegnek 
 	képzelik 
 	magukat. 
 	Mennyivel
 	kielégítőbb lehet, ha a szegényekkel van dolga, akik csak akkor keresik föl, ha csakugyan van valami bajuk. –
 	Elmosolyodott. Furcsa, miket gondolnak az emberek a
 	„szegényekről”. Látnák csak az öreg Pearstock nénit, amint hetenként végigjár öt különböző szakrendelést, literszám viszi haza az orvosságot, kenőcsöt a hátfájása, pirulát a köhögése el en, gyomorerősítőt, hashajtót. Hal anák csak, amint panaszolja: – Tizennégy éve szedem, doktor úr, azt a barna orvosságot, egyedül az tesz jót nekem. Erre az a fiatal orvos múlt héten fölír valami fehér orvosságot. Nem ért semmit! De hát mit is várhattam volna? Tizennégy éve szedem a barna orvosságomat, és erre most se szó, se beszéd, fölírják nekem a fehéret! 
 	Fülébe cseng most is az öregasszony siránkozó hangja…
 	remek a szervezete, makkegészséges, még az a rengeteg gyógyszer sem árt meg neki! 
 	Lényegében egyformák mind, a bőrük alatt édestestvérek, Mrs. Pearstock Tottenhamből és Mrs. Forrester a Park Lane-ről. Az orvos dolga az, hogy meghal gassa őket, fölírjon valamit egy kórházi űrlapra vagy egy elegáns, drága receptpapírra… esete válogatja…
 	Úristen, de unja az egészet. 
 	Kék tenger, forró homok, enyhe, finom mimózail at…
 	
 	Tizenöt éve. Ennek egyszer s mindenkorra vége… hála istennek vége! Volt hozzá bátorsága, és véget vetett az egész dolognak. 
 	„Bátorság? Annak nevezed?” – szólalt meg a lelke mélyén megbúvó kis ördög. 
 	Nos, helyesen cselekedett, nem? Majdnem beleszakadt a szíve. Pokolian fájt… De véghezvitte, elszabadult, hazajött, és feleségül vette Gerdát. 
 	Nem csinos a titkárnője, nem csinos a felesége. Ezt akarta, nem? Elege volt a szépségből, nem? Látta, mire képes a Veronica fajtájú nő, milyen hatással van szépsége minden körülötte levő férfira. Veronica után biztonságot akart. 
 	Biztonságot, békességet, odaadó ragaszkodást, az élet nyugodalmas, maradandó dolgait, valójában: Gerdát! 
 	Olyan élettársat akart, aki magáévá teszi az ő
 	életszemléletét, elfogadja, amit ő határoz el, és soha, egy percig sem gondolkozik a saját fejével. 
 	Ki is mondta azt, hogy az élet igazi tragédiája az, ha megkapjuk, amit kívánunk? 
 	Bosszúsan megnyomta a csengőt az íróasztalán. 
 	Rendben van, elintézi még Mrs. Forrestert. 
 	Negyedóra alatt elkészült vele. Ismét könnyen szerzett pénz volt. Ismét csak az történt, hogy meghal gatta, kikérdezte, megnyugtatta, együtt érzett vele, átadott egy keveset a maga gyógyhatású életerejéből. Ismét fölírt a receptlapra egy drága külföldi készítményt. 
 	A gyöngélkedő neurotikus asszony, aki bevánszorogott, biztosabb léptekkel, üdébb arccal hagyta el a rendelőt. Úgy érezte, talán mégis érdemes élni. 
 	
 	John Christow hátradőlt a széken. Most már szabad…
 	mehet föl Gerdához és a gyerekekhez, szabad egy egész hétvége tartamára, nem kel betegséggel, szenvedéssel törődnie. 
 	De furcsa módon még most is vonakodott attól, hogy megmozduljon, még most is fogva tartotta az a szokatlan, újfajta akaratgyöngeség. 
 	Fáradt volt, jaj, nagyon fáradt. 
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 	A rendelő fölött, a lakás ebédlőjében, Gerda Christow rábámult a báránysültre. Visszaküldje, vagy ne küldje vissza a konyhába, hogy melegen tartsák? Ha még sokáig nem jön föl John, a hús kihűl, megdermed, az pedig rémes lenne… Másrészt azonban az utolsó páciens már eltávozott, John minden pil anatban itt lehet, s ha ő visszaküldi a pecsenyét, akkor várni kel rá, és John mindig olyan türelmetlen. „De hisz tudhattad, hogy jövök…” – mondaná hangjában azzal a jól ismert fojtott keserűséggel, amelytől úgy retteg. Meg aztán túlságosan sokáig sülne a hús és kiszáradna, azt pedig John ki nem ál hatja. 
 	De az is igaz, hogy nem szereti a kihűlt ételt. 
 	Mindenesetre most jó meleg még. 
 	Miközben Gerda kételyek közt hányódott, egyre jobban szorongott és elkeseredett. Egyetlen, kihűlőfélben lévő
 	ürücombbá zsugorodott össze az egész világ. A bórt tartalmazó sók zöldre festik a lángot, a nátriumvegyületek sárgára – szólalt meg
 	az asztal végén ülő tizenkét éves kisfia, Terence. 
 	Gerda szórakozottan pil antott a gyerek szeplős arcára. 
 	Fogalma sem volt, miről beszél. 
 	– Tudtad ezt, anyu? 
 	– Mit, édesem? 
 	– A sókról. 
 	Gerda tétován tekintett a sótartó felé. Igen, ez rendben van, itt a só és a bors az asztalon. 
 	Múlt héten, mikor Lewis megfeledkezett róla, John bosszankodott. Mindig előfordul ilyesmi. 
 	– Ez az egyik vegytani kísérlet – magyarázta álmodozó hangon Terence. – Szerintem hal atlanul érdekes. 
 	– Anyu, úgy szeretnék már ebédelni. Nem kezdhetnénk el? 
 	– nyafogott Zena, a kilencéves, csinos arcú, csacska kis jószág. 
 	– Mindjárt, drágám, meg kel várnunk apát. 
 	– Mi azért elkezdhetnénk – jelentette ki a fiú. – Apa nem bánná. Hisz tudod, milyen gyorsan eszik. 
 	Gerda a fejét rázta. 
 	Szeletelje föl a húst? De sohasem emlékszik rá, az ürücomb melyik oldalába kel beledöfnie a kést. Az is lehet, hogy Lewis jól helyezte a tálra… de néha fordítva teszi rá…
 	és John mindig haragszik, ha hibásan szeletelik föl. És mindig hibás, töprengett elkeseredetten Gerda, mikor én csinálom. Úristen, már egészen kihűlt a pecsenyelé…
 	megbőrösödött a teteje… vissza kel küldeni… de ha épp most jönne John…
 	Elkeseredetten futottak a gondolatai körbe-körbe, mint a ketrecbe zárt vadál at. *
 	John Christow hátratámaszkodva ült a rendelőjében, önfeledten koppintgatta az asztal lapját, tudta, hogy odafönt rég kész az ebéd, mégsem volt képes erőt venni magán, hogy fölkeljen. 
 	San Miguel… kék tenger… Mimózail at… zöld levelek közül kimagasló 
 	bíborvörös 
 	virágok… 
 	tűző 
 	nap… 
 	a
 	homokstrand… végső kétségbeesésbe torkol ó szerelem és szenvedés…
 	„Ó, istenem, csak ezt ne! gondolta. Soha többé! Ennek vége. 
 	Bárcsak soha sem ismertem volna meg Veronicát, nem vettem volna el Gerdát, nem találkoztam volna Henriettával kívánta hirtelen. Crabtree mama fölér mindhárommal együttvéve!” 
 	Rossz délután volt az a múlt héten. Pedig úgy örült a reakciókkal. Öt ezreléket elbírt már a beteg. És akkor föl éptek azok az ijesztő toxikus tünetek, a DL-reakció pedig negatív volt ahelyett, hogy pozitív lett volna. 
 	A vén csont ott feküdt elkékült arccal, zihálva, és rászegezte konok, gúnyos szemét. 
 	– Kísérleti nyúl vagyok, ugye, lelkem? Rajtam próbálja ki, mi? 
 	– Talpra akarjuk ál ítani – nyugtatta meg, és rámosolygott az asszonyra. 
 	– Jó trükk! – Crabtree mama hirtelen elvigyorodott. – Isten neki, én nem bánom. Csak rajta, doktor úr! Valaki csak kel hogy első legyen, igaz-e? Kölyökkoromban daueroltattam a hajamat egyszer, nagy szó volt az akkoriban! Úgy néztem ki, mint egy néger. Nem ment át a fésű rajta… De hát nekem megérte a mulatságot. Hát csak szórakozzék velem, én kibírom. 
 	– Nagyon rosszul érzi magát, ugye? – Megfogta a beteg pulzusát. Uj aiból erő áradt az ágyon fekvő, lihegő, elcsigázott teremtésbe. 
 	– Pocsékul. Jól mondja! Nem úgy ment, ahogy tervezte, mi? Ne törődjön vele. Nem kel mindjárt elcsüggedni. Én jó sokat kibírok, úgy ám! 
 	– Maga remek ember, Crabtree mama. Bár ilyen volna valamennyi betegem – mondta John elismerően. 
 	– Meg akarok gyógyulni… ennyi az egész. Akarok. Anyám nyolcvannyolc éves volt, nagyanyám kilencven, mikor beadta a kulcsot. Hosszú életűek vagyunk mind a családomban, úgy bizony. 
 	Elkeseredetten 
 	jött 
 	el 
 	tőle, 
 	kétségek 
 	mardosták, 
 	bizonytalanság. Olyan biztos volt benne, hogy jó nyomon jár… Hol tévesztette el? Hogy csökkenthetné a toxicitást, fönntartva a hormonszintet, ugyanakkor közömbösítve a pantratint…
 	Túlságosan magabiztos volt… magától értetődőnek vélte, hogy sikeresen elhárított minden akadályt…
 	A Szent Kristóf kórház lépcsőjén lefelé menet hirtelen elfogta ez a kétségbeejtő fáradtság. Úgy érezte, gyűlöli ezt a lassú, hosszadalmas klinikai munkát, és akkor Henriettára gondolt. Nem is magára a lányra, csupán üde szépségére, egészségére, sugárzó életerejére – és hajának enyhe primulail atára. 
 	Telefonáltatott haza, hogy beteghez hívták, és egyenesen Henriettához sietett. Belépett a műtermébe, azonmód átölelte, és olyan szenvedélyesen szorította magához, hogy a lány csodálkozva nézett rá. Új volt ez kettejük barátságában. Kibontakozott a férfi karjából, kávét készített neki, közben ötletszerűen kérdéseket vetett oda, azt is megkérdezte, hogy egyenesen a kórházból jött-e? 
 	John Christow nem akart a kórházról beszélni. Ölelkezni akart Henriettával, és megfeledkezni a kórháznak, Crabtree mamának, a Ridgeway-kórnak és az egész mindenségnek még a létezéséről is. 
 	Csakhogy, 
 	előbb 
 	kel etlenül, 
 	aztán 
 	egyre 
 	jobban
 	belemelegedve, mégis válaszolt a kérdésekre. Csakhamar nagy léptekkel föl s alá járkálva, csak úgy ontotta a szakszerű magyarázatot és a föltevések özönét. Egyszer-kétszer megál t, és próbálta egyszerűbb szavakkal érthetőbbé tenni, amiről beszél. 
 	– Ugyanis feltétlenül ki kel váltania valamilyen reakciót…
 	– Igen, igen – vágott a szavába Henrietta. – A DL-re-akció pozitív kel hogy legyen, ezt értem. Folytasd csak. 
 	– Te meg honnan tudod, mi a DL-reakció? – kérdezte éles hangon. 
 	– Egy könyvből. 
 	– Melyik könyvből? Ki írta? 
 	Henrietta az asztalkán heverő könyvre mutatott. 
 	– Scobel ? Nem jó. Alapvetően hibás. Nézd, ha már olvasni akarsz, ne…
 	Henrietta félbeszakította. 
 	– Csupán meg akarom érteni az általad használt kifejezéseket, csak annyira, hogy ne kel jen minduntalan megál nod, és minden szót külön megmagyaráznod. 
 	Folytasd, kérlek. Értem, amit mondasz. 
 	– Jó, jó, azért jegyezd meg, hogy Scobel műve nem helytál ó. 
 	Folytatta a mondókáját, jó két és fél óra hosszat beszélt. 
 	Számba vette a kudarcokat, elemezte a lehetőségeket, vázolta az elfogadható elméleteket. Jóformán tudomásul sem vette Henrietta jelenlétét. Pedig nemegyszer, mikor habozva elakadt, a vil ámgyors észjárású lány segítette tovább. Szinte előbb jött rá, mint ő maga, mi az, amit John tétován tapogatózva szeretne megközelíteni. Fölajzott érdeklődésével 
 	együtt 
 	hovatovább 
 	visszatért 
 	John
 	önbizalma is. Igaza volt… lényegében helytál ó a teóriája, és van rá mód, nem is egy, hogy leküzdje a toxikus tüneteket. 
 	És akkor hirtelen mintha elszál t volna az ereje. Világosan látott most mindent. Holnap reggel hozzálát a dologhoz. 
 	Telefonál Neil nek, próbálkozzék meg a két oldat elegyével. 
 	Igenis, próbálja meg… Ördög vigye, ő nem adja meg magát. 
 	– Fáradt vagyok – bökte ki. – Úristen, de elfáradtam… –
 	Lerogyott a heverőre, és elaludt. Mélyen aludt, halálosan kimerülten. 
 	Világos reggel arra ébredt, hogy Henrietta rámosolyog, miközben a teát főzi. John viszszamosolygott rá. 
 	– Ezt egyáltalában nem így terveztük – mondta. 
 	– Baj? 
 	– Nem, dehogyis. Te igazán kedves teremtés vagy, Henrietta. Tekintete a könyvespolcra tévedt. Ha érdekelnek ezek a dolgok, hozok neked olyasmit, amit érdemes elolvasni. 
 	– Nem érdekelnek ezek a dolgok. Csak te érdekelsz, John. 
 	– Nem szabad Scobel könyvét olvasnod. Tudatlan fráter, sarlatán! 
 	A lány nevetett. Nem tudta megérteni, mit talál olyan mulatságosnak abban, ha ő lecsepüli Scobel t. Ez volt az, ami minduntalan meglepte Henriettával kapcsolatban. Ez a meghökkentő fölfedezés, hogy képes őt kinevetni. 
 	Nem volt ehhez hozzászokva. Gerda halálosan komolyan veszi. Veronica pedig egyébre sem gondolt soha, mint magára. Henrietta viszont sajátos mozdulattal hátravetette fejét, félig lehunyt szemhéja alól rákacsintott gyöngéd, huncutkás, kissé gúnyos mosol yal, mintha azt mondaná:
 	„Hadd nézzük meg alaposan ezt a John nevezetű fura szerzetet. Gyerünk tőle jó messze, és nézzük meg onnan.” 
 	Olyasmi ez, gondolta John, ahogy Henrietta összehúzott szemmel vizsgálja a saját művét, vagy akár egy festményt. 
 	Olyan… hm… tárgyilagosan. Pedig ő nem akarja, hogy Henrietta tárgyilagos legyen vele szemben. Henrietta ne gondoljon másra, csak őreá, soha, egyetlen percre se kalandozzanak el másfelé a gondolatai! 
 	„Tehát pontosan azt kívánod tőle, amit kifogásolsz Gerdában” – szólalt meg ismét a lelke mélyén megbúvó kis ördög. 
 	Az az igazság, hogy nincs benne semmi következetesség. 
 	Maga sem tudja, mit akar. 
 	„Haza szeretnék menni. Ostobaság! Nevetséges! Ennek semmi értelme.” 
 	Úgy egy óra múlva mindenesetre kifelé tart már Londonból, megfeledkezik a betegekről, enyhén savanykás, baljós szagukról, és magába szívja a nedves őszi faleveleknek, a fenyveseknek és a szénégetők füstjének bársonyos il atát. 
 	Az autó mozgása maga is megnyugtató lesz, ahogy simán, könnyedén fölgyorsul…
 	„Csakhogy egyáltalában nem így lesz” – jutott hirtelen eszébe. Megrándult a csuklója, úgyhogy Gerdának kel majd vezetnie a kocsit, és Gerda, szegényke, sohasem lesz 
 	képes 
 	megtanulni 
 	tisztességesen 
 	vezetni. 
 	Valahányszor sebességet vált, ő némán, összeszorított fogakkal ül mel ette, ki kel bírnia egyetlen szó nélkül, mert keserű tapasztalatból tudja, hogy ha bármit mond, Gerda tüstént még rosszabbul csinál mindent. Különös – senki sem tudta megtanítani Gerdát a sebességváltásra, még Henrietta sem. Pedig ő azzal a gondolattal bízta rá a feleségét, hogy Henrietta lelkesedése bizonyára jobban hat rá, mint az ő ingerlékeny természete. 
 	Henrietta ugyanis imádja az autót. Olyan lírai hangon beszél róla, ahogy mások a tavaszról vagy az első hóvirágról lelkendeznek. 
 	Hát nem gyönyörű, John? Ahogy menet közben búg, szinte dorombol? Harmadik sebességgel viszem hegynek föl, minden megerőltetés nélkül, meg se kottyan neki. Hal gasd csak, milyen egyenletesen zúg üresjáratban. 
 	Míg csak egyszerre ki nem tört belőle dühösen: Nem gondolod, Henrietta, hogy egy keveset velem is törődhetnél, és pár percre kiverhetnéd a fejedből azt az átkozott kocsidat? 
 	Szégyel te ezeket a dühkitöréseket. Sohasem tudta, mikor keríti hatalmába az efféle hangulat, annyira váratlanul érte. 
 	Ugyanígy 
 	volt 
 	Henrietta 
 	művészi 
 	tevékenységével. 
 	Tisztában volt vele, hogy jók a szobrai, bámulta őket, és ugyanakkor gyűlölte is. 
 	A legádázabb veszekedés is ezen tört ki közöttük. 
 	Egyik nap Gerda közölte vele:
 	– Henrietta megkért, hogy üljek neki model t. 
 	
 	– Ugyan? Te? 
 	Ha meggondolja, nem volt valami hízelgő a csodálkozása. 
 	– Igen. Holnap fölmegyek a műtermébe. 
 	– Mi a csudának akar téged megmintázni? 
 	Nem, igazán nem volt udvarias a hangja. Szerencsére Gerda nem vette észre; látszott rajta, hogy örül a dolognak. 
 	Ő maga arra gyanakodott, hogy ez is csak amolyan Henrietta-féle erőltetett kedvesség. Gerda talán említette, hogy szeretné, ha megmintáznák. Ilyesmi lehetett. 
 	Mintegy tíz nap múlva aztán Gerda diadalmasan mutatott neki egy gipszszobrocskát. Csinos jószág volt, ügyes munka, mint minden, ami Henrietta kezéből kikerült. 
 	Idealizálta a model t, és ez szemmel láthatóan tetszett Gerdának. 
 	– Ugye, milyen aranyos? 
 	– Ez Henrietta munkája? Tökéletesen jelentéktelen… nul a. 
 	Nem értem, mi ütött belé, hogy ilyesmit csinált. 
 	– Természetesen egészen más, mint az absztrakt alkotásai, de igazán azt hiszem, hogy nagyon jó. 
 	Ő nem felelt erre; végre is nem akarta elrontani Gerda örömét, de első alkalommal szóba hozta a dolgot Henriettának. 
 	– Mit akartál azzal a szamársággal, amit Gerdáról csináltál? Nem méltó hozzád. Rendszerint tisztességes dolgokat produkálsz. 
 	– Nem tartom rossznak – mondta lassan Henrietta. –
 	Gerdának, úgy láttam, tetszik. 
 	– Gerda el van ragadtatva tőle. Hát persze, Gerda azt se tudja, mi a különbség egy művészi festmény és egy színes fénykép között. 
 	– Művészi szempontból nem volt az rossz munka, John. 
 	Portrészobrocska csupán, teljesen ártatlan, igénytelen dolog. 
 	– Általában nem szoktad ilyesmire fecsérelni az idődet. –
 	Elakadt a szava, és rámeredt egy körülbelül másfél méter magas, fából faragott alakra. 
 	– Ejnye, mi ez? 
 	– A Nemzetközi Csoport kiál ítására szántam. Körtefa. A Hivő. 
 	Henrietta szeme rajta függött. Ő a szoborra bámult, aztán egyszerre éktelen haragra gerjedt, és ráförmedt a nőre:
 	– Úgy! Hát erre kel ett neked Gerda?! Hogy merészelted?! 
 	– Kíváncsi voltam, észreveszed-e? 
 	– Micsoda? Hát persze hogy észreveszem! – Uj át végighúzta a kidagadt, vaskos nyakizmokon. – Itt! 
 	Henrietta bólintott. 
 	– Igen. A nyakra és a vál akra volt szükségem, meg ahogy teljes 
 	súlyával 
 	előredől… 
 	erre 
 	az 
 	alázatos
 	engedelmességre… erre az esdeklő tekintetre. Ez csodálatos. 
 	– Csodálatos? Ide figyelj, Henrietta, én ezt nem tűröm! 
 	Hagyd békén Gerdát! 
 	– Gerda nem jön rá. Senki sem fogja tudni. Hisz magad is tudod, hogy Gerda ebben itt nem ismerne magára, de más sem ismerné föl. És ez nem is Gerda. Ez senki emberfia. 
 	– Én fölismertem, nem? 
 	– Te nem olyan vagy, mint bárki más, John. Te… látsz. 
 	– Fölháborító arcátlanság ilyet tenni! Ezt nem tűröm, Henrietta, nem tűröm! Hát nem látod be, hogy erre nincs mentség? 
 	– Hogy érted ezt? 
 	– Nem tudod? Nem érzed? Hol marad az a finom érzékenységed? 
 	– Nem érted ezt, John – mondotta Henrietta lassan. – Nem hiszem, hogy valaha is meg tudnám értetni veled! Nem tudod, mi az, nagyon kívánni valamit, nap mint nap nézni…
 	a nyaka vonalát… az izmokat… az előrebukó fej hajlásszögét… az ernyedten lefittyenő ál at. Ezeket néztem, ezeket akartam megszerezni, valahányszor találkoztam Gerdával. 
 	Végezetül 
 	nem 
 	bírtam 
 	tovább, 
 	és
 	megkaparintottam! 
 	Gátlástalanul! Lelkifurdalás nélkül! 
 	Igen. Nyilván így van. De ha annyira kel az embernek valami, nincs más hátra, egyszerűen el kel vennie. 
 	– Úgy érted, hogy nem törődsz a világon senkivel. Nem törődsz Gerdával…
 	– Ne beszélj ostobaságokat, John. Hát nem azért csináltam azt a szobrocskát, hogy örömet szerezzek vele Gerdának? 
 	Nem vagyok embertelen. 
 	– Igenis, pontosan az vagy: embertelen. 
 	– Komolyan azt hiszed, hogy Gerda valaha is magára ismerne ebben itt? 
 	John 
 	vonakodva 
 	ránézett 
 	a 
 	szoborra. 
 	Haragján, 
 	sértődöttségén lassan fölülkerekedett az érdeklődése. Egy különös, alázatos emberi alak… amint fölajánlja imádatát egy láthatatlan istenségnek… fölemelt arccal… vakon, némán, rajongó odaadással… iszonyú erővel, iszonyú fanatikusan. 
 	– Félelmetes, amit itt alkottál, Henrietta – szólalt meg végül John. 
 	Henrietta enyhén megborzongott. 
 	– Igen… azt gondoltam…. 
 	– Kire néz… ki az… ki ál előtte? – John hangja éles volt. 
 	Henrietta habozott. Mikor megszólalt, volt valami furcsa a hangjában. 
 	– Nem tudom. De azt hiszem… talán rád néz, John. 
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 	– Az ólomsók könnyebben oldódnak hideg vízben, mint melegben – közölt egy további tudományos tényt Terence az ebédlőben. Várakozásteljesen nézett anyjára, ha nem is túlzott reménnyel. A kisfiú véleménye szerint minden szülő
 	szánalmasan kiábrándító. 
 	– Tudtad ezt, anyu? 
 	– Nem értek a kémiához, drágám. 
 	– Olvashatnál róla egy könyvet. 
 	A kisfiú hangjában szomorúság bujkált. 
 	Gerda nem hal otta meg. Szorongó kétségbeesés közepette vergődött, mint a kelepcébe esett vad, körbe-körbe futottak gondolatai, és hiába keresett kivezető utat. 
 	Szerencsétlen volt már kora reggel óta, mikor ráébredt, hogy 
 	elérkezett 
 	ez 
 	a 
 	régóta 
 	rettegett 
 	hétvége
 	Angkatel éknél. Mindig gyötrelmesen érezte magát Szilfaberekben. Zavarban volt, elhagyatottnak érezte ott magát. Legjobban Lucy Angkatel rémítette meg soha be nem fejezett mondataival, vil ámgyors logikátlanságaival, és nyilvánvaló igyekezetével, hogy kedves legyen hozzá. 
 	De nem voltak sokkal jobbak a többiek sem. Egy ilyen hétvége kétnapos szakadatlan szenvedést jelentett, amelyet el kel ett viselnie John kedvéért. 
 	John ugyanis reggel, miközben nagyot nyújtózkodott, derűsen megjegyezte:
 	– Még rágondolni is remek, hogy ezt a hétvégét vidéken töltjük. Jót tesz majd neked, Gerda, pontosan erre van szükséged. 
 	– Pompás lesz – mondta ő önzetlen lelkierővel, gépiesen mosolyogva. 
 	Boldogtalan pil antása körüljárt a hálószobán. A vajsárga csíkos tapéta azzal a fekete folttal épp a szekrény mel ett, a mahagóni öltözőasztal túlságosan előrehajló tükrével, a derűs, élénk kék szőnyeg, az északnyugat-angliai tóvidéket ábrázoló vízfestmények – megannyi szívéhez nőtt, meghitt holmi –, és nem láthatja viszont őket hétfőig. 
 	Holnap ehelyett egy idegen hálószobában egy ropogósra keményített kötényes szobalány csinos kis tálcán leteszi az ágya mel é a kora reggeli csésze teát, fölhúzza az ablakredőnyt, aztán rendbe teszi és összehajtogatja Gerda ruháit – ami neki mindig kényelmetlen és kínos. Ott fekszik majd, keservesen eltűri mindezt, és azzal a gondolattal próbálja vigasztalni magát, hogy már csak egy ilyen reggel van hátra. Olyan ez, mint mikor iskoláskorában számolta a napokat a szünidőig. 
 	Gerda nem érezte jól magát az iskolában. Ott még kevesebb önbizalma volt, mint bárhol másutt. Jobb volt odahaza, de még ott sem igazán jó, mert természetesen mindenki ügyesebb és gyorsabb volt nála. Csak úgy záporzott körülötte a sok sebtében odavetett, türelmetlen –
 	bár eléggé jóindulatú nógatás. – Gerda, kérlek, siess! –
 	Add ide, te kis ügyetlen. – Nehogy Gerda csinálja, egy örökkévalóság, amíg elkészül vele! – Gerda soha nem ért meg semmit! 
 	Egyikük sem látta, hogy ezzel csak azt érik el, hogy még lassúbb lesz, és még ostobább? Egyre rosszabbodott a helyzet, ügyetlenebbé vált a keze, lassúbb lett a fölfogása, egyre többször bámult üres tekintettel a semmibe, amikor mondtak neki valamit. 
 	Amíg aztán elérkezett a pil anat: váratlanul rátalált a kivezető útra! Jóformán véletlenül fölfedezte a megfelelő
 	védekező fegyvert. 
 	Még 
 	lassúbb 
 	lett 
 	mindenben, 
 	a 
 	korábbinál 
 	is
 	értelmetlenebbé vált tanácstalan tekintete. Most azonban, ha valaki türelmetlenül rászólt: Jaj te csacsi, még ezt sem érted? – bárgyú arcot vágott ugyan, de titkos fölismerése fölötti örömében meg tudta volna csókolni önmagát. 
 	Színlelte, hogy nem fog föl valamit, pedig igenis megértette. 
 	És gyakran szándékosan lassabban csinált valamit, magában mosolyogva, mikor valaki türelmetlenül elszedte tőle a munkáját. 
 	Szívet melengető, pompás érzés volt a titkos tudat, hogy fölébük kerekedett, már kissé mulatott is rajta. Hogyne, mulatságos többet tudni, mintsem föltételezik rólunk, érezni, hogy el tudnánk ugyan végezni valamit, de ezt nem kötjük mások orrára. Ennek még az az előnye is megvan, jött rá hirtelen, hogy az emberek gyakran elintéznek valamit helyette, 
 	ami 
 	természetesen 
 	megkíméli 
 	őt 
 	sok
 	vesződségtől. És ha rászoknak, hogy el ássák a dolgokat helyette, végül neki magának egyáltalán nem kel a kisuj át sem mozdítania, és senki sem tudja meg, milyen rosszul csinálná, amit csinál. Így aztán lassan ismét elérkezett oda, ahol jóformán elkezdte: úgy érezte, megál ja a helyét, egyenlő feltételek mel ett, bárhol a világon. 
 	Gerda azonban attól félt, hogy mindez nem érvényes Angkatel ékre vonatkozóan. Azok annyival előbbre vannak ál andóan, hogy ő még a nyomukba sem ér, mintha nem is egy bolygón élne velük. Hogy gyűlöli Angkatel éket! 
 	Johnnak jó… John szeret náluk lenni. Mikor hazatér tőlük, nem olyan fáradt, és néha kevésbé ingerlékeny is. 
 	Drága John! Csodálatos, nagyszerű ember, ez a véleménye mindenkinek. Milyen remek orvos, milyen odaadóan gyöngéd a pácienseivel! Agyonfárasztja magát… és mennyire a szívén viseli a kórházi betegek dolgát… mélységesen érdekli a munkájának az a része is, amely pedig egyetlen garast sem hoz a házhoz. John olyan önzetlen… nemes…
 	Ő mindig, az első perctől fogva tudta, milyen ragyogóan tehetséges John, és hogy fölfelé ívelő pályáján eljut hivatása csúcsára. És John őt választotta, pedig nála sokkal különb nőt is kaphatott volna. John nem bánja, hogy ő lassú fölfogású, kissé ostoba, még csak nem is nagyon csinos. Azt mondta: Majd én gondoskodom rólad. 
 	Kedvesen, kissé zsarnoki módon jelentette ki: – Ne törődj semmivel, Gerda, majd én vigyázok rád. Olyan, amilyennek egy férfinak lennie kel … Csodálatos még elgondolni is, hogy John éppen őt választotta. 
 	Szeretek mindent a magam módján csinálni, hisz tudod, Gerda – mondta nemegyszer azzal az ő hirtelen fölvil anó, vonzó, félig-meddig bocsánatkérő mosolyával. 
 	Nos, ez rendben van. Ő mindig igyekezett engedni Johnnak mindenben. Még legutóbb is, mikor olyan ideges volt, és nehezen lehetett vele boldogulni… mikor látszólag semmivel sem volt megelégedve… és ő bármit csinált, az valahogy sosem volt jó… Nem lehet a szemére vetni, John úgy el van foglalva, és annyira önzetlen…
 	Úristen, a báránysült! Vissza kel ett volna rég küldeni! John még most sincs itt. Miért nem tud az ember legalább néha helyesen intézkedni…
 	Gerdát megint elfogta a legsötétebb kétségbeesés, lüktető
 	halántékába éles fájdalom hasított. 
 	A báránysült! Ez a szörnyű hétvége Angkatel éknél! Úristen, most meg rájön ez a fejfájás is, és John úgy bosszankodik, ha neki fáj a feje! Nem szokott semmit sem adni el ene, pedig orvos lévén igazán könnyen megtehetné. Ehelyett mindig azt hajtogatja: Ne gondolj rá! Semmi értelme, hogy mérgezd magad azzal a sok gyógyszerrel. Menj a levegőre, sétálj egy nagyot. 
 	A báránysült! Gerda rámeredt a tálra, zúgó fejében egyetlen 
 	szó 
 	ismétlődött 
 	szüntelenül: 
 	báránysült, 
 	báránySÜLT, BÁRÁNYSÜLT…
 	„Miért nem sikerül nekem soha semmi?” – tépelődött könnybe lábadt szemmel. 
 	Terence az anyjára nézett, aztán a sültre. „Miért nem ehetünk? –gondolta. Milyen buták a felnőttek. Csöpp eszük sincs!” 
 	– Nicholsonnal elhatároztuk – szólalt meg óvatosan, hogy nitroglicerint csinálunk az apja kertjében, odakint Streathamben. 
 	– Igazán, drágám? Milyen kedves lesz – mondta Gerda. 
 	Még van rá idő. Ha csöngetne, és megmondaná Lewisnak, hogy most vigye le a sültet…
 	Terence 
 	enyhe 
 	kíváncsisággal 
 	szemlélte 
 	anyját. 
 	
 	Ösztönösen érezte, hogy nitroglicerint előál ítani nem olyanfajta szórakozás, amilyet a szülők helyeselnek. 
 	Ravasz megfontolással tehát úgy választotta meg az alkalmas percet szándéka közlésére, amikor meglehetős biztonsággal számíthatott rá, hogy szárazon megússza vele. Jól számított. Ha véletlenül valami kalamajka támadna, sértődött ábrázattal kijelentheti: – Én szóltam anyának…
 	Most mégis némi csalódásfélét érzett. „Még anyának is tudnia kel ene, mi a nitroglicerin!” – gondolta. Fölsóhajtott. 
 	Elfogta az a mérhetetlen magányosság, amilyet csak gyermekkorban él át az ember. Apa türelmetlen ahhoz, hogy meghal gassa, anya figyelmetlen, Zena csak egy buta lány. Oldalak és oldalak tele érdekes, kémiai kísérletekkel. 
 	Ki törődik velük? Senki! 
 	Bumm! Gerda összerezzent. Ez a rendelő ajtaja… John becsapta, és most szalad föl a lépcsőn…
 	John Christow berontott az ebédlőbe; s a helyiséget egyszeriben betöltötte sajátos, határozott egyénisége. 
 	Jókedvű volt, éhes és türelmetlen. 
 	– Jóságos isten, hogy gyűlölöm a beteg embereket! –
 	kiáltott föl, miközben leült, és élesre fente a szeletelőkést. 
 	– Ne mondj ilyet, John – figyelmeztette szemrehányó hangon Gerda, és a gyerekek felé biccentett. – Még azt hiszik, hogy komolyan mondod. 
 	– Komolyan mondom. Nem volna szabad senkinek megbetegednie. 
 	– Apa csak tréfál – mondta gyorsan Gerda a fiának. 
 	Terence ugyanolyan szenvtelen figyelemmel vizsgálgatta apja arcát, ahogy minden egyebet megnézett. 
 	– Nem hiszem, hogy apa tréfál –jelentette ki. 
 	– Ha gyűlölnéd a betegeket, nem lennél orvos – jegyezte meg elnézően nevetve az aszszony. 
 	– De hiszen pontosan ezért lettem orvos – magyarázta John Christow. – Egyetlen orvos sem szereti a betegséget. 
 	Tyű, az áldóját, hisz ez a hús jéghideg! Miért nem küldted le, hogy melegen tartsák? 
 	– Jaj, drágám, nem tudtam, azt hittem, rögtön jössz…
 	A férfi ingerülten lenyomta a csengő gombját. 
 	– Vigye ezt le, és mondja meg a szakácsnőnek, hogy melegítse föl! – adta ki röviden a parancsot a belépő
 	szobalánynak. 
 	– Igenis, uram. – A kis kotnyeles lánynak sikerült ezzel a két ártalmatlan szóval pontosan érzékeltetnie véleményét az asszonyáról, aki tétlenül nézi, mint hűl ki az orra előtt a pecsenye. 
 	– Úgy sajnálom, drágám – folytatta zavartan Gerda, én vagyok a hibás, de először azt hittem, máris jössz, aztán arra gondoltam, ha visszaküldeném…
 	John türelmetlenül a szavába vágott. 
 	– Nem fontos. Szóra sem érdemes! – Aztán megkérdezte:
 	– Itt a kocsi ? 
 	– Azt hiszem, itt van. Col ie iderendelte. 
 	– Akkor ebéd után azonnal indulhatunk. 
 	„Az Albert-hídon át – gondolta –, aztán Clapham… a Kristálypalotánál a rövidebb úton Croydon felé… Purley után letérünk a főútról… jobbra az elágazás a Metherly Hil felé… végig a Haverston-gerincen… és már kint is vagyunk a külvárosi övezetből… Cormerton… Shovel Down… aztán már csak aranyló vöröses lombok… erdővidék, amerre nézünk… lágy őszi il atok… és a dombon túl, a völgyben…
 	Lucy és Henry… Henrietta.” 
 	Négy napja nem látta Henriettát. Utoljára, mikor nála volt, haragudott rá. Az a bizonyos kifejezés ült a szemében: nem szórakozott, nem figyelmetlen – nehéz lenne körülírni… mint aki lát valamit… ami nincs is ott… valamit… és ez a dolog lényege… ami nem ő, John Christow. 
 	„Tudom, hogy szobrász hajtogatta magában –, tudom, hogy kiváló a munkája. De a fene egye meg, nem tudná néha kiverni a fejéből? Nem tudna néha csakis rám gondolni és semmi másra?” 
 	Igazságtalan vele szemben, tudta: Henrietta ritkán beszél a munkájáról. Ritkán fordul elő, hogy annyira elmélyed valamilyen belső látomásába, hogy ez megzavarja az iránta tanúsított érzelem teljességét. Ilyenkor azonban ő mindig mérhetetlenül földühödik. 
 	Egyszer éles, kemény hangon nekiszegezte:
 	– Fölhagynál-e ezzel, ha kérnélek? 
 	– Mivel? – kérdezte meglepetten. 
 	– Ezzel itt. – Karja egyetlen lendületével átfogta az egész műtermet. 
 	„Bolond! – ötlött föl benne, amint kimondta. – Miért kérdezted ezt? Bárcsak azt mondaná: Természetesen. 
 	Bárcsak hazudna nekem! Csak mondaná már: Persze hogy megteszem. Ha nem is gondolja komolyan, az se számít, csak mondja ki! Békét akarok.” 
 	Henrietta viszont jó darabig semmit sem mondott. 
 	
 	Tekintete álmodozóvá, elvonttá vált, kissé összeráncolta a homlokát. Végül lassan megszólalt: Bizonyára. Ha szükséges lenne…
 	– Szükséges? Mit értesz ezen? 
 	– Magam sem tudom egészen, John. Szükséges, ahogy, mondjuk, szükség lenne egy amputációra…
 	– Tehát ha semmi más nem segít, csak a műtét! 
 	– Most haragszol. Mit kívántál, mit mondjak? 
 	– Tudod te nagyon jól. Megtette volna egyetlen szó: igen. 
 	Miért nem tudtad kimondani? Eleget mondod másoknak, hogy a kedvükben járj, és nem törődsz: azzal, igaz-e vagy sem. Miért nem mondod nekem? Az isten szerelmére, nekem miért nem? 
 	Henrietta, még akkor is igen lassan, azt felelte:
 	– Nem tudom… komolyan nem tudom, John. Nem vagyok képes rá… ennyi az egész. Nem megy. 
 	Ő egy-két percig föl-alá járkált, végül kitört belőle. 
 	– Az őrületbe kergetsz, Henrietta! Nem érzem, hogy bármilyen hatással lennék rád! 
 	Azt szeretnéd? Miért? 
 	Nem tudom, de így van. Levetette magát egy székre. – Azt akarom, hogy én legyek az első! 
 	– Az vagy, John. 
 	Nem igaz. Ha meghalnék, még patakzó könnyekkel első
 	dolgod lenne, hogy megmintázz valamilyen istenverte gyászoló nőt, vagy bánkódó figurát! 
 	– Nem hiszem… Ugyan… igen, talán megtenném. De hiszen ez rémes…
 	Henrietta megdöbbenten meredt Johnra. 
 	
 	*
 	A puding megégett. Christow fölrántotta szemöldökét, amikor meglátta, és Gerda nagy sietve mentegetőzött. 
 	– Rettenetesen sajnálom, drágám. Nem tudom, hogy történhetett meg! Az én hibám. Add nekem a tetejét, és magadnak vedd az alsó részét. 
 	A puding azért égett meg, mert ő, John Christow a kel eténél egy negyedórával tovább ült a rendelőjében, Henriettán és Crabtree mamán járt az esze, és átengedte magát San Miguelről táplált nevetséges, nosztalgikus érzelmeinek. Ő a hibás. Ostobaság Gerdától, hogy megpróbálja magára vál alni, és dühítő, hogy még ő akarja megenni az égett részt. Miért kel Gerdának örökké mártírt csinálnia magából? Miért bámul rá Terence folyton azzal az átható, kíváncsi pil antással? Miért, ó miért kel Zenának szakadatlanul szipognia? Miért idegesítik olyan átkozottul valamennyien? 
 	Zenán töltötte ki a mérgét. 
 	– Miért nem fújod ki az orrod?! 
 	– Azt hiszem, kicsit meghűlt a kislány, drágám. 
 	– Szó sincs róla. Te mindig azt hiszed, hogy náthásak. 
 	Kutya baja sincs. 
 	Gerda fölsóhajtott. Megfoghatatlan, gondolta, hogy egy orvos, aki egész idejét mások betegségeinek szenteli, olyan közömbös legyen a tulajdon családtagjainak egészsége 
 	iránt. 
 	Mindig 
 	nevet, 
 	ha 
 	valamelyikük
 	betegségről panaszkodik. 
 	– Nyolcszor tüsszentettem ebéd előtt – jelentette be fontoskodva Zena. 
 	
 	– A melegtől! – vetette oda John. 
 	– Nincs is meleg – mondta Terence. – Tizenhat fokot mutat a hőmérő a hal ban. 
 	John fölál t. 
 	– Befejeztük? Jó, akkor gyerünk. Készen vagy, Gerda, indulhatunk? 
 	– Egy perc múlva, John. Még be kel csomagolnom egypár holmit. 
 	– Igazán megtehetted volna előbb is. Mit csináltál egész délelőtt? 
 	Dúlt-fúlt mérgében, amikor kiment az ebédlőből, és Gerda fölsietett a hálószobájába. Tudta, mennél jobban igyekszik sietni a felesége, annál lassúbbá válik. De hát miért nincs máris kész? Az ő bőröndje ott ál bepakolva a hal ban! Az ördögbe is, miért…
 	Zena odalépett hozzá. Egy csomó maszatos kártyát szorongatott. 
 	Jósolhatok neked, apu? Tudom ám, hogy kel ! Már jövendőt mondtam anyának, Terrynek, meg Lewisnak, meg a szakács néninek. 
 	– No jó, nem bánom…
 	Azon tűnődött, vajon meddig tart még, amíg Gerda elkészül. Szeretett volna kiszabadulni innen, ebből a szörnyű házból, a szörnyű utcából, ebből a nyavalygó, szipákoló, beteg emberekkel tele városból. Erdőkre vágyott, nedves lombokra, és Lucy Angkatel bájos könnyedségére; szinte elhitte az ember, hogy Lucynak nincs is teste. 
 	Zena fontoskodva kirakta a kártyákat. 
 	
 	– Ez itt középen te vagy, apa, a kor király. Akinek jövendőt mondok, az mindig a kőr király. A többit lapjával lefelé fordítom, kettőt tőled balra, kettőt tőled jobbra, és egyet a fejed fölé, ennek a hatalmában vagy, egyet meg a lábad alá, ez a te hatalmadban van. Ez itt pedig betakar téged. 
 	– No most! – Zena mélyet lélegzett. Most föltakarom: jobbra tőled, ez ál a legközelebb hozzád, a káró dáma. 
 	„Henrietta” – gondolta John. Pil anatnyilag lekötötte és mulattatta Zena ünnepélyes hangja. 
 	– A következő a treff bubi… ez egészen fiatal férfi… Balra tőled a pikk nyolcas… ez titkos el enség. Apa, van neked titkos el enséged? 
 	– Legalábbis nem tudok róla. 
 	Utána a pikk dáma… ez egy jóval idősebb hölgy. 
 	„Lady Angkatel ” – mondta magában. 
 	– Ez meg itt, a fejed fölött, akinek hatalmában vagy… ez a kőr dáma. 
 	„Veronica – gondolta. – Veronica! Tisztára bolond vagyok! 
 	Veronica ma már nem jelent számomra semmit!” 
 	– Ez pedig a lábad alatt, aki a hatalmadban van… a treff dáma…
 	Gerda besietett a szobába. 
 	Készen vagyok, John! 
 	– Jaj, várj, anya, várj egy kicsit, jövendőt mondok apának. 
 	Épp a legutolsó kártya, apa… ez valamennyi közül a legfontosabb. Amelyik betakar téged. 
 	Zena maszatos kis kezével lapjával fölfelé fordította a kártyát. Elakadt a lélegzete. 
 	– Jaj… a pikk ász! Ez rendszerint halált jelent… 
 	
 	– Anyátok biztosan elgázol valakit Londonból kifelé menet. 
 	Gyerünk, Gerda. Isten veletek, gyerekek. Viseljétek jól magatokat. 
 	
 6

 	Midge Hardcastle szombaton délelőtt tizenegy óra tájban jött le a szobájából. Ágyban reggelizett, olvasott, szunyókált még egy kicsit, s csak azután kelt föl. 
 	Jó dolog lustálkodni. Igazán ráfér már egy kis szabadság! 
 	Madame Alfrege valósággal tönkretette. 
 	Kilépett a kel emes őszi napsütésbe. Sir Henry Angkatel egy padon ült, és a Timesot olvasta. Fölpil antott és rámosolygott: nagyon szerette Midge-et. 
 	– Jó reggelt, kedvesem. 
 	– Nagyon késő van? 
 	– Nem késted le az ebédet – nyugtatta meg mosolyogva Sir Henry. 
 	Midge leült mel é, és fölsóhajtott: – Olyan jó itt. 
 	– Nem vagy jó színben. Eléggé beesett az arcod. 
 	– Ó, nincs semmi bajom. Pompás érzés valahol lenni, ahol nincsenek kövér nők, akik a méretüknek nem megfelelő, szűk ruhákba próbálnak belebújni. 
 	– Rémes lehet! – Sir Henry a karórájára pil antott. –
 	Edward a tizenkét óra tizenötössel érkezik közölte. 
 	– Igazán? – Midge elhal gatott. Kis idő múlva megszólalt: –
 	Régóta nem láttam Edwardot. 
 	– Olyan, mint volt. Nem változik. Jóformán sohasem jön föl Ainswickből. 
 	Ainswick! Midge szívébe nyilal t a szó: Ainswick! Az ott töltött felejthetetlen napok! A hónapokon át repesve várt látogatások! Megyek Ainswickbe! Előtte éjszakákon át ébren álmodozik róla… végre fölvirrad a nagy nap! A vidéki kis ál omás, ahol, ha előre szól a kalauznak, megál a vonat
 	– a hatalmas londoni gyors. A kint várakozó autó. A száguldva megtett út… az utolsó kanyar, be a park kapuján, az árnyas fák sűrűjén át, amíg egyszerre föltárul a szabad térség… és ott ál a nagy, fehér, barátságos ház, és ott az öreg Geoffrey bácsi, elnyűtt tweedkabátjában…
 	– Na gyerekek… érezzétek jól magatokat! – És ők jól érezték magukat… de még menynyire jól! Henrietta Írországból, Edward a szünidőre jött haza Etonból, őmaga az egyik észak-angliai gyárváros zordon falai közül. Olyan volt az egész, mint a mennyország. És Edward volt benne a legfontosabb. A sudár növésű, szelíd, félénk, mindig kedves Edward. Őt természetesen nemigen vette észre, hiszen ott volt Henrietta. 
 	Edward szerény és tartózkodó volt mindig, és olyannyira úgy viselkedett, mintha vendég volna, hogy Midge őszintén meglepődött, mikor Tremlet, a főkertész, egyik nap azt mondta: – Mindez valamikor Mr. Edwardé lesz. 
 	– De hát miért, Tremlet? Hiszen nem a fia Geoffrey bácsinak! 
 	– Ő az örököse. Férfiágon öröklődik a birtok. Mr. Geoffrey egyetlen gyermeke, Miss Lucy, nő lévén nem örökölheti, Mr. Henry pedig, a férje, csupán másodunokatestvér, nem olyan közeli rokon, mint Mr. Edward. 
 	Most tehát Edward lakik Ainswickben. Egyedül él ott, és csak igen ritkán hagyja el. Midge néha eltűnődött, vajon Lucy nagyon a szívére veszi-e? Lucy azonban mindig olyan benyomást kelt, mintha sohasem törődnék semmivel. 
 	
 	Pedig Ainswick Lucy otthona volt. Edward, unokabátyjának a fia, több mint húsz évvel volt fiatalabb nála. Lucy apja, az öreg Geoffrey Angkatel , a közismert személyiség, kimagasló szerepet játszott a megyei közigazgatásban. 
 	Tekintélyes vagyonának oroszlánrésze Lucyra szál t, Edward viszonylag szegénynek volt mondható. Éppen csak annyi jövedelme volt, amennyi a ház fönntartásához kel ett; egyébre már nemigen futotta. 
 	Nem mintha költséges kedvtelései lettek volna. Egy darabig diplomáciai szolgálatban ál t, mikor azonban reászál t Ainswick, leköszönt tisztségéről, és visszavonult birtokára. Könyvek között érezte jól magát, gyűjtötte az első
 	kiadásokat, alkalomadtán maga is írt kissé bizonytalan, enyhén ironikus cikkeket kevesek által ismert folyóiratokba. 
 	Három ízben kérte meg másodunokatestvére, Henrietta Savernake kezét. 
 	Ilyesmi járt Midge fejében, míg ott ült az őszi napsütésben. 
 	Nem tudta eldönteni, vajon boldog-e vagy sem, hogy viszontlátja Edwardot. Mert azt el sem próbálta hitetni magával, hogy „kiheverte” volna. Nem lehet kiheverni olyasvalakit, mint Edward. Edward élő valóság volt számára, akár Ainswickben tudta, akár Londonban találkozott vele. Szerette Edwardot, amióta az eszét tudta. 
 	Sir Henry hangja fölrázta gondolataiból. 
 	– Mi a benyomásod Lucyról? 
 	– Kitűnő. Olyan, mint mindig. – Midge elmosolyodott. –
 	Még olyanabb. 
 	– Igeeen… – Sir Henry szívta a pipáját, aztán váratlanul megszólal t. – Tudod, Midge, néha aggódom Lucy miatt. 
 	
 	– Aggódsz? Ugyan miért? – Midge meglepetten bámult rá. 
 	Sir Henry csöndesen ingatta a fejét. 
 	– Lucy nem veszi tudomásul, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megtenni. Megteszi, és mindig megússza. A haja szála sem görbült meg soha. Elmosolyodott. –
 	Indiában, a Közel-Keleten egyszerűen fittyet hányt a tradícióknak, a gálaestélyeken fenekestől fölforgatta a rangsort, ez pedig, Midge, megbocsáthatatlan bűn. Halálos el enségeket ültetett az asztalnál egymás mel é, fennen hirdette szabad szel emű nézeteit a színes bőrűekkel kapcsolatban. És ahelyett; hogy kitört volna holmi fene nagy botrány, a vendégek egymásnak estek volna, és a feleségem szégyenbe hozta volna az egész angol birodalmat, szavamra, még csak meg sem neheztelt rá senki! Csak rámosolyog az emberekre azzal az ártatlan ábrázatával, mintha semmiről sem tehetne! A személyzettel ugyanígy van, rengeteg bosszúságot okoz nekik, mégis a tűzbe mennének érte. 
 	– Igen – bólintott elgondolkozva Midge. – Vannak dolgok, amelyeket az ember senkitől sem tűrne el, de ha Lucy csinálja, szívből helyesli mindenki. Vajon mi lehet az oka? 
 	Elbűvöl? Megigéz? 
 	Sir Henry vál at vont. 
 	– Ilyen volt mindig, kislány kora óta, de néha úgy érzem, most még… inkább ilyen. Egyáltalában nem érti meg, hogy vannak bizonyos határok. Komolyan azt hiszem, Midge –
 	tette hozzá nevetve –, Lucy úgy érezné, megúszna még egy gyilkosságot is! *
 	Henrietta kihozta a garázsból a kocsit, és némi szakavatott csevegés után barátjával, Alberttel, aki a Delage testi épségéről gondoskodott, elindult. 
 	– Prímán fut, kisasszony! – kiáltott utána Albert. 
 	Henrietta mosolygott. Sebesen végighajtott a garázsból kivezető mel ékutcán. Örült, hogy egyedül indul útnak, kiapadhatatlan gyönyörűség volt ez számára. Nagyon szeretett egyedül ülni a kocsiban; így tökéletesen átadhatta magát az autóvezetés élvezetének. 
 	Élvezte ügyességét a nagy forgalomban, azt is, ahogy új utcákat 
 	puhatolt 
 	ki 
 	a 
 	Londonból 
 	kivezető 
 	út
 	megrövidítésére. Saját külön útvonalai voltak, de Londonban is úgy eligazodott, mint bármelyik taxisofőr. 
 	Most is egyik legújabban fölfedezett útvonalán hajtott délnyugatnak, ide-oda kanyarogva külvárosi utcácskák bonyolult útvesztőjén át. 
 	Fél egyre járt, mikor végre kiért a Shovel Down hosszan elnyúló gerincére. Szerette az itt elébe táruló tájat. Most is megál t pontosan ott, ahol az út lejteni kezdett. Körös-körül nem látott egyebet, csak fákat, aranysárgából barnába hajló lombokat, a szikrázó őszi napfényben tündöklő, hihetetlenül pompás mindenséget. 
 	„Szeretem az őszt – gondolta Henrietta. – Annyival sokrétűbb, mint a tavasz.” Ritka pil anat volt: lelke mélyéig megszál ta a boldogság, a világ szépségének érzése és öröme. 
 	„Soha többé nem leszek ilyen boldog, mint most, soha többé…” – nyilal t a szívébe. 
 	Percekig ál t ott, és belebámult az aranyló tájba, a lebegő, párás, ködös messzeségbe olvadó szépségbe. 
 	
 	Ezután már lefelé vitt az útja a dombtetőről, le az erdőn át, le a hosszú meredeken a völgybe, Szilfaberekig. 
 	*
 	Midge a terasz alacsony párkányán ült, és vidáman integetett Henriettának, mikor az autó befutott a ház elé. 
 	Henrietta örült, amikor meglátta, mert szerette Midge-et. 
 	– Csakhogy itt vagy, Henrietta – mondta Lady Angkatel , aki éppen kilépett a házból. – Mire beviszed a kocsidat az istál óba, és megabrakoltatod, kész az ebéd. 
 	– Lucy megint fején találta a szöget – jegyezte meg Henrietta, miközben megkerülte a házat, a kocsi hágcsóján ál ó Midge-nek. – Mindig büszkén val ottam, hogy nem vagyok megfertőzve az őseim lóimádatával. Ha az ember olyanok közt nő föl, akik egyébről sem beszélnek, mint lovakról, óhatatlanul különbnek érzi magát, mert nem érdeklik a lovak. Lucy pedig most rádöbbentett, hogy pontosan úgy bánok a kocsimmal, mintha hűséges lovam volna. Ez igaz. Valóban úgy bánok vele. 
 	– Tudom – mondta Midge. – Lucy egyenesen elképesztő. 
 	Reggel azt mondta nekem, amíg itt vagyok, legyek olyan goromba, amennyire csak jólesik. 
 	Henrietta eltűnődött ezen egy percig, aztán bólintott. 
 	– Persze. Az üzlet! 
 	– Igen. Ha már az életem minden napját egy undok kis boltban kel töltenem, udvariaskodnom modortalan nőkkel, nagyságos asszonynak szólítanom őket, ruhákba bújtatnom és mosolyogva lenyelnem pimasz megjegyzéseiket… no jó, nem akarok káromkodni! Tudod, Henrietta, sosem értettem, miért tartják megalázónak, ha egy lány háztartási munkát vál al, és miért olyan nagyszerű, független dolog kiszolgálni egy boltban? Jóval több durvaságot kel zsebre vágni egy boltban, mint amennyit Gudgeonnak vagy Simmonsnak, 
 	vagy 
 	bármelyik 
 	jóravaló 
 	háztartási
 	alkalmazottnak kel elviselnie. 
 	– Rémes lehet, drágám. De hát persze te ragaszkodol ahhoz mindenáron, hogy megkeresd a kenyered…
 	– Akárhogy is, Lucy angyal! Ezen a hétvégén irtózatosan goromba leszek mindenkivel. 
 	– Ki van itt? – kérdezte Henrietta, miközben kiszál t a kocsiból. 
 	– Christow-ék jönnek. – Midge elhal gatott, aztán hozzátette: – Épp most érkezett Edward. 
 	– Edward? Jaj, de jó! Nem láttam ezer éve! Ki jön még? 
 	– David Angkatel . Lucy nagyon számít a segítségedre, Henrietta! Neked kel megakadályoznod, hogy David a körmét rágja. 
 	– Ilyesmiben pedig nemigen lehetek Lucy segítségére. 
 	Utálok beavatkozni mások dolgába, és álmomban se jutna eszembe meggátolni valakit az egyéni szokásaiban. Mit mondott valójában Lucy? 
 	– Az egyre megy, ez a lényege. Azonkívül kedvesnek kel lenned Gerdához. 
 	– Hogy gyűlölném Lucyt Gerda helyében! 
 	– És holnap ebédre meghívott valakit, aki bűnügyeket szokott kibogozni. 
 	– Csak nem játszunk megint „keresd a gyilkost”-játékot? 
 	Nem hinném. Nyilván csak jó szomszédi vendégszeretetről van szó. – Kissé megváltozott hangon hozzátette: Itt jön Edward, bennünket keres. 
 	„Drága Edward” – gondolta Henrietta, túláradó, meleg szeretettel. 
 	A magas, szikár Edward Angkatel mosolyogva közeledett a két fiatal nő felé. 
 	– Szervusz, Henrietta! Több mint egy éve nem láttalak. 
 	– Szervusz, Edward. 
 	Milyen kedves jelenség Edward! A szelíd mosolya, azok a kis redők a szeme sarkában, és a finoman formált csontjai… „Azt hiszem, a csontjai tetszenek legjobban” –
 	futott át Henrietta fején. Edward iránt érzett meleg szeretete meglepte. Elfelejtette már, hogy ennyire szereti. 
 	*
 	– Gyere, sétáljunk egyet, Henrietta – mondta ebéd után Edward. 
 	Lassan bal agtak, Edward szokása szerint. Fölmentek a ház mögött kezdődő ösvényen, amely zegzugosán kanyargott a fák között. „Ez olyan, mint az ainswicki erdő” –
 	gondolta Henrietta. Milyen jól mulattak ott! Erről kezdett beszélgetni Edwarddal. Fölidézték régi emlékeiket. 
 	– Emlékszel a mókusunkra? Amelyiknek eltörött a kis mancsa? Kalitkába tettük, és meggyógyult. 
 	– Természetesen. Vicces neve volt… mi is? 
 	– Cholmondeley-Marjoribanks! 
 	Mindketten nevettek. 
 	– És az öreg Mrs. Bondy, a házvezetőnő… folyton mondta, hogy a mókuska egy szép napon megszökik a kéményen át. 
 	– Mi meg hogy megrökönyödtünk…
 	
 	– Aztán tényleg megszökött. 
 	– Mrs. Bondy tehetett róla – szögezte le Henrietta. 
 	– Az ő sugal atára történt, másképp hogy juthatott volna eszébe a mókusnak?… Most is olyan minden, amilyen akkor volt, Edward? Vagy megváltozott? Mindig úgy képzelem, hogy ugyanolyan ma is. 
 	– Miért nem jössz el, miért nem nézed meg, Henrietta? 
 	Nagyon régen nem voltál ott. 
 	– Tudom…
 	Miért hagyta, hogy így elszaladjon az idő? El volt foglalva…
 	más érdekelte… Belebonyolódott emberi kapcsolatokba…
 	– Hisz tudod, hogy bármikor szívesen látlak. 
 	– Milyen kedves vagy, Edward! – „Drága fiú – gondolta –, és milyen finomak a csontjai…” 
 	– Örülök, hogy szereted Ainswicket. 
 	– Ainswick a világ legbűbájosabb helye… – mondta elábrándozva Henrietta. 
 	Barna hajú, kócos, nyakigláb kamasz lány volt… boldog kislány, fogalma sem volt még, mit tartogat számára az élet… szerette a fákat… Hogy ilyen boldog lehetett, és még csak nem is tudta! „Ha visszamehetnék…” – gondolta. 
 	– Megvan még Ygdrasil? – kérdezte hirtelen. 
 	– Belecsapott a vil ám. 
 	– Jaj, nem, lehetetlen! Ygdrasilba! – kiáltott föl Henrietta kétségbeesetten. Ygdrasil… ő nevezte el így a hatalmas tölgyet. Ha az istenek ledönthették Ygdrasilt, akkor semmi sincs biztonságban! Jobb lesz nem visszamenni…
 	– Emlékszel még a saját külön kézjegyedre, az Ygdrasil-jelképre? – kérdezte Edward. 
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 	– Arra a furcsa fára, amelyik nem hasonlít semmilyen létező
 	fához? Amit rárajzoltam minden papírdarabkára? Még ma is azt csinálom, Edward! Itatósra, telefonkönyvbe, bridzsblokkra, folyton ráfirkálom. Adj csak egy ceruzát. 
 	Fogta a felé nyújtott ceruzát és noteszt, és nevetve lerajzolta a furcsa fát. 
 	– Igen, ez Ygdrasil mondta Edward. 
 	Fönt voltak majdnem az ösvény végén. Henrietta leült egy kidőlt fatörzsre, Edward mel é telepedett. 
 	– Kicsit hasonlít itt Ainswickre – jegyezte meg a lány, miközben letekintett a fák között. 
 	– Néha azon tűnődöm… nem gondolod, hogy Lucy és Henry ezért jöttek ide? 
 	– Lehetséges. 
 	– Nem lehet tudni, mi megy végbe Lucy fejében – mondta Henrietta elgondolkozva. Aztán megkérdezte:
 	
 	– És te, Edward, hogy s mint vagy, mit csináltál, amióta utoljára találkoztunk? 
 	– Semmit, Henrietta. 
 	– Ez nagyon békésen hangzik. 
 	– Nemigen értettem ahhoz soha, hogy… csináljak valamit. 
 	Henrietta gyors pil antást vetett rá. Valami megütötte a fülét a férfi hangjában, de szeme csupán nyugodtan mosolygó tekintetével találkozott, és szívében ismét föl ángolt Edward iránt érzett mély szeretete. 
 	– Talán… mert bölcs vagy – mondta. 
 	– Furcsa, hogy ezt épp te mondod, Henrietta, te, aki annyi sikert értél el. 
 	– Sikeresnek tartasz? Jaj, de mulatságos! 
 	– De hiszen az vagy, drágám. Nagy művész. Büszke lehetsz magadra, kel is, hogy büszke légy! 
 	– Tudom. Sokaktól hal om ugyanezt. Nem értik… fogalmuk sincs róla! Neked sincs, Edward. A szobrászat nem olyasmi, amit elhatározunk, és sikerrel véghezvisszük. A szoboralkotás hatalmába keríti az embert, nem hagyja nyugton, gyötri, üldözi, úgyhogy előbb-utóbb kénytelen kiegyezni vele. Akkor egy rövid ideig megpihenhet, amíg újra nem kezdődik az egész. 
 	– Szeretnél békességben élni, Henrietta? 
 	– Néha azt hiszem, az egész világon azt szeretném a legjobban. 
 	– Békére lelnél Ainswickben. Ott boldog lehetnél, még…
 	még úgy is, ha be kel ene érned énvelem. Mit gondolsz, Henrietta? 
 	Nem 
 	jönnél Ainswickbe, 
 	nem 
 	tennéd
 	otthonoddá? Hisz tudod rég, Ainswick ott van, és vár reád. 
 	
 	Henrietta lassan elfordította fejét, és halkan megszólalt: –
 	Bárcsak ne szeretnélek olyan nagyon, Edward. Így annyival nehezebb folyton nemet mondanom. 
 	– Tehát nem? 
 	– Sajnos. 
 	– Azelőtt is mindig nemet mondtál, de most… nos, azt hittem, más lesz a válaszod. Ma délután boldog voltál, Henrietta, ezt nem tagadhatod. 
 	– Nagyon boldog voltam. 
 	– Még az arcod is… fiatalabb, mint reggel volt. 
 	– Tudom. 
 	– Boldogok voltunk együtt, miközben Ainswickről beszélgettünk, Ainswickre gondoltunk. Nem látod, hogy ez mit jelent? 
 	– Te nem látod, hogy mit jelent, Edward! Egész délután a múltban éltünk. 
 	– Néha jó a múltban élni. 
 	– Nem mehetünk vissza. Nem vezet út visszafelé, csak előre. 
 	Edward hal gatott egy-két percig. Mikor megszólalt, nyugodt, kedves, és teljesen érzelemmentes volt a hangja. 
 	– Ezzel tulajdonképpen azt akartad mondani, hogy nem akarsz a feleségem lenni John Christow miatt. 
 	Henrietta nem válaszolt, és Edward folytatta:
 	– Ugye így van? Ha John Christow nem volna a világon, hozzám jönnél. 
 	– El sem tudnám képzelni a világot John Christow nélkül! –
 	csattant föl Henrietta. – Ezt meg kel értened! 
 	– Ha így ál a dolog, mi a csudának nem válik el a feleségétől az a fickó, és nem vesz el téged? 
 	– John nem akar elválni a feleségétől. Én pedig nem tudom, hozzámennék-e Johnhoz, ha elválna. Nem úgy van… ahogy gondolod. 
 	– John Christow… – latolgatta töprengve Edward. –
 	Túlságosan sok John Christow van ezen a világon. 
 	– Tévedsz. Igen ritka az olyan ember, amilyen John. 
 	– Ha pedig így van… akkor jó! Legalábbis nekem ez a véleményem! – Fölál t. – Jobb lesz, ha most visszamegyünk. 
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 	Amikor beültek a kocsiba, és Lewis bezárta mögöttük a Harley Street-i ház kapuját, Gerda megborzongott, száműzöttnek érezte magát. Olyan véglegesnek tűnt az a csukott kapu. Kizárták… elkezdődött ez a szörnyű hétvége. 
 	És annyi mindenfélét kel ett volna még indulás előtt elintéznie… Vajon elzárta a csapot a fürdőszobában? És a mosoda jegyzéke… azt eltette… hova is tette? Szót fogadnak majd a gyerekek a francia kisasszonynak? 
 	Mademoisel e olyan… olyan… Terence például megtesz-e bármit is, amire a mademoisel e kéri? Francia nevelőnőknek, úgy látszik, soha sincs semmi tekintélyük. 
 	Gyötrődve ült be a volán mel é, és idegesen lenyomta az önindítót. Újra és újra lenyomta. John megszólalt: Talán könnyebben elindul, Gerda, ha begyújtod a motort. 
 	– Jaj, de buta vagyok, drágám! – Ijedt pil antást vetett a férjére. Ha máris fölbosszantotta Johnt… de hála istennek, John mosolyog. „Mert úgy örül, hogy útban van Angkatel ékhez” 
 	– gondolta Gerda, hirtelen fölvil anó ritka éleslátással. 
 	Szegény John, milyen keményen dolgozik! Milyen önzetlen, mások bajainak szenteli egész életét. Nem csoda, ha úgy várja ezt a hétvégét. 
 	Gondolatai visszakanyarodtak az ebédnél folytatott beszélgetéshez, s közben kissé túlságosan hirtelen kapcsolt rá, és a kocsi szinte elugrott a járda mel ől. 
 	– John, drágám, tudod, nem volna szabad még tréfából sem olyat mondanod, hogy gyűlölöd a beteg embereket. 
 	Csodálatos, ahogy könnyedén veszed mindazt, amit csinálsz, én megértem, de a gyerekek félreértik. Különösen Terry mindent betű szerint vesz. 
 	– Terryt néha majdhogynem emberszámba veszem már, nem úgy, mint Zenát! Mikor nőnek ki a kislányok a folytonos affektálásból? 
 	Gerda nevetett; tudta, hogy John csak ugratja, de azért ragaszkodott a mondanivalójához. 
 	– Úgy gondolom, John, a gyerekeknek javukra válik, ha megértik, milyen önzetlen, önfeláldozó munkát végez az orvos egy életen át. 
 	– Ó, istenem! – nyögött föl John Christow. 
 	Pil anatnyilag elterelődött Gerda figyelme. Már jó ideje zöldet mutatott a jelzőlámpa, amelyhez közeledett. 
 	Jóformán biztos, hogy átvált, mire odaér, gondolta, és lassított. Még mindig zöld…
 	John Christow megfeledkezett abbeli elhatározásáról, hogy egy szót sem szól, amíg Gerda vezet, és rámordult:
 	– Miért ál sz meg?! 
 	Azt hittem, pirosra vált…
 	Gerda lenyomta a gázpedált, a kocsi ment még egy keveset, a motor azonban nem tudott már fölgyorsulni, és pontosan a kereszteződésben leál t. A forgalmi lámpa most váltott pirosra. 
 	Kétoldalt dühösen tülköltek a járművek. 
 	– Isten bizony, te vagy a világ legrosszabb vezetője, Gerda! 
 	– mondta John, de nem volt ingerült a hangja. 
 	– Mindig idegesítenek ezek a forgalmi lámpák. Sohasem lehet előre tudni, mikor váltanak át. 
 	John 
 	gyors 
 	pil antást 
 	vetett 
 	felesége 
 	gondterhelt, 
 	szerencsétlen arcára. 
 	Gerdát minden aggasztja, gondolta, és megpróbálta elképzelni, 
 	milyen 
 	lehet 
 	ál andóan 
 	ebben 
 	a
 	kedélyál apotban élni. Minthogy azonban nem volt túlságosan élénk fantáziája, képtelen volt fogalmat alkotni róla. 
 	– Mindig igyekszem jól a gyerekek fejébe vésni – tért vissza Gerda a témájára –, milyen az orvos élete, milyen önfeláldozóan szenteli minden percét a fájdalom, a szenvedés leküzdésére, arra, hogy segítsen másokon. 
 	Olyan nemes, fennkölt élet a tiéd, és én olyan büszke vagyok arra, hogy minden erődet és idődet feláldozod, soha nem kíméled magad, és…
 	John Christow a szavába vágott. 
 	– Sohasem jutott eszedbe, hogy szeretek gyógyítani, hogy ez élvezet és nem áldozat?! Nem érted, hogy ez az istenverte dolog érdekes? 
 	Nem, gondolta magában, Gerda sohasem fog ilyesmit megérteni. Ha beszélne neki Crabtree mamáról és a kórterem többi betegéről, Gerda holmi földre szál t angyalnak képzelné őt, aki megsegíti a SZEGÉNYEKET…
 	csupa nagybetűvel írva…
 	– Szirupos giccs… – mormogta. 
 	– Mit mondasz? – kérdezte felé hajolva az asszony. 
 	John Christow csak a fejét rázta. 
 	Ha azt mondaná Gerdának, hogy „keresi a rák gyógymódját”, arra reagálna, azt talán megértené. De képtelen lenne fölfogni, mi olyan lebilincselő a Ridgewaykór bonyolult problémájában, még az is kétes, hogy meg tudná-e értetni vele, tulajdonképpen mi is a Ridgeway-kór? 
 	„Különösen – fűzte tovább a gondolatait gúnyosan elvigyorodva – mert magunk sem vagyunk teljesen tisztában vele. Nem tudjuk biztosan, miért sorvad el az agykéreg! 
 	Terence-t azonban – ötlött föl benne hirtelen jól ehet gyerek még, bizonyára érdekelné a Ridgeway-kór. Tetszett, ahogy szemügyre vett és fölbecsült, mielőtt kijelentette: »Nem hiszem, hogy apa tréfál…«„
 	Haragudtak Terence-re, mert eltörte az új kávédarálót…
 	összebeszélt valamit, hogy ammóniát akart csinálni. 
 	Ammóniát? Fura kölyök. Ugyan miért akarna ammóniát előál ítani? Érdekes, bizonyos szempontból…
 	Gerda föl élegzett, mert John csöndben maradt. Érezte: jobban boldogul a kocsi vezetésével, ha nem kel közben beszélgetnie. Mel esleg, ha a férje elmerül gondolataiba, nem valószínű, hogy meghal ja azt a fülsértő zörejt, mikor ő
 	néha sebességváltásra kényszerül. Ha csak lehet, úgyis elkerüli a visszakapcsolást. 
 	Gerda tisztában volt azzal, hogy néha, ha nem is teljes biztonsággal, de egészen jól megy neki a sebességváltás, olyankor azonban soha, mikor John is benn ül a kocsiban. 
 	Ideges eltökéltsége, hogy ezúttal helyesen csinálja, mindig végzetessé válik, kapkod, hol túlzottan gyorsít, hol nem eléggé, azután fejvesztetten, ügyetlenül akkorát ránt a sebességváltó karon, hogy recseg-ropog az egész szerkezet. 
 	
 	– Simán, Gerda, szép simán – kérlelte egyszer Henrietta. 
 	Meg is mutatta, hogy kel . – Nem érzed meg, merre kívánkozik? Bele akar csusszanni… tartsd rajta a tenyeredet, amíg meg nem érzed, ne lökdösd csak úgy ide-oda… érezned kel …
 	Gerda azonban képtelen volt bármit is megérezni egy sebességváltó karon. Ha egyszer többé-kevésbé a helyes irányba löki, akkor kapcsolnia kel ! Készítsék úgy az autókat, hogy ne adjanak ki magukból ilyen szörnyű
 	zörejeket! 
 	Igazán nem is megy ma olyan rosszul a vezetés, gondolta, mikor nekiindult a kaptatónak föl Mersham Hil re. John még most is mélyen elgondolkodik, észre sem vette Croydonban azt az eléggé éles fékcsikorgást. 
 	Gerda most, hogy a kocsi nekilendült, derűlátón átváltott harmadik sebességre, mire az iram nyomban lelassult. 
 	John fölocsúdott. 
 	– Mi a csudának kapcsolsz rá, épp mikor a meredekhez érsz? 
 	Gerda az ajkába harapott. Nincs már nagyon messze. Nem mintha szeretne odaérni. Nem, sőt sokkal inkább vezetne még tovább, hosszú órákon át, még ha John türelmét veszti is, és veszekszik vele. 
 	A Shovel Downon hajtottak át. Körülöttük szinte lángba borult az őszi erdő. 
 	– Csodás kijutni ide Londonból! – kiáltott föl John. –
 	Gondold meg, Gerda, délutánonként legtöbbször abban a sötét nappali szobában gubbasztunk, és nemegyszer lámpafénynél teázunk! 
 	
 	Gerda előtt megjelent kissé sötét nappali szobájuk képe, mint az elérhetetlen gyönyörűség tantaluszi kínokat okozó káprázata. Ó, ha ott ülhetne most is! 
 	– Gyönyörű a vidék – jelentette ki hősiesen. 
 	A domb meredek lejtőjén le… már nincs menekvés…
 	Halvány reménye, hogy valami, maga sem tudta mi, közbejön és megmenti, szertefoszlott. Megérkeztek. 
 	Kissé megvigasztalódott, mikor megpil antotta a terasz kőkorlátján ülő Henriettát Midge-dzsel és egy magas, szikár férfival. Bizonyos mértékig számíthatott Henriettára, aki néha váratlanul a segítségére sietett, mikor ő már-már azt hitte, összedől körülötte a Világ. 
 	John is megörült Henriettának. Úgy érezte, a gyönyörű őszi tájon át megtett útnak méltó befejezése, hogy a domb alján Henrietta vár rá. Az a zöld tweed-kosztüm volt rajta, amely szerinte százszor jobban il ett hozzá, mint a városi ruhái; alacsony sarkú, jól kifényesített barna félcipőt viselt hozzá. 
 	Gyors kis mosolyukkal jelezték, mennyire örülnek egymásnak. John nem akart most beszélgetni a lánnyal, csak élvezte, hogy itt van, és tudta, hogy nélküle sivár és üres lenne ez a két nap. 
 	Lady Angkatel 
 	kijött 
 	eléjük, 
 	és 
 	üdvözölte 
 	őket. 
 	Lelkiismeretének megnyugtatására jóval lelkesebben köszöntötte Gerdát, mint rendesen szokta vendégeit. 
 	– Jaj, de kedves, hogy eljöttél, Gerda! Olyan rég nem láttalak! Johnt sem! 
 	Nyilván azt szerette volna kifejezni, hogy Gerda a várva várt vendég, és John csupán ráadás. Sajnos nem volt sikere, Gerda még feszélyezettebb lett, és még kényelmetlenebbül érezte magát. 
 	– Ismeritek Edwardot? Edward Angkatel t? – kérdezte Lucy. 
 	– Nem, még nem volt szerencsém – mondta John, és biccentett Edward felé. 
 	John aranyszőke haja és kék szeme ragyogott a délutáni napfényben. Ilyen lehetett hajdanában a hódító útján partra szál ó 
 	viking 
 	hős. 
 	Meleg, 
 	zengő 
 	hangja, 
 	vonzó
 	egyéniségének varázsa hatalmába kerített mindenkit. 
 	Lucyt nem homályosította el John robusztus személyisége, sőt még kiemelte különös, csalóka, megfoghatatlan lényét. 
 	Edward viszont a másik férfi mel ett egyszerre mintha öszszezsugorodott volna görnyedt, vértelen árnyalakká. 
 	Henrietta 
 	hívta 
 	Gerdát, 
 	nézzék 
 	meg 
 	együtt 
 	a
 	veteményeskertet. 
 	– Lucy biztosan nem tágít, amíg meg nem mutatja nekünk a sziklakertet és az őszi díszben pompázó virágszegélyt –
 	mondta útban odafelé –, én azonban szeretem a kedves, békés konyhakerteket. Leülhetünk az uborkaágyások mel é, ha pedig fázunk, bemehetünk a melegházba, senki sem zavar bennünket, és néha akad valami ehető is. 
 	Csakugyan találtak néhány szem késői zöldborsót, Henrietta azon nyersen megette, de Gerdának nem volt hozzá kedve. Örült, hogy elkerült Lucy közeléből, akit ijesztőbbnek érzett, mint valaha. 
 	Beszélgetés közben Gerda kissé fölélénkült. Henrietta mintha sohasem kérdezne olyasmit, amire ne tudna válaszolni. Tíz perc sem telt bele, máris jobban érezte magát, és átfutott a fején, hogy hátha mégsem lesz olyan szörnyű ez a két nap. 
 	Elmesélte, hogy Zena tánciskolába jár, épp most kapott új ruhát, és Gerda részletesen leírta, milyen. Fölfedezett egy igazán jó bőrdíszmű-kel ék üzletet. Henrietta megkérdezte, vajon nehéz lenne-e kézitáskát varrni, és megmutatná-e Gerda, hogyan fogjon hozzá? 
 	„Milyen könnyű elérni, hogy Gerda jól érezze magát, és mekkora különbség, mikor ez meglátszik rajta! Hisz egyebet sem kíván, csak engedjék, hogy összekuporodva doromboljon” – gondolta Henrietta. 
 	Elégedetten üldögéltek az uborkaágyások mel ett, ahova szinte nyáriasan sütött a délutáni nap. 
 	Csönd támadt. Gerda arcáról eltűnt a békés nyugalom, magába 
 	roskadtan 
 	ült, 
 	mint 
 	a 
 	megtestesült
 	szerencsétlenség. Ijedten összerezzent, mikor Henrietta megszólalt:
 	– Miért jössz ide, ha annyira gyűlölsz itt lenni? 
 	– Ó nem, szó sincs róla – szabadkozott gyorsan Gerda –, nem értem, hogy is jut eszedbe… – Elhal gatott, majd folytatta. – Milyen pompás kijutni Londonból, és Lady Angkatel igazán olyan kedves…
 	– Lucy? Lucy egyáltalában nem kedves. 
 	Gerda ezen kissé megütközött. 
 	– Dehogynem. Hozzám mindig nagyon kedves. 
 	– Lucynak jó modora van, és tud szívélyesen viselkedni, de eléggé kegyetlen teremtés. Azt hiszem, mert lelkileg fogyatékos, érzéketlen… képtelen beleélni magát más, normális ember érzés- és gondolkodásmódjába. Te pedig igenis utálsz itt lenni, Gerda! Tudod te ezt jól. Ha meg így van, akkor miért kel idejönnöd? 
 	– De hát értsd meg, John szeret itt lenni…
 	– Jó, rendben van, John szeret itt lenni. De hagyhatnád, hogy egyedül jöj ön ide. 
 	– Az nem volna kedvére való. Nem élvezné az ittlétet nélkülem. John olyan önzetlen, azt hiszi, jót tesz nekem a vidéki levegő. 
 	– A vidékkel semmi hiba. De nem kel enek hozzá Angkatel ék! 
 	– Én… én… nem akarom, hogy azt hidd, hálátlan vagyok. 
 	– Drága Gerdám, miért szeretnél bennünket? Magam is mindig úgy gondolom, micsoda gyűlöletes család vagyunk mi, Angkatel ek. Szeretünk összejönni és a magunk bennfentes nyelvén beszélgetni; nem csoda, ha a kívülál óknak kinyílik a bicska a zsebükben. De azt hiszem, itt az ideje, gyerünk vissza. 
 	A ház felé menet, Henrietta megfigyelte Gerda arcát. 
 	Elméjének egy része mindig külön működött. „Érdekes pontosan látni – gondolta most milyen lehetett egy keresztény vértanú arca, mielőtt kilépett a cirkusz vadál atoktól hemzsegő porondjára.” 
 	Mikor elhagyták a fal al körülkerített veteményes kertet, lövések hal atszottak. Henrietta megjegyezte:
 	– Úgy hangzik, mintha már kezdődnék az Angkatel ek vérengzése. 
 	Kiderült, hogy Sir Henry és Edward fegyverekről beszélgettek, és magyarázatképpen elsütöttek egy-két revolvert. Ez volt Sir Henry hobbyja, és tekintélyes gyűjteménye volt lőfegyverekből. Kihozott pár darabot, valamint néhány céltáblát, és Edwarddal célba lőttek. 
 	– Hahó, Henrietta, nem akarod kipróbálni, le tudnál-e puffantani egy betörőt? 
 	Henrietta kezébe vette a revolvert. 
 	– Helyes… igen, így kel céloznod. 
 	Bumm! 
 	– Nem találtad el – mondta Sir Henry. – Rajtad a sor, Gerda. 
 	– Ó, nem hiszem, hogy én…
 	– Ugyan, ugyan, igazán nem nehéz. 
 	Gerda rettegve, behunyt szemmel elsütötte a fegyvert. A golyó még Henriettáénál is távolabb került a céltól. 
 	– Jaj, hadd próbáljam meg én is! – kiáltott föl Midge, amint odaérkezett. 
 	– Nehezebb, mint gondoltam – jegyezte meg néhány lövés után –, de remek szórakozás. 
 	Lucy kijött a kertbe, mögötte egy magas, mogorva képű
 	fiatalember kul ogott. 
 	– Itt van David – jelentette Lucy. 
 	Míg Sir Henry üdvözölte David Angkatel t, Lucy elvette Midge-től a revolvert, megtöltötte, és egyetlen szó nélkül három lyukat ütött jóformán a céltábla kel ős közepébe. 
 	– Lucy, ez óriási! – kiáltott föl Midge. – Nem is tudtam, hogy ilyen mesterien értesz a cél övészethez! 
 	– Lucy mindig halálos pontosan beletalál az emberébe –
 	jelentette ki komolyan Sir Henry, aztán elgondolkozva hozzátette: – Nagyon is jól jött egyszer. Emlékszel, drágám, azokra a gazfickókra, akik megtámadtak a Boszporusz ázsiai partján? Ketten jöttek nekem, ledöntötték a lábamról, ott birkóztam velük, és már-már a torkomon volt a késük. 
 	– És mit csinált Lucy? – kérdezte Midge. 
 	– Kétszer belelőtt az összevisszaságba. Nem is tudtam, hogy nála van a pisztoly. Az egyik csibésznek átlőtte a vál át, a másiknak a lábát. Egy hajszálon múlt, hogy ott nem hagytam a fogam én is. A világ legnagyobb csodája. Ma sem értem, hogyhogy nem talált el. 
 	Lady Angkatel rámosolygott. 
 	– Szerintem mindig vál alnunk kel bizonyos kockázatot –
 	mondta kedvesen. – És gyorsan kel megtenni, nem sokat gondolkozni rajta. 
 	– Bámulatra méltó nézet, drágám. Azért kissé mindig bántott, hogy én voltam a kockázat, amelyet vál altál. 
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 	– Gyerünk sétálni – hívta John Henriettát uzsonna után. 
 	Lady Angkatel kijelentette: Gerdának meg kel néznie a sziklakertet, bár ez a legkevésbé kedvező évszak erre, persze. 
 	Johnnal sétálni annyira más, mint Edwarddal sétálni, hogy ki sem lehet mondani, gondolta Henrietta. Edwarddal csupán bal ag az ember, Edward született bal agó. Ahhoz viszont minden erejét össze kel szednie, hogy Johnnal lépést tartson. 
 	Mikor fölértek a Shovel Downra, lihegve megszólalt:
 	– Ez nem maratoni futóverseny, John! 
 	– Agyonfárasztalak? – kérdezte nevetve a férfi. 
 	– Még győzöm, de mi szükség erre? Nem vonat után futunk. Honnan ez a féktelen energia? Csak nem magad elől akarsz elszaladni? 
 	A férfi hirtelen megál t. 
 	– Miért mondod ezt? 
 	Henrietta kíváncsian ránézett. 
 	– Nem gondoltam semmi különösre. 
 	John ismét elindult, de most lassabban ment. 
 	– Tulajdonképpen fáradt vagyok. Nagyon fáradt. –Hangja elárulta kimerültségét. 
 	– Hogy van Crabtree mama? – kérdezte Henrietta. 
 	– Korai még beszélni róla, de azt hiszem, rájöttem a dolog lényegére. Ha igazam van – mondta John, miközben meggyorsultak a léptei –, forradalmasítok vele egy sereg elgondolást, és revideálnunk kel a hormonkiválasztás egész kérdését…
 	– Úgy érted, hogy gyógyítható lesz a Ridgeway-kór? Nem halnak bele többé az emberek? 
 	– Úgy is, mel esleg. 
 	Milyen különös lények ezek az orvosok, gondolta Henrietta. 
 	Mel esleg! 
 	– Tudományos szempontból rengeteg lehetőséget vet föl! –
 	Mély lélegzetet vett. – De jó itt lenni… tüdőre szívni ezt a jó levegőt… és jó téged látni! – Jel egzetes, gyors mosolyával pil antott a lányra. – Jót tesz majd Gerdának is. 
 	– Gerda persze egyszerűen imád idejönni! 
 	– Természetesen. Ja igaz, találkoztam én már valamikor Edward Angkatel -lel? 
 	– Kétszer – felelte szárazon Henrietta. 
 	– Nem emlékeztem rá. Szürke, jel egtelen ember. 
 	– Edward drága jó fiú. Mindig nagyon szerettem. 
 	– Jó, jó, ne vesztegessük rá az időt! Az efféle emberek nem számítanak. 
 	– Tudod, John, én néha… féltelek! – mondta halkan Henrietta. 
 	– Féltesz? Engem? Ugyan mitől?…
 	– Annyi mindenről megfeledkezel… olyan… vak vagy…
 	– Vak? 
 	– Nem veszed tudomásul… nem látod meg… olyan furcsán érzéketlen vagy. Fogalmad sincs róla, mit éreznek, hogyan gondolkoznak mások. 
 	– Épp az el enkezőjét mondanám! 
 	– Amire ránézel, azt látod, hogyne. Olyan vagy, mint a reflektor. Az éles fénysugár ráesik arra az egyetlen pontra, amely érdekel, körös-körül pedig mindent elnyel a sötétség. 
 	– Henrietta, édesem, miért mondod ezt? 
 	– Ez veszedelmes, John. Te azt hiszed, mindenki kedvel, a javadat akarja. Például Lucy. 
 	– Hát Lucy nem szeret engem? – kérdezte meglepetten John Christow. – Én őszintén szerettem őt mindig. 
 	– Ennélfogva föltételezed, hogy ő is szeret téged. Nem vagyok biztos benne. És Gerda és Edward, vagy Midge és Henry? Honnan tudnád, hogy éreznek irántad? 
 	– És Henrietta? Vajon tudom-e, mit érez? – Megragadta a lány kezét. – Benned legalább biztos vagyok. 
 	Henrietta elhúzta a kezét. 
 	– A világon senkiben sem lehetsz biztos, John. 
 	A férfi arca elkomolyodott. 
 	– Nem, ezt nem akarom elhinni. Benned biztos vagyok, és magamban is biztos vagyok. Legalábbis… – arckifejezése hirtelen megváltozott. 
 	– Mi a baj, John? 
 	– Tudod, min kaptam rajta magam ma? Hangosan kimondtam valami tisztára nevetséges dolgot. Azt mondtam: „Haza akarok menni”, és fogalmam sincs róla, mire gondoltam. 
 	– Bizonyára fölmerült benned egy emlékkép… – mondta Henrietta lassan, elgondolkozva. 
 	– Semmi! Nincs semmiféle emlékkép! – jelentette ki éles hangon John. *
 	Aznap vacsoránál Henriettát David mel é ültették, és az asztal túlsó végéről Lucy finoman rebbenő szempil ái sürgönyözték feléje – no nem a parancsot, Lucy sohasem parancsolt – a könyörgő kérést. 
 	Sir Henry eléggé sikeresen megtett minden tőle telhetőt Gerda mel ett. John derűs arccal követte Lucy csapongó észjárásának szökkenéseit egyik témáról a másikra. 
 	Midge kissé mesterkélt modorban csevegett Edwarddal, aki még a megszokottnál is szórakozottabbnak látszott. 
 	David mogorván meredt maga elé, és idegesen morzsolgatta a kenyerét. 
 	Kifejezett el enszenvvel jött ide. Mindeddig nem ismerte személyesen sem Sir Henryt, sem Lady Angkatel t, és minthogy elítélte általában az egész brit birodalmat, eleve elítélte magában ezeket a rokonait is. Edwardot ismerte már, és megvetette, mert dilettánsnak tartotta. Kritikus szemmel vizsgálgatta a többi négy vendéget. „Rémes dolog a rokonság – gondolta –, és elvárják, hogy beszélgessek velük, pedig utálok csevegni. 
 	Midge és Henrietta üresfejű nőszemélyek, kár velük foglalkozni. Ez a Christow doktor afféle divatos kuruzsló a Harley Streetről, csupa jó modor és társaságbeli siker, a felesége pedig nyilván nem számít.” 
 	David kényelmetlenül feszengett, s csak arra vágyott, bárcsak tudnák ezek az emberek itt, hogy ő milyen kevésre becsüli őket. Jelentéktelen csürhe, nem érdemes törődni vele. 
 	Mire harmadszor elismételte ezt magában, valamivel jobban érezte magát. Mogorván ült még, de már nem morzsolgatta a kenyerét. 
 	
 	Henrietta hűségesen engedelmeskedett ugyan a rebbenő
 	szempil áknak, de némi nehézséggel tudott csak boldogulni. David rendkívül elutasító volt; kurtán, foghegyről válaszolgatott. Henrietta végül bevált módszeréhez folyamodott, amel yel máskor is szóra bírt gátlásos kamaszokat. 
 	Tudta, hogy David mennyire otthonos a muzsika világában, ezért szántszándékkal egy megbocsáthatatlan, dogmatikus megjegyzést tett az egyik modern zeneszerzőre. Ez hatott. 
 	A fiú mindeddig lomhán elterpeszkedve ült a székén, de most kihúzta magát, hideg tekintetét Henriettára szegezte, és eddigi halk dünnyögését feledve, metsző hangon kijelentette:
 	– Ebből látszik, hogy fogalma sincs arról, amiről beszél! 
 	Ettől fogva a vacsora végéig csípős gúnnyal fűszerezett előadást tartott szomszédja okulására, és Henrietta il ő
 	megadással beletörődött a megleckéztetett szerepébe. 
 	Lady Angkatel jóságos pil antással nyugtázta az asztal végében 
 	történteket, 
 	Midge 
 	pedig 
 	csöndesen
 	elmosolyodott. 
 	– Igazán ügyesen csináltad, kedvesem – mormolta Lucy, mikor karon fogva Henriettát átment vele a szalonba. –
 	Még elgondolni is szörnyű, hogy ha kevesebb lenne az emberek fejében, jobban tudnák, mit csináljanak a kezükkel! Mit gondolsz, bridzs, römi, kanaszta vagy valami borzasztó egyszerű játék, például Fekete Péter lenne most jó? 
 	– Azt hiszem, David sértőnek érezné a Fekete Pétert. 
 	– Talán igazad van. Tehát bridzs. Biztosan mélyen lenézi a bridzset, és meglesz a gyönyörűsége, hogy megvethet bennünket. 
 	Két asztalt hoztak össze. Henrietta Gerdával játszott, John és Edward el en. Nem volt éppen a legjobb elrendezés Henrietta szerint. Gerdát el akarta ugyan választani Lucytól, és ha lehet, Johntól is, de John ragaszkodott hozzá, Edward pedig megelőzte Midge-et, amikor helyet foglaltak. 
 	A hangulat sem volt teljesen megnyugtató, de hogy mitől, azt maga sem tudta. Mindenesetre elhatározta, hogy ha a lapjárás megengedi, Gerdával nyereti meg a robbert. 
 	Gerda tulajdonképpen nem bridzsezett rosszul, egészen jól megál ta a helyét, ha John nem volt jelen, de ha ott volt, idegesen kapkodott, és nem tudta megfelelően fölbecsülni a lapjait. John jól játszott, noha kissé túlságosan magabiztosan. Edward kitűnő bridzsjátékos volt. 
 	Lassan eltelt az este, és Henrietta asztalánál még mindig az első robbernál tartottak. A poének egyre gyűltek mindkét oldalon, és valami furcsa feszültség támadt, amelyet csupán egyetlen játékos nem vett észre. 
 	Gerda számára ez közönséges bridzsjátszma volt, amelyet ez egyszer egészen élvezetesnek talált. Örömteljes izgalom fogta el, mikor egy-egy nehezen eldöntött bemondására Henrietta váratlanul rálicitált, és maga játszotta le a partit. 
 	Valahányszor John fölkiáltott – képtelen volt féken tartani kritikáját, s ezzel tökéletesen aláásta Gerda önbizalmát –: Mi a csudának hívsz treffet, Gerda? – Henrietta jóformán azonnal rávágta: – Ugyan, John, persze hogy a treffet kel ett kijátszania. Ez itt az egyetlen lehetséges hívás. 
 	Végül Henrietta megkönnyebbülten fölsóhajtva fogta a pontszámokat föltüntető jegyzet blokkot, és kijelentette:
 	– Miénk a robber, de aligha nyertünk vele túl sokat, Gerda. 
 	– Szerencsés impassz volt – jegyezte meg vidáman John. 
 	Henrietta fölkapta a fejét. Ismerte ezt a hangot. Mikor tekintetük találkozott, lesütötte a szemét. Fölkelt, és a kandal óhoz ment, John követte, és mintha csak csevegni szeretne, megkérdezte:
 	– Ugye nem szoktál mindig szándékosan belenézni mások lapjába? 
 	– Talán kissé föltűnően csináltam – felelte nyugodtan a lány. – Ugye csúnya dolog, ha valaki mindenáron nyerni akar? 
 	– Vagyis azt akartad, hogy Gerda nyerje meg a játszmát. 
 	Mikor örömet akarsz szerezni valakinek, nem riadsz vissza még a csalástól sem. 
 	– Förtelmesen tudod kifejezni magad. És mindig fején találod a szöget. 
 	– Úgy látszik, a partnerem is magáévá tette a kívánságodat. 
 	John tehát észrevette, gondolta Henrietta. Maga is azon tűnődött, vajon nem tévedett-e? Edward olyan ügyesen csinálta, hogy nem lehetett tetten érni. Egy ízben nem licitálta ki teljesen a lapját. Egyik hívása helyes és természetes volt, de egy kevésbé nyilvánvaló hívás sikeresebb lett volna. Ez bosszantotta Henriettát. Tudta, hogy Edwardnak vérévé vált a sportszerű magatartás: elképzelhetetlen, hogy úgy irányítaná a játékát, hogy ő, Henrietta nyerjen. Nem – csakhogy képtelen lett volna elviselni még egy területen John Christow sikerét. 
 	
 	Henrietta most már fölajzott idegekkel figyelt mindenre; nem tetszett neki itt ez a vendégség. 
 	Ekkor váratlanul, a drámai pil anatban színre lépő hősnő
 	irrealitásával, megjelent Veronica Cray. 
 	Meleg volt az este; a franciaablak szárnyait nem csukták be, csak összehúzták. Veronica szélesre tárta, és az éj sötét háttérből kilépve, kissé bánatosan mosolyogva, elbűvölő kedvesen megál t a küszöbön. Éppen csak egy pil anatig várt, mielőtt megszólalt, hogy biztosítsa magának a hal gatóság figyelmét. 
 	– Kérem, bocsássanak meg, hogy így betörtem ide. Lady Angkatel , én a szomszédja vagyok… abban a nevetséges, pici Galambdúc-vil ában lakom… és valami szörnyűség történt velem! 
 	Ragyogó mosolya kissé humorossá vált. 
 	– Nincs gyufám! Egyetlen szál sincs az egész házban! 
 	Szombat este! Ilyen butaság is csak tőlem telik ki. Mit tehettem? Ide jöttem segítséget kérni, hisz mérföldeken belül nincs más szomszédom! 
 	Némán bámult rá az egész társaság, mert Veronica láttára általában mindenkinek elál t a lélegzete. Észvesztőén gyönyörű volt, ahogy ott ál t, ragyogó, hul ámos halványszőke hajával, mosolygó szájával, a vál át burkoló platinaróka 
 	prém 
 	alól 
 	földig 
 	leomló, 
 	hófehér
 	bársonyruhájában. 
 	Huncut pil antását körbejáratta – elragadó volt. 
 	– És dohányzom! – folytatta. – Füstölök, mint a kémény! Az öngyújtóm meg felmondta a szolgálatot! No és a reggeli…
 	a gázláng… – Széttárta karját. – Most itt ál ok, tehetetlenül…
 	Lucy mosolyogva ment eléje. 
 	– Igazán mi sem természetesebb… – kezdte, Veronica azonban félbeszakította. 
 	Megpil antotta John Christow-t. Visszahőkölt, mint aki nem hisz a szemének, aztán elragadtatva lépett egyet feléje, és kinyújtotta kezét. 
 	– De hisz ez John! John Christow! No de ilyet! Hihetetlen! 
 	Nem láttam ezer éve! És egyszerre itt terem! Éppen itt! –
 	Megragadta a férfi kezét, mohón, lelkesen, melegen, majd a fejét kissé Lady Angkatel felé fordítva folytatta: – Hát ez a legcsodásabb meglepetés! John régi, régi jó barátom. 
 	Hisz John volt az első igazi szerelmem… Bizony, John, majd megőrültem magáért? – Ezt már félig-meddig nevetve mondta, a gyerekszerelemre visszaemlékező nő
 	hangján. Johnra mindig fölnéztem, valóságos félistent láttam benne! 
 	Sir Henry udvariasan ital al kínálta a vendéget. Lady Angkatel odaszólt Midge-nek: – Csöngess, szívem. 
 	– Egy doboz gyufát kérek, Gudgeon – mondta Lucy a belépő komornyiknak. – Van elég a házban? 
 	– Ma érkezett egy tucat, asszonyom. 
 	– Hozzon be akkor egy fél tucatot. 
 	– Jaj, dehogy, Lady Angkatel … csak egyet! – tiltakozott nevetve Veronica; már ivott egy pohárkával, és sorban rámosolygott mindenkire. 
 	– Ez a feleségem, Veronica – mutatta be John Christow. 
 	– Ó, igazán örülök, hogy megismerhetem! – köszöntötte Veronica sugárzó arccal a zavart képű Gerdát. 
 	
 	Gudgeon ezüsttálcán hat doboz gyufát hozott be, és úrnője intését követve Veronica Cray elé járult vele. 
 	– Ó, drága Lady Angkatel , nem fogadhatok el ennyit! 
 	– Olyan bosszantó, ha kevés van valamiből, és mi könnyen nélkülözzük. – Lucy királyi gesztussal jelezte, hogy szóra sem érdemes az egész. 
 	– És hogy tetszik az élet a Galambdúcban? – kérdezte udvariasan Sir Henry. 
 	– Imádok itt lenni! Csodás érzés ennyire közel Londonhoz ilyen zavartalan csöndet élvezni! 
 	Veronica letette poharát, kissé összébb vonta platinaróka prémjét, és ismét rámosolygott az egész társaságra. 
 	– Nagyon, nagyon köszönöm! Igazán kedves önöktől… –
 	szavait Sir Henryhez, Lady Angkatel hez és valamilyen homályos okból Edwardhoz intézte. – Most hazaviszem a zsákmányt. 
 	John 
 	– 
 	fordult 
 	hozzá 
 	mesterkéletlen, 
 	barátságos mosol yal ugye elkísér? Rettenetesen vágyom rá, hogy meghal jam, mi minden történt magával a hosszú évek alatt, amióta nem találkoztunk! Ettől persze rémítően öregnek érzem magam…
 	Elindult a franciaablak felé; John követte. A küszöbön Veronica hátrafordult, és tündöklő mosol yal búcsúzott:
 	– Szörnyen bánt, hogy ilyen ostobasággal zavartam önöket. 
 	Még egyszer nagyon köszönöm, Lady Angkatel ! 
 	Johnnal együtt kilépett a kertbe. Sir Henry utánuk nézett az ablakból. 
 	– Szép, meleg az éjszaka – mondta. 
 	Lady Angkatel ásított. 
 	– Késő van – mormolta –, feküdjünk le. Okvetlenül meg kel néznünk ezt a nőt az egyik filmjében, Henry. A mai este után meg vagyok róla győződve, hogy pompásan játszik. 
 	– Pompásan játszik? – kérdezte Midge, mikor odafönt jó éjszakát kívánt Lucynak. 
 	– Nem gondolod te is, drágám? 
 	– Úgy látom, Lucy, szerinted valószínűleg volt egy doboz gyufája otthon a Galambdúcban. 
 	– Nyilván több tucat is, drágám. De azt meg kel hagynunk: csakugyan remekül szerepelt! 
 	Halk „Jó éjszakát!”-ok hal atszottak, és a folyosón végig becsukódtak az ajtók. 
 	– Nyitva hagyom lent a francia ablakot Christow számára –
 	közölte Sir Henry, mielőtt visszavonult a szobájába. 
 	– Milyen mulatságosak a színésznők – mondta Gerdának Henrietta. – Csodásan tudnak megjelenni és lelépni a színről. – Nagyot ásítva hozzátette: – Szörnyen álmos vagyok. *
 	Veronica 
 	Cray 
 	szapora 
 	léptekkel 
 	végigment 
 	a
 	vadgesztenyefák között vezető keskeny ösvényen, és kiért az úszómedence mel etti szabad térségre. Kis kerti pavilon ál t ott, napsütéses időben Angkatel ék szívesen beültek oda, mikor hideg szél támadt. 
 	Veronica megál t, szembefordult John Christow-val, aztán fölkacagott. Rámutatott az őszi falevelekkel teleszórt medence vizére. 
 	– Hát ez nem egészen olyan, mint a Földközi-tenger, igaz, John? 
 	A férfi ekkor rádöbbent, mire várt eddig; tudatára ébredt, hogy a szakításuk óta eltelt tizenöt esztendő alatt Veronica mindig vele volt, a kék tengerrel, a mimózail attal, a forró homok emlékével együtt, félretolva, elrejtve, de valójában sohasem elfeledve. Huszonnégy éves ifjú volt megint, kétségbeesetten, őrjítőén szerelmes, és érezte: ezúttal nem fog megfutamodni. 
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 	John Christow kilépett a vadgesztenyefák közül a ház előtt zöldel ő lankás pázsitra. A ház lefüggönyözött ablakaival békésen fürdött a holdfényben. John az órájára pil antott. 
 	Hajnali három. Mély lélegzetet vett; aggodalom tükröződött az arcán. Már távolról sem volt huszonnégy éves, fülig szerelmes fiatalember. Negyvenhez közeledő, éles eszű, tapasztalt férfi volt, józan gondolkodású és higgadt. 
 	Bolond volt persze, átkozott bolond, de nem bánta! Mert már rájött, hogy ismét a maga ura. Évekig úgy érezte, mintha 
 	mázsás 
 	súlyt 
 	vonszolna, 
 	és 
 	ettől 
 	végre
 	megszabadult most. 
 	Szabad volt ismét, és tudta, hogy John Christow, a sikeres Harley Street-i szakorvos számára egyáltalában nem jelent semmit Veronica Cray. Mindaz, ami a múltban történt, a megalázó érzés, hogy netán „megfutamodott” annak idején
 	– mind hozzájárult ahhoz, hogy sohasem tudta teljesen kivetni magából Veronica képét. Ma este úgy jelent meg előtte, mint a testet öltött álom, és ő hitt az álomnak, most pedig, hál' istennek, megszabadult tőle örökre. Visszatért a jelenbe. Hajnali hármat mutatott az óra, és ő valószínűleg jókora bolondságot követett el. 
 	Három óra hosszat volt Veronicánál. A nő megjelent, lecsapott rá, mint héja a zsákmányára, és magával hurcolta. Ugyan mi a fenét gondolhattak erről a többiek? 
 	Mit gondolhatott például Gerda? 
 	
 	És Henrietta? De Henrietta véleménye nem aggasztotta annyira, érezte, ha rákerülne a sor, neki meg tudná magyarázni a dolgot. Gerdának azonban soha. 
 	Pedig nem akar, de még mennyire nem akar lemondani egyikről sem! 
 	Egész életében megszokta, hogy indokolt esetben vál alja a kockázatot. A betegeivel. A kezelésnél. A pénze befektetésénél. Sohasem szertelen, nagy kockázatot, csupán akkorát, amely éppen hogy súrolja a biztonság határát. 
 	Ha Gerda sejtené… ha csak szemernyi gyanút fogna…
 	De elképzelhető ez? Tulajdonképpen mennyire ismeri Gerdát? Rendszerint a fehérről is elhiszi, hogy fekete, ha ő
 	mondja annak. De egy ilyen dologban…
 	Milyen lehetett vajon ő maga, mikor Veronica diadalmas alakját követte ki a kertbe? Mi látszott az arcán? Meglátták-e benne az elkábult, fülig szerelmes kamaszt? Vagy csupán az udvarias, kötelességét teljesítő férfit? Nem tudta. 
 	Fogalma sem volt róla. 
 	De félt… féltette nyugalmas, rendezett, biztonságos életmenetét. Őrült volt, teljesen megtébolyodott, gondolta kétségbeesetten – aztán pontosan ebben a gondolatban lelt némi vigaszra. Bizonyára senki sem hinné el, hogy ennyire megbolondult volna! 
 	Mindenki lefeküdt, és mélyen alszik, ez biztos. A szalon francia ablaka félig nyitva, hogy visszatérhessen. Megint fölpil antott az ártatlanul alvó házra. Valahogy túlságosan ártatlannak látszott. 
 	Hirtelen összerezzent. Mintha halk ajtócsukódást hal ott volna… vagy csak képzelődik? 
 	Idegesen 
 	hátranézett. 
 	Ha 
 	valaki 
 	utánajött 
 	az
 	úszómedencéhez, ha ott megvárta, aztán követte vissza a házhoz, az a valaki a fölső sétányon is jöhetett, így az oldalsó kertkapun át juthatott be, és az a kapu pontosan ilyen hangot ad, amikor becsukják…
 	Figyelmesen végigvizsgálta az ablakokat. Nem mozdult ott el egy függöny? Nem lökte félre valaki, hogy kinézzen, aztán visszaejtette? Henrietta szobája…
 	Henrietta! Jaj, nem veszthetem el Henriettát! 
 	Rémülten vert a szíve, szeretett volna hirtelenében egy marék kavicsot hajítani a lány ablakára, és odakiáltani:
 	– Gyere ki hozzám, kedvesem! Gyere, menjünk föl együtt az erdőn át a Shovel Downra, ott hal gass meg… hal d meg mindazt, amit most már tudok magamról, és neked is tudnod kel , ha még nem tudnád…
 	Szerette volna megmondani neki: „Mától fogva újrakezdem az életemet. Új élet virradt föl számomra. Megszűnt, ami eddig nyomorított és megakadályozta, hogy éljek. Igazad volt ma délután, amikor azt kérdezted, nem magam elől akarok-e elszaladni? Mert ezt tettem évek óta, mert nem tudtam, erős voltam-e, vagy nagyon gyönge, mikor annak idején elhagytam Veronicát. Azóta féltem önmagamtól, féltem az élettől, tőled is féltem.” 
 	Ha fölébresztené Henriettát, ha rávenné, hogy eljöj ön vele az erdőn át, föl a dombra, ahonnan együtt nézhetnék, amint a látóhatár szélén fölkel a nap…
 	„Őrült vagyok – gondolta. Megborzongott. – Mi az ördög lelt engem? Elég bolondot műveltem már eddig is, óriási szerencsém lesz, ha ezt megúszom. Mi a csudát gondolna rólam Gerda, ha kimaradnék egész éj el, és a tejesemberrel együtt érnék vissza?” 
 	Ami azt il eti, mit gondolnának Angkatel ék? 
 	Pil anatnyilag azonban ez nem izgatta. Angkatel éknél az idő úgyszólván Lucy után igazodott. Lucy számára pedig mindig magától értetődőnek tűntek a szokatlan dolgok. 
 	Gerda azonban sajnos nem az Angkatel család sarja. 
 	Gerdával bizony el kel majd intéznie az ügyet, mégpedig minél előbb. 
 	És ha Gerda lett volna az, aki követte az éj el…
 	Hiába mondják, hogy ilyet nem tesz senki. Orvos lévén, nagyon is tudta, hogy igenis megteszik fennkölt szel emű, érzékeny, kényes ízlésű, tiszteletre méltó emberek is. 
 	Csukott ajtóknál hal gatóznak, leveleket bontanak föl, kémkednek, szaglásznak, nem mintha helyeselnék az ilyen viselkedést, hanem mert elviselhetetlen gyötrődésük kényszeríti őket efféle kétségbeesett lépésre. 
 	Szegény ördögök, szegény szenvedő emberek, gondolta John Christow. Ő aztán igazán sokat tud az esendő ember szenvedéséről. Nem annyira a gyöngék iránt érzett szánalmat; tisztában volt azzal, hogy a legmélyebb az erősek szenvedése. 
 	Ha Gerda tudná…
 	Szamárság! Miért tudná? Lefeküdt, és most mélyen alszik. 
 	Gerdának nincs nagy fantáziája, sohasem volt. 
 	John belépett a házba, vil anyt gyújtott, bezárta a franciaablakot, leoltotta a vil anyt, kint a hal ban is megtalálta a kapcsolót, azután gyors, könnyű léptekkel fölment a lépcsőn, és fönt leoltotta a hal világítását. Egy pil anatig habozott a hálószoba ajtaja előtt, aztán lenyomta a kilincset, és belépett. 
 	Sötét volt a szobában, csak Gerda egyenletes lélegzését hal otta. A becsukódó ajtó neszére az asszony megmoccant. Álomittas, fátyolos hangon kérdezte:
 	– Te vagy az, John? 
 	– Én. 
 	– Nagyon késő lehet. Hány óra? 
 	– Fogalmam sincs – felelte könnyedén. – Sajnálom, hogy fölzavartalak. Be kel ett térnem egy pohárkára ahhoz a nőhöz. – Vigyázott, hogy unottan, álmosan csengjen a hangja. 
 	– Igen? Jó éjt, John. – Hal atszott, amint Gerda a fal felé fordul az ágyban. 
 	Nincs semmi baj! Szerencséje volt – mint rendesen. Mint rendesen… hirtelen tudatára ébredt, milyen gyakran történt ez meg vele. Be sokszor érkezett el az a pil anat, amikor visszafojtott lélegzettel mormogta: – Ha ez most rosszul sikerül… – Csakhogy eddig minden jól sikerült. 
 	De ez nem tarthat örökké, egyszer biztosan véget ér a szerencséje. 
 	Gyorsan levetkőzött és lefeküdt. Furcsa, ahogy jövendőt mondott a kislány: „Ennek itt, a fejed fölött, hatalmában vagy…” – „Veronica! De még mennyire a hatalmában voltam”…
 	„Csakhogy már nem vagyok, drágám – gondolta szinte bősz elégtétel el. – Ennek vége. Megszabadultam tőled!” 
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 	Mikor másnap reggel John lement, elmúlt tíz óra. 
 	Reggelije a tálalóasztalon várta. Gerda
 	– némi nyugtalansággal, hogy ezzel netán fáradságot okoz
 	– a szobájába kérette a reggelijét. John szerint ostobaság volt ezen tépelődnie. Ma reggel különös jóindulattal gondolt Gerdára; az ideges ingerültség, amely az utóbbi időben annyira kínozta, úgy látszik, elcsitult. 
 	Lady Angkatel közölte vele, hogy Sir Henry és Edward elmentek vadászni. Ő maga éppen kertészszerszámait rakta a kosárkájába, és védőkesztyűt húzott a kezére. John egy darabig beszélgetett vele, amíg elébe nem ál t Gudgeon, tálcáján egy levél el. 
 	– Ezt épp most hozták, uram. 
 	Kissé megrebbent a szeme, mikor elvette tőle. 
 	Veronica! 
 	Átment a könyvtárszobába, és föltépte a borítékot. Ez ál t a levélben: „Gyere át reggel, beszélnem kel veled, Veronica.” 
 	Parancsol, ahogy szokta, gondolta. Semmi kedve nem volt odamenni, aztán belátta, hogy jobb, ha túlesik rajta, mégpedig azonnal. 
 	A könyvtárszoba ablakával átel enben induló utat választotta; az is az úszómedencéhez vezetett, amely szinte kiindulópontja volt a környéknek. Innen ágaztak szét minden irányba az ösvények. Egy a domboldalon vitt föl az erdőbe, egy a házat távolabb körülövező virágos sétányra, egy le a gazdasági udvarba, egy pedig abba a kocsiútba torkol ott, ahova John most igyekezett. Alig pár lépéssel odább ál t Galambdúc, a luxuskivitelű, favázas kis vil a. 
 	Veronica már várta. Kiszólt a nyitott ablakból:
 	– Gyere be, John, hideg van kint. 
 	A 
 	fehérrel 
 	bútorozott, 
 	halványlilával 
 	párnázott
 	fogadószobában égett a tűz. 
 	Ahogy a férfi bíráló tekintete most reggel végigsiklott a nőn, meglátta, amit az elmúlt éj el nem vehetett észre: azt, hogy mi mindenben különbözik az emlékében őrzött fiatal lánytól. 
 	Az igazat megval va, most szebb, mint akkor volt, gondolta John. Jobban ért a szépségéhez, ápolja, és minden eszközzel kiemeli. Valaha sötétarany haja ezüstösen fénylő
 	platinaszőkévé halványodott, más lett a szemöldöke, ettől erőteljesebbé vált az arckifejezése. 
 	Veronica sohasem volt úgynevezett babaszépség. 
 	Intel ektuális színésznőként tartották számon már akkoriban is – emlékezett vissza John –, egyetemet végzett, és egyéni nézete volt Strindbergről és Shakespeare-ről. 
 	John most megdöbbenve látta, amit régente csupán homályosan érzett, hogy Veronica milyen határtalanul önző
 	teremtés; megszokta, hogy mindenben az ő akarata érvényesüljön. John szinte tapintotta a bársonyos, gyönyörű
 	test felszíne alatt megbúvó rideg céltudatosságot. 
 	– Azért hívtalak, mert meg kel beszélnünk egyet-mást –
 	jelentette ki Veronica, miközben cigarettával kínálta a férfit. 
 	– El kel rendeznünk mindent a jövőnk érdekében. 
 	John rágyújtott, aztán barátságosan megkérdezte:
 	– Hát van nekünk jövőnk? 
 	
 	– Hogy érted ezt, John? Persze hogy van. Eltékozoltunk tizenöt évet. Semmi értelme még többet elvesztegetnünk. 
 	– Sajnálom, Veronica, de attól tartok, tévesen ítéled meg a helyzetet. Én igazán nagyon örültem, hogy ismét találkoztunk. Az életed azonban más vágányon halad, mint az enyém; nem érintkeznek, hanem merőben eltérnek egymástól. 
 	– Ez ostobaság, John. Szeretlek, és te is szeretsz engem. 
 	Mindig is szerettük egymást. Hihetetlenül csökönyös voltál akkor régen, de hagyjuk ezt most. Megoldható a kettőnk élete. Ha befejezem a filmet, amit most forgatunk, nem szándékozom visszamenni Amerikába. Londonban lépek színre egy remek darabban… nekem írta Elderton. Óriási sikere lesz. 
 	– Ebben nem kételkedem – jegyezte meg udvariasan John. 
 	– Te pedig továbbra is orvos lehetsz – mondta a színésznő
 	némi leereszkedéssel, de kedvesen. – Úgy hal om, egészen jó neved van már. 
 	– Kedvesem, nekem feleségem van, és két gyermekem. 
 	– Pil anatnyilag magam is férjnél vagyok, de az ilyesmit könnyű elrendezni, mindent elintéz egy jó ügyvéd. 
 	Elbűvölően rámosolygott a férfira. – Mindig is hozzád akartam menni, drágám. Nem tudom, miért imádlak ilyen rettenetesen, de hát így van! 
 	– Sajnálom, Veronica, de semmiféle ügyvéd nem fog elintézni semmit. Kettőnk életének nincs köze egymáshoz. 
 	– Az elmúlt éjszaka után sem? 
 	– Nem vagy kisgyerek, Veronica. Volt már néhány férjed, és ahogy hírlik, jó sok szeretőd. Mit jelent az elmúlt éjszaka? Az égvilágon semmit, és ezt nagyon jól tudod. 
 	– Jaj, drága John – mondta még mindig derülten, elnézően a színésznő –, ha láttad volna a tulajdon arcodat… ott, abban az áporodott levegőjű szalonban! Mintha ismét San Miguelben lettél volna! 
 	– San Miguelben voltam – mondta John, és nagyot sóhajtott. – Próbálj megérteni, Veronica. Elém léptél a múltból. Az éj el én is a múltba merültem, ma azonban…
 	ma már más. Tizenöt évvel idősebb vagyok, valójában nem is ismersz, és ha ismernél, merem ál ítani, nem nagyon tetszeném neked. 
 	– Jobban szereted a feleségedet és a gyerekeidet, mint engem? – kérdezte őszinte csodálkozással Veronica. 
 	– Ha furcsának találod is, bizony jobban. 
 	– Ugyan, John, hisz szerelmes vagy belém. 
 	– Sajnálom, Veronica. 
 	– Hát nem szeretsz? – kérdezte elképedve a színésznő. 
 	– Jobb lesz tisztáznunk a dolgot. Gyönyörű vagy, Veronica, bámul ak, de nem vagyok szerelmes beléd. 
 	A nő dermedten ült, mint egy viaszfigura. Mozdulatlansága már-már nyugtalanító volt. Mikor végül megszólalt, olyan epés volt a hangja, hogy a férfi visszahőkölt. 
 	– Ki az a nő? 
 	– Nő?! Kire gondolsz? 
 	– Aki ott ál t este a kandal ónál! 
 	„Henrietta! Honnan az ördögből jött rá Henriettára?” – futott át John fején. Fennhangon azt mondta: – Kiről beszélsz? 
 	Midge Hardcastle-ról? 
 	– Midge? Az az izmos, sötét hajú lány? Nem, nem rá gondolok. Nem is a feleségedre. Hanem arra a pimasz bestiára, aki a kandal óra könyökölt! Őmiatta utasítasz vissza engem! Nekem ne gyere a feleségeddel meg a gyerekeiddel meg az erkölcsös fölfogásoddal! Az a nő az oka! 
 	Veronica fölugrott, és odalépett hozzá. 
 	– Hát nem érted, John, hogy másfél éve, amióta visszajöttem Angliába, szakadatlanul rád gondolok? Mit képzelsz, miért vettem meg ezt az ócska kis kalyibát itt? 
 	Egyszerűen azért, mert kiderítettem, hogy gyakran jársz le Angkatel ékhez! 
 	– Szóval előre kitervelted a tegnapi estét, Veronica? 
 	– Enyém vagy, John. Mindig is az enyém voltál! 
 	– Nem vagyok senkié, Veronica. Máig sem tanított meg rá az élet, hogy nem vehetsz birtokodba szőröstől-bőröstől egy emberi lényt? Mikor fiatal voltam, szerettelek! Azt akartam, hogy oszd meg velem az életedet. Nem voltál hajlandó rá! 
 	– Az én életem és karrierem sokkal fontosabb volt, mint a tied! Orvos bárki lehet! 
 	– Csakugyan olyan nagyszerű vagy, amilyennek tartod magad? – kérdezte John türelmét veszítve. 
 	– Mert még nem vagyok világhírű sztár? De leszek! 
 	Leszek! 
 	John Christow egyszerre minden érzelemtől mentes érdeklődéssel végigmérte a színésznőt. 
 	– Nem hiszem, Veronica. Valami hiányzik belőled. Teljesen betölt a kapzsi bírvágy… nincs benned semmi nagylelkűség… igen, azt hiszem, ez az…
 	
 	Veronica fölál t, és nyugodt hangon közölte:
 	– Tizenöt évvel ezelőtt faképnél hagytál. Ma ismét visszautasítottál. Ezt megkeserülöd, lesz rá gondom. 
 	John is fölál t, és elindult az ajtó felé. 
 	– Sajnálom, ha megbántottalak, Veronica. Nagyon szép vagy, kedvesem, és valaha nagyon szerettelek. Nem hagyhatjuk ennyiben a dolgot? 
 	– Isten veled, John. Nem, nem hagyhatjuk ennyiben. 
 	Erre majd rájössz, méghozzá hamarosan! Azt hiszem, jobban gyűlöl ek, mint hittem, hogy gyűlölni tudnék bárkit is! 
 	– Sajnálom – mondta John, és vál at vont. – Isten veled, Veronica. 
 	Visszasétált lassan az erdőn át. A vízmedencénél leült egy padra. Nem bánta meg Veronica iránt tanúsított magatartását. Veronica a csontja velejéig komisz kis nő, mindig is az volt, gondolta higgadtan. Ő maga pedig nem is cselekedhetett volna okosabban, mint hogy idejében megszabadult tőle. Isten tudja, mi történt volna vele, ha akkor nem úgy cselekszik. 
 	Meglepte egy különös érzés: most új élet kezdődik számára, a múlt béklyójától megszabadult, akadálytalan élet! Rendkívül nehéz lehetett vele élni az utóbbi években. 
 	Szegény, önzetlen Gerda, mit kel ett elviselnie örökös aggodalmával, hogy a férje kedvében járjon. Ezentúl kedvesebb lesz hozzá. 
 	Lehet, hogy most majd feladja folytonos próbálkozását is, hogy zsarnokoskodjék Henrietta fölött. Nem mintha ez bárkinek is sikerülne, Henrietta nem az a fajta: minden vihart kiál , nyugodtan, elgondolkozva ráemeli tekintetét az emberre, mintha nagyon távolról nézne rá… Megyek Henriettához, és elmondom neki…
 	Hirtelen fölkapta a fejét. Megzavarta egy apró, váratlan hang: távolabb az erdőben lövések dördültek, és hal atszottak az erdő megszokott hangjai, a madárdal,, a hul ó falevelek bánatos nesze… Ez azonban másfajta zaj volt… halkan kattant…
 	John abban a pil anatban érezte, hogy veszély fenyegeti. 
 	Mióta ül itt? Félórája? Egy órája? Valaki leselkedik rá. 
 	Valaki… Az a kattanás, hát persze!…
 	Hátrafordult, de nem elég gyorsan. Szeme tágra nyílt meglepetésében, arra azonban nem volt már ideje, hogy egyetlen szót is szóljon. 
 	A lövés eldördült, és John elterült az úszómedence szélén. 
 	Bal oldalán lassan előbugygyant egy sötét folt, leszivárgott a medence peremére, onnan csöpögött le vörösen a kék vízbe. 
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 	Hercule Poirot letörölt egy utolsó porszemet a cipőjéről. 
 	Vendégségbe készült ebédre, és nagy gondot fordított öltözékére, de meg is lehetett elégedve az eredménnyel. 
 	Jól tudta ugyan, milyen fajta ruhát hordanak vasárnap Angliában a vidéken, de nem óhajtott alkalmazkodni az angol szokásokhoz. Jobban szerette a maga ízlésének megfelelő városias eleganciát. Ő nem angol földesúr, és eszében sincs úgy öltözni, mint az angol földesurak, ő
 	Hercule Poirot! 
 	Az igazat megval va, nem túlságosan szerette a vidéket. A Pihenőrév 
 	nevezetű 
 	hétvégi 
 	házat 
 	annyi 
 	barátja
 	magasztalta előtte, míg végül engedett a rábeszélésnek, és megvette, noha tulajdonképpen szabályos kocka alakja volt az egyetlen, ami tetszett neki rajta. A környező tájékkal nem sokat törődött, bár tudta, hogy híres a szépségéről, túlságosan nélkülözte azonban a szimmetriát, hogysem elnyerje Poirot tetszését. Különben sem kedvelte valami nagyon a fákat, mert hul atják a leveleiket, ez pedig rendetlenség! A nyárfát még csak elviselte, a szabályos kúp alakú araukária-fenyőt pedig határozottan helyeselte, de ez a vadul burjánzó tölgy-és bükkrengeteg hidegen hagyta… Az ilyen tájékot szerinte legjobb egy autó ablakából kitekintve élvezni délután, ha szép az idő, és aztán quel beau paysage! – mily gyönyörű vidék! –
 	fölkiáltással visszahajtani egy jó hotelba. 
 	Pihenőrév 
 	legjobb 
 	oldala 
 	Poirot 
 	szerint 
 	a 
 	kis
 	
 	veteményeskert volt, pedáns sorokba ültetett palántáival. 
 	Ezt Victor, a belga kertész látta el, míg Frangioise, Victor felesége, gyöngéden és odaadóan gondozta gazdája kényes gyomrát. 
 	Hercule Poirot kilépett a kertkapun, fölsóhajtott, még egy pil antást vetett ragyogó fekete lakkcipőjére, megigazította halványszürke kalapját, és végignézett az úton. 
 	Galambdúc láttán kissé megborzongott. Galambdúc és Pihenőrév két egymással vetélkedő építész műve volt. 
 	Mindketten vásároltak itt telkeket, de minden további vál alkozásuknak véget vetett a táj érintetlen szépségének megőrzésére alakult Nemzeti Bizottság. Így a két építészeti irány képviselőjeként mindössze két ház árválkodott a tájban – Pihenőrév szabályos kocka, szigorúan modern és kissé egyhangú volt, Galambdúc pedig tobzódott a lehető
 	legkisebb helyre összezsúfolt lécvázas Régies Báj-ban. 
 	Poirot azt fontolgatta magában, hogyan közelítse meg Szilfabereket. Tudta, hogy kevéssel följebb egy sétány a kiskapuhoz visz, ahonnan ösvény vezet a ház-, hoz. Ez volna a rövidebb út; az országúton fél mérföldes kerülővel jut oda. Minthogy azonban mindig szigorúan betartotta az il emszabályokat, inkább a hosszabb utat választotta, hogy il ő módon a főbejáraton át kerüljön a házhoz. 
 	Első ízben látogatott el Angkatel ékhez, és úgy vélte, fölszólítás nélkül nem való igénybe venni a rövidebb utat, különösen mikor az ember társadalmilag fontos személyek vendége. Az igazat megval va, Hercule Poirot-nak hízelgett ez a meghívás. 
 	– Je suis un peu snob1 – mormolta. 
 	
 	– Je suis un peu snob – mormolta. 
 	Bagdadi tartózkodása idején igen kel emes benyomást keltettek benne Angkatel ék, különösen Lady Angkatel . 
 	„Une originale!”2 – gondolta magában. 
 	Jól becsülte föl az országúti sétára szánt időt: pontosan egy perccel egy óra előtt csengetett be Szilfaberek kapuján. 
 	Kissé elfáradt és örült, hogy megérkezett: nem szeretett gyalogolni. 
 	A nagyszerű Gudgeon nyitott ajtót, akit Poirot megfelelőnek tartott, 
 	jól ehet 
 	nem 
 	egészen 
 	ilyennek 
 	képzelte
 	fogadtatását. 
 	– Lady Angkatel a kerti házban van, az úszómedence mel ett, uram. Szíveskedjék erre jönni, uram. 
 	Az angolok szenvedélye, hogy szeretnek kint ülni a szabadban, bosszantotta Hercule Poirot-t. Ha már el kel viselnie ezt a hóbortjukat nyár derekán, szeptember végén igazán megkímélhetnék tőle az embert! Enyhe az időjárás, hogyne, de mint ősszel lenni szokott, kissé párás a levegő. 
 	Összehasonlíthatatlanul kel emesebb lenne egy kényelmes fogadószobában, ahol esetleg kicsit befűtenének. De nem; kivezetik a franciaablakon, és a lankás pázsiton átvágva a sziklakert mentén kis ajtóhoz érnek, innen vezet a sűrűn ültetett fiatal gesztenyefasor között kanyargó keskeny ösvény le a vízhez. 
 	Angkatel ék 
 	általában 
 	egy 
 	órára 
 	hívták 
 	meg
 	ebédvendégeiket, és szép időben az úszómedence mel etti pavilonban szolgálták föl a koktélt és a sherryt. Az ebédet fél kettőre tervezték, addigra befutott a legpontatlanabb vendég is, így Lucy kitűnő szakácsnője bátran hozzákezdhetett a felfújtak és egyéb pontosan időzített ínyencségek elkészítéséhez. 
 	Ez az elrendezés nem nyerte el Hercule Poirot tetszését. 
 	„Még egy perc, és jóformán visszaérek oda, ahonnan elindultam” – gondolta. 
 	Lakkcipője egyre jobban szorította lábát, amint követte Gudgeont. 
 	Ebben a pil anatban közvetlen közelről halk kiáltás ütötte meg a fülét. Ez a hang valahogy még fokozta Poirot elégedetlenségét. Sehogy sem il ett ide. Nem latolgatta, miféle hang volt, valójában nem is gondolt rá. Mikor utólag eltöprengett ezen, nehezen tudta viszszaidézni, hogy tulajdonképpen 
 	milyen 
 	érzelmet 
 	tolmácsolhatott. 
 	Megdöbbenést? Meglepetést? Rémületet? Csak annyit mondhatott, hogy egészen határozottan valami váratlan dolog váltotta ki. 
 	Gudgeon kilépett a fasorból, tiszteletteljesen félreál t, hogy előreengedje Poirot-t, és már a torkát köszörülte, hogy il ő
 	alázattal elmormolja: „Monsieur Poirot, méltóságos asszony” 
 	– amikor hirtelen megmerevedett. Tátott szájából zihálva tört elő a levegő. 
 	Hercule Poirot is kilépett a medencét körülölelő szabad térségre, és szintén megmerevedett, de ő bosszúságában. 
 	Ami sok az sok! Angkatel ékről nem tételezett volna föl ekkora ízléstelenséget! Nem elég a hosszú gyalogséta az országúton, és a csalódás a ház kapujában, most a tetejébe még ez is! Jel emző az angolok esetlen humorérzékére! 
 	
 	Bosszantotta és untatta a dolog, de még mennyire untatta! 
 	Számára a halál nem volt mulatságos. Itt pedig tréfából elébe tálaltak egy színpadi ál óképet. Poirot szeme elé ugyanis rendkívül mesterkélt gyilkossági jelenet tárult. A medence szélén feküdt a hul a, művészie 1 Kissé sznob vagyok. 
 	2 Eredeti teremtés! 
 	sen elrendezve, széttárt karokkal, sőt még valami vörös festék is csöpögött a beton pereméről a vízbe. Szép volt a holttest, jóképű szőke férfi alakította. Revolverrel a kezében egy nő hajolt a halott fölé, egy alacsony, erőteljes, középkorú asszony, furcsán üres arckifejezéssel. 
 	Még három szereplő vett részt a jelenetben. A medence túlsó oldalán ál t egy sudár növésű fiatal nő, dáliával telt kosárral a kezében. Dús aranybarna haja jól il ett az őszi lombokhoz. A kissé távolabb ál ó magas, vadászruhás férfinál puska volt, és közvetlen Poirot mel ett, tőle balra, karján egy kosár tojással ál t a ház asszonya, Lady Angkatel . 
 	Poirot tisztában volt vele, hogy itt a medencénél több út fut össze, és hogy ezek az emberek mind más-más irányból érkeztek ide. 
 	Matematikai pontossággal megrendezett komédia volt az egész. 
 	Poirot fölsóhajtott. Végre is mit várnak tőle? Talán mímelje, hogy elhiszi ezt a „bűntényt”? Tegyen úgy, mintha meghökkenne, fölháborodnék? Vagy esetleg gáláns meghajlással gratuláljon háziasszonyának: Ó, igazán elragadó, amit a számomra rendezett, madame…
 	
 	Komolyan: micsoda ostoba dolog ez, egyáltalában nem szel emes! 
 	Lady Angkatel elindult a holttest felé. Poirot követte; mögötte Gudgeon még akkor is csak hápogott. „A komornyik nincs beavatva a játékba” – gondolta Poirot. A másik két szereplő is csatlakozott hozzájuk; most már a közelébe értek, és lenéztek a medence szélén oly látványosan elterülő figurára. 
 	És hirtelen, olyan érzéssel, mint mikor a mozivásznon az elmosódott kép egyszerre élesre vált, Poirot rádöbbent, hogy ennek a hatásosan beál ított színpadi jelenetnek valóság rejlik a mélyén. 
 	A férfi ugyanis, akire lenézett, ha nem is volt halott, de haldokolt. 
 	A medence pereméről nem piros festék csöpögött, hanem vér. A férfit lövés érte, mégpedig igen rövid ideje. 
 	Gyors pil antást vetett a fekvő alak mel ett ál ó, revolvert szorongató nőre: az arca üres volt, nyoma sem volt rajta semmi érzésnek, kábultnak látszott, és kissé ostobának. 
 	„Furcsa – gondolta Poirot. – Elapadt minden indulata, érzelme ezzel az egy lövéssel? Kiadta minden szenvedélyét, és most maga sem egyéb, mint annak a kilőtt golyónak üres hüvelye? Lehetséges.” 
 	Aztán lenézett a halálra sebzett férfira, és összerezzent. A haldoklónak nyitva volt a szeme. Poirot úgy érezte ebben a pil anatban, mintha a jelenlevők között ez a haldokló férfi volna az egyetlen valóban élő ember. Soha nem tapasztalt még ilyen fokú eleven életerőt. A többi mind halvány, árnyszerű lénynek tűnt, de ez húsból-vérből való valóság volt. 
 	John Christow-nak szóra nyílt a szája. Hangja erős volt, tárgyilagos, sürgető:
 	– Henrietta… – csak ennyit mondott. Feje félrecsuklott, szeme lezárult. 
 	Hercule Poirot térdre ereszkedett, megbizonyosodott arról, amit úgyis tudott, aztán fölál t, és gépiesen leveregette nadrágjáról a port. 
 	– Igen – mondta. – Meghalt. 
 	Az ál ókép megbolydult. Poirot most csupa szem és fül volt: egyebet sem tett, csak rögzítette az apró, jelentéktelen mozdulatokat, hangokat, azt, hogy ki miként reagál az eseményre. 
 	Látta, hogy Lady Angkatel elengedi a kosarát, és Gudgeon gyorsan odaugrik, és elveszi tőle. 
 	– Engedje meg, méltóságos asszony…
 	– Köszönöm, Gudgeon – mormolta gépiesen, de egészen természetes hangon Lucy, aztán habozva azt mondta: –
 	Gerda…
 	A revolvert szorongató asszony megmozdult. Tekintetét körülhordozta a jelenlevőkön. 
 	John meghalt… John halott… – suttogta. Hangja nem árult el mást, mint zavart, elképedést. 
 	Az aranybarna hajú, sudár fiatal nő gyorsan hozzálépett, és természetes fölénnyel rászólt:
 	– Add ide, Gerda. 
 	Mielőtt Poirot tiltakozhatott vagy megakadályozhatta volna, ügyesen elvette az asszonytól a revolvert. 
 	Poirot gyorsan odalépett. 
 	
 	– Ezt nem lett volna szabad, mademoisel e…
 	Hangja hal atára a fiatal nő idegesen összerezzent, kezéből kicsúszott a fegyver, és hangos csobbanással a vízbe esett. 
 	– Ó – mondta ijedten, és bocsánatkérően fordult Poirot felé. – Jaj, de buta vagyok. Igazán sajnálom. 
 	Poirot nem felelt rögtön, belebámult a tiszta mogyoróbarna szempárba, amely rebbenés nélkül ál ta tekintetét, és azon töprengett, vajon nem volt-e igazságtalan pil anatnyi gyanúja. 
 	– Amennyire lehet, ne nyúljunk semmihez – mondta nyugodtan. – Mindent pontosan úgy kel hagyni, ahogy van, a rendőrség számára. 
 	Enyhe 
 	borzongás 
 	futott 
 	végig 
 	a 
 	körülál ókon 
 	–
 	kényelmetlen, szorongó érzés. 
 	– Természetesen. Bizonyára… a rendőrség… dünnyögte viszolyogva Lady Angkatel . 
 	Sajnos, Lucy, ez elkerülhetetlen – szólalt meg kel emesen csengő, nyugodt hangjában némi finnyás el enszenvvel a vadászruhás férfi. 
 	Csönd lett. A ráébredés csöndje. Most léptek nesze és hangok hal atszottak, határozott, fürge léptek, és ide nem il ő vidám hangok. 
 	Sir Henry Angkatel és Midge Hardcastle élénken beszélgetve, nevetgélve közeledtek a ház felől. 
 	A medencénél ál dogáló csoport láttán Sir Henry hirtelen megál t, és csodálkozva fölkiáltott:
 	– Mi az? Mi történt? 
 	A felesége válaszolt. 
 	
 	– Gerda meg… azaz John…
 	Most Gerda szólalt meg színtelen, kábult hangon:
 	– Johnt lelőtték. Meghalt…
 	Zavartan valamennyien elkapták róla a tekintetüket. 
 	– Édesem – mondta ekkor gyorsan Lady Angkatel –, azt hiszem, legjobb lesz, ha most bemész, és… és lefekszel. 
 	Vagy inkább talán gyerünk vissza mind. Henry, kérlek, maradj itt monsieur Poirot-val, és várjátok meg a rendőröket. 
 	– Azt hiszem, ez lesz a leghelyesebb hagyta rá Sir Henry. –
 	Gudgeon, legyen szíves, hívja föl a rendőrséget. Csak pontosan annyit közöljön, hogy mi történt. Amint megérkeznek, kísérje őket azonnal ide. 
 	– Igenis, Sir Henry – mondta Gudgeon enyhe főhajtással. 
 	Kissé elfehéredett a szája széle, de még így is a tökéletes komornyik volt. 
 	Gyerünk, Gerda hívta a sudár fiatal nő az asszonyt, és karon fogva elvezette a ház felé. Gerda nem el enkezett, úgy ment vele, mintha álmodnék. Gudgeon félreál t, és előreengedte a két nőt, aztán a nyomukba szegődött, karján a kosár tojással. 
 	Sir Henry nyomban a feleségéhez fordult. 
 	– Lucy kérlek, mit jelentsen mindez? Tulajdonképpen mi történt? 
 	Lady Angkatel bizonytalanul széttárta kezét, és Hercule Poirot érezte a bájosan gyámoltalan mozdulat megejtő
 	varázsát. 
 	– Drágám, magam sem tudom. Lent voltam a tyúkoknál, amikor lövés hal atszott, úgy tűnt, igen közelről, de igazán nem törődtem vele. Végre is ki szokott? Aztán följöttem ide a medencéhez, és ott feküdt John, Gerda pedig fölébe hajolt, revolverrel a kezében. Henrietta és Edward jóformán ugyanabban a pil anatban érkeztek… odaátról. 
 	Fejével intett a medence túlsó oldala felé, ahonnan két ösvény vitt föl az erdőbe. 
 	Hercule Poirot köhintett. 
 	Kik ők… John és Gerda? Ha szabadna tudnom – tette hozzá bocsánatkérőn. 
 	– Ó, hogyne – fordult feléje mentegetőzve Lucy. – Az ember megfeledkezik róla, de hát ugyebár nemigen lehet bemutatni egymásnak a vendégeket… mikor éppen megöltek valakit. John az John Christow. Doktor Christow. 
 	Gerda pedig a felesége. 
 	– És ki az a hölgy, aki Mrs. Christow-val bement a házba? 
 	– Az unokahúgom, Henrietta Savernake. 
 	A Poirot balján ál ó férfi megmoccant. Alig észrevehető
 	mozdulat volt csupán. 
 	„Ennek itt nincs ínyére, hogy megemlítették Henrietta Savernake nevét… – gondolta Poirot. – De hát végre is elkerülhetetlen, hogy megtudjam.” 
 	„Henrietta!” Ezt mondta a haldokló férfi. Nagyon furcsán mondta. A hanglejtése emlékeztette Poirot-t valamire…
 	ejnye, mire is? Mindegy, majd csak eszébe jut. 
 	Lady Angkatel most már teljesíteni akarta háziasszonyi kötelességét. 
 	– És itt van még egy unokatestvérünk, Edward Angkatel . 
 	És Miss Hardcastle. 
 	Poirot udvarias meghajlással viszonozta a bemutatást. 
 	
 	Midge el enál hatatlan vágyat érzett, hogy hisztérikusan fölkacagjon, de nagy nehezen leküzdötte. 
 	– Most pedig, drágám, ahogy magad is tanácsoltad, legjobb lesz, ha visszamentek a házba – mondta Sir Henry. 
 	– Monsieur Poirot-val itt majd megbeszéljük a teendőket. 
 	Lucy elgondolkozva nézett rájuk. 
 	– Remélem, hogy Gerda tényleg lefeküdt – jegyezte meg. –
 	Jól tettem, hogy erre kértem? Komolyan, nem tudtam, mit mondjak neki. Erre nincs precedens. Mit mondanak egy asszonynak, aki éppen megölte a férjét? 
 	Lady Angkatel e sajátos kérdésre választ várt, de mivel nem kapott, elindult a ház felé. Midge követte; leghátul kul ogott Edward. 
 	Poirot egyedül maradt a ház urával. 
 	Sir Henry köhintett. Nemigen tudta, mit is mondjon. 
 	– Christow igen jó képességű fickó volt – jegyezte meg végül. – Igen derék ember. 
 	Poirot ismét hosszasan nézte a holttestet. Még most is megvolt az a furcsa benyomása, mintha elevenebben élne ez a halott férfi, mint az élők bármelyike. Vajon mi okozza ezt az érzését? 
 	– Nagyon sajnálatos az ilyen tragédia – felelte udvariasan. 
 	– Ilyesmi inkább vág az ön szakmájába, mint az enyémbe –
 	mondta Sir Henry. Nem hiszem, hogy valaha is közvetlen közelébe kerültem volna gyilkosságnak. Remélem, helyesen jártam el eddig? 
 	– Teljesen szabályszerű volt az eljárása – nyugtatta meg Poirot. – Értesítette a rendőrséget, és amíg nincsenek itt, és kezükbe nem veszik az ügy intézését, nincs egyéb dolgunk, 
 	mint 
 	hogy 
 	vigyázzunk, 
 	nehogy 
 	valaki
 	megbolygassa a holttestet, vagy meghamisítsa a bűnjeleket. 
 	Amint kimondta az utolsó szót, lenézett, és láthatta a medence kibetonozott fenekén heverő revolvernek a kék vízben kissé eltorzult körvonalait. A bűnjelet talán már meghamisították, gondolta, mielőtt ő, Hercule Poirot megakadályozhatta volna. 
 	De nem… hisz ez véletlenül történt. 
 	– Gondolja, hogy itt kel ál dogálnunk? – mormogott kel etlenül Sir Henry. – Kissé hideg van. Azt hiszem, nem vétünk vele, ha bemegyünk a pavilonba? 
 	Poirot örömmel beleegyezett. Máris érezte, hogy átnedvesedett a cipője, és amúgy is könnyen megfázott. A kerti ház nyitott ajtajából végig lehetett látni a medence egész hoszszát, a szélén heverő holttesttel, és a Szilfaberek felé vezető utat, amelyen a rendőrség embereinek kel érkezniük. 
 	A pavilon pazarul volt berendezve, kényelmes ülőbútorokkal és vidám parasztszőttesekkel. Egy festett vasasztalon poharakkal tele tálca ál t egy üveg sherryvel. 
 	– Szívesen megkínálnám egy pohárkával – mondta Sir Henry –, de azt hiszem, amíg meg nem érkeznek a rendőrök, jobb, ha nem nyúlunk semmihez. Nem mintha bármi is érdekelhetné őket itt bent. Mégis, ami biztos, az biztos. Úgy látom, Gudgeon még nem hozta ki a koktélt, nyilván várt vele, amíg ön megérkezik. 
 	A két férfi óvatosan elhelyezkedett a nádszékeken az ajtó közelében, hogy szemmel tarthassák a ház felől vezető
 	
 	utat. 
 	Feszélyezetten hal gattak. Nehéz is lett volna ebben a helyzetben csevegni. 
 	Poirot körülnézett. Jól megjegyzett mindent, amit szokatlannak vélt. Egy méregdrága platinaróka kepp hevert hanyagul odavetve az egyik szék támláján. Vajon kié lehet? 
 	Hivalkodó pompája nem il ett senkihez, akit eddig látott a ház lakói közül. Nem tudta volna például elképzelni Lady Angkatel vál án. Idegesítette ez a prém. Áradt belőle a fényűző gazdagság és az önreklámozás levegője, és ez a vonás hiányzott mindazokból, akikkel eddig találkozott. 
 	– Azt hiszem, nyugodtan dohányozhatunk – szólalt meg Sir Henry, és cigarettával kínálta vendégét. 
 	Poirot mielőtt rágyújtott, beleszimatolt a levegőbe. 
 	Francia parfüm… drága francia parfüm…
 	Csupán leheletnyi nyoma érződött, de kétségkívül ott volt, és megint nem olyan il at, amelyet összekapcsolhatott volna Szilfaberek lakóival. 
 	Amint előrehajolt, hogy Sir Henry öngyújtóján rágyújtson, megpil antott egy asztalkán hat gyufásdobozt. Ezt aztán végképp furcsának találta. 
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 	– Fél három – szólalt meg Lady Angkatel . A szalonban ült Midge és Edward társaságában. Beszélgetés moraja hal atszott Sir Henry dolgozószobájának csukott ajtaja mögül; Hercule Poirot, Sir Henry és Grange felügyelő
 	tárgyalt odabenn. 
 	Lady Angkatel fölsóhajtott. 
 	– Tudod, Midge, mégis kel ene valamit tennünk az ebéd érdekében. Persze rettentő szívtelennek látszik asztalhoz ülni, mintha mi sem történt volna. De hát végre is monsieur Poirot-t ebédre hívtuk meg, és valószínűleg éhes. Azonkívül ő nem lehet úgy oda, mint mi, azért, mert meggyilkolták szegény Johnt. Nekem igazán semmi kedvem sincs enni, de Henry és Edward bizonyára borzasztó éhesek, hisz kint voltak vadászni egész délelőtt. 
 	– Miattam ne aggódj, Lucy drágám – nyugtatta meg Edward. 
 	– Te mindig megértő vagy, Edward. Aztán itt van David. 
 	Észrevettem, milyen sokat evett tegnap vacsorára. Úgy látszik, az ilyen észlényeknek rengeteg táplálékra van szükségük. Igaz is, hol van David? 
 	– Fölment a szobájába, miután meghal otta, mi történt –
 	mondta Midge. 
 	– Úgy… nos, ez igazán tapintatos volt tőle. Merem ál ítani, hogy kel emetlen neki ez az ügy. Mert hát, akármit is mondtok, bizony igen kel emetlen dolog egy gyilkosság, kihozza a sodrából a cselédséget, és fölborítja a ház megszokott rendjét. Kacsasült lett volna ma… szerencsére egész jó hidegen is. Mit gondoltok, mi legyen Gerdával? 
 	Küldjek föl egy tálcán valamit? Talán egy kevés erőlevest? 
 	Lucy csakugyan embertelen, gondolta megrökönyödve Midge. Némi lelkifurdalással aztán eltűnődött ezen. Talán mert éppen nagyon is emberi Lucy magatartása, attól döbbent meg annyira? Hát nem az a színtiszta igazság, hogy minden tragédiát ilyen hétköznapi, csip-csup kérdések vesznek körül? Lucy csupán hangosan kimondja, amire a legtöbb ember gondol ugyan, de nem val ja be. 
 	Igenis, eszünkbe jut a személyzet, és tépelődünk az étkezéseken, sőt éhesek vagyunk. Ebben a pil anatban ő
 	maga is éhes, de ugyanakkor kissé émelyeg, ami eléggé különös így együtt. 
 	Itt van aztán az a kétségkívül szörnyen kínos helyzet, hogy senki sem tudja, hogyan viselkedjék azzal a csöndes, egyszerű asszonnyal, akit még tegnap is csak „szegény Gerda”ként emlegetett, és aki valószínűleg rövidesen gyilkossággal vádolva ál a törvényszék előtt. 
 	Ilyesmi csak másokkal szokott megtörténni, gondolta Midge. Velünk nem történhetik meg. 
 	Ránézett Edwardra. Vele például nem volna szabad ilyesminek megtörténnie. Ilyen csöndes, szelíd emberrel, ilyen nyugodt, higgadt, kedves…
 	Gudgeon belépett, bizalmasan előrehajolt, és il ően tompított hangon közölte:
 	– Szendvicset és kávét vittem az ebédlőbe, méltóságos asszonyom. 
 	– Ó, köszönöm, Gudgeon! 
 	
 	– Gudgeon igazán nagyszerű ember! – kiáltott föl Lady Angkatel , mikor a komornyik elhagyta a szobát. – Nem is tudom, mit csinálnék nélküle… Mindig tudja, mi a helyes, és meg is teszi. Néhány jól megrakott szendvics van olyan kiadós, mint egy ebéd, és nem hat olyan szívtelenül! 
 	– Jaj, Lucy, ne…
 	Midge arcát egyszerre elöntötték a forró könnyek. Lady Angkatel meglepetten nézett rá. 
 	– Szegénykém, sok volt ez neked – mormolta. 
 	Edward leült Midge mel é a pamlagra, és átkarolta a lányt. 
 	– Ne emészd magad, kicsikém – mondta. 
 	Midge a férfi vál ára borulva csöndesen zokogott. Eszébe jutott, milyen kedves volt hozzá Edward, mikor egyik húsvéti vakáció alatt Ainswickben kimúlt a nyulacskája. 
 	– Nagy megrázkódtatás érte – mondta részvéttel Edward. 
 	– Hozhatok neki egy kis konyakot. Lucy? 
 	– Az ebédlőben lesz, a tálalón. Nem hiszem…
 	Elhal gatott, mert belépett Henrietta. Midge tüstént fölegyenesedett; 
 	érezte, 
 	hogy 
 	Edward 
 	valósággal
 	megdermed. 
 	Mit érezhet vajon Henrietta? Midge jóformán rá sem mert nézni unokanővérére, pedig nem volt mit néznie. Ha egyáltalán látszott Henriettán valami, az inkább harcias tettrekészség volt. Fölvetett fej el, áttüzesedett arccal szinte berobbant a szobába. 
 	– Csakhogy itt vagy, Henrietta! – kiáltott föl Lady Angkatel . 
 	– Nem tudtam elképzelni, merre lehetsz. A rendőr odabent ül Henryvel és monsieur Poirot-val. Mit adtál Gerdának? 
 	Konyakot? Vagy teát és aszpirint? 
 	
 	– Konyakot… és forró vizes palackot. 
 	– Helyes. Így tanultuk az elsősegélykurzuson. Tudniil ik forró vizes palackot hirtelen megrázkódtatás esetén… de persze nem konyakot. Manapság el enzik az alkoholt, mert élénkít, de szerintem ez csak divat. Leánykoromban mi mindig konyakot adtunk Ainswickben. Bár azt hiszem, nem lehet igazi sokkról szó Gerdánál. Nem tudom, mit érezhet valaki, aki megölte a férjét, ilyesmit el sem lehet képzelni… de biztos, hogy nem úgy hat rá, mintha fejbe vágták volna. Úgy értem, számára nem volt benne semmi meglepő. 
 	– Miért vagy abban olyan biztos, hogy Gerda ölte meg Johnt? – Henrietta hangja metsző volt, és jéghideg. 
 	Pil anatnyi csönd támadt. Különös változás ment végbe a jelenlevők hangulatában. Midge érezte, hogy eddigi békés nyugalmuk fölbolydul, zavar, feszültség és végül valami lassú óvatosság lép a helyébe. 
 	– Magától értetődőnek látszott – mondta végül Lady Angkatel teljesen közömbös hangon. – Miért? Mi egyebet gondolsz? 
 	– Nem lehet, hogy Gerda lement a medencéhez, hogy ott találta elterülve Johnt… és éppen fölvette a revolvert, mikor… mikor mi odaérkeztünk? 
 	Megint csönd lett. 
 	– Ezt mondja Gerda? – kérdezte végül Lucy. 
 	– Ezt. 
 	Nem volt ez egyszerű igenlő válasz. Erő lakott benne. Úgy csattant, mint a pisztolylövés. 
 	Lady Angkatel a homlokát ráncolta, aztán teljességgel oda nem il ően bejelentette:
 	
 	– Szendvics és kávé van az ebédlőben…
 	Hirtelen meghökkenve elhal gatott, mert a nyitott ajtón belépett Gerda Christow. 
 	– Én… én képtelen vagyok fekve maradni… nem… nem lelem a helyemet…
 	– Le kel ülnöd, azonnal ülj le! – kiáltott föl Lucy. 
 	Elparancsolta Midge-et a pamlagról, helyébe ültette Gerdát, és párnát rakott a háta mögé. – Szegény kis jószág – mondta nyomatékkal, de szavai szinte értelmetlenül hatottak. 
 	Edward az ablakhoz ment, ott megál t és kinézett. 
 	Gerda hátrasimította csapzott haját a homlokából. 
 	– Csak… csak most kezdem fölfogni… mondta elgyötört, zavart hangon. – Nem érzem, hogy igaz… még most sem érzem, hogy igaz… hogy John… meghalt… – Kissé megremegett. – Ki ölte meg? Ki lehet az, aki megölte? 
 	Lady Angkatel mély lélegzetet vett, de nem kel ett megszólalnia. Kitárult a dolgozószoba ajtaja, és belépett Sir Henry Grange felügyelő társaságában. Utóbbi magas, tagbaszakadt férfi volt, borúlátó arckifejezését lekonyuló bajuszának köszönhette. 
 	– A feleségem… Grange felügyelő. 
 	– Szeretném megkérdezni, Lady Angkatel – mondta Grange, miután meghajolt –, nem beszélhetnék-e néhány szót Mrs. Christow-val…
 	Lady Angkatel rámutatott a pamlagon ülő alakra. 
 	– Ön Mrs. Christow? 
 	– Igen, Mrs. Christow vagyok – vágta rá Gerda. 
 	– Nem akarom zaklatni, asszonyom, de szeretném, ha válaszolna néhány kérdésemre. Ha óhajtja, természetesen az ügyvédje jelenlétében…
 	– Néha ez így helyesebb, Gerda – szólt közbe Sir Henry. 
 	Az asszony félbeszakította. 
 	– Ügyvéd? Minek ide ügyvéd? Mit tudhat egy ügyvéd John haláláról? 
 	Grange felügyelő köhintett. Sir Henry akart valamit mondani, de Henrietta megelőzte. 
 	– A felügyelő úr csak azt akarja tudni, mi történt ma délelőtt. 
 	Gerda feléje fordult. Révetegen mondta:
 	– Olyan az egész, mint egy rossz álom… nem lehet igaz. 
 	Még… még semmit sem tudok… egyszerűen nem érzek semmit…
 	Ez a megrázkódtatástól van, Mrs. Christow – próbálta lecsil apítani Grange. 
 	– Igen, hogyne… valószínűleg. De hát olyan hirtelen történt. 
 	Kiléptem a házból, és végigmentem az ösvényen az úszómedencéhez…
 	– Hány órakor, Mrs. Christow? 
 	– Alig két perccel egy előtt. Tudom, mert ránéztem a faliórára. És ahogy odaértem… ott volt John… ott feküdt, és véres volt a beton széle…
 	– Lövést nem hal ott, Mrs. Christow? 
 	– Igen… nem… nem tudom. Tudtam, hogy Sir Henry és Mr. Angkatel kint vadászgatnak… én… én csak Johnt láttam…
 	– Igen? 
 	– Johnt… a vért… és egy revolvert. Fölkaptam a revolvert…
 	
 	– Miért? 
 	– Kérem? 
 	– Miért kapta föl a revolvert, Mrs. Christow? 
 	– N… nem tudom. 
 	– Nem lett volna szabad hozzáérnie. 
 	– Nem? – Gerda hangja bizonytalan volt, az arca üres. –
 	De fölvettem, a kezemben tartottam…
 	A kezére bámult, mintha képzeletében látná a tenyerén heverő revolvert. Aztán hirtelen a felügyelőre nézett, és éles hangon, elkeseredetten kérdezte:
 	– Ki ölhette meg Johnt? Senki sem akarhatta megölni. A legjobb ember volt ezen a világon. Olyan kedves, olyan önzetlen… mindent megtett másokért. Mindenki szerette. 
 	Csodálatosan jó orvos, a legjobb, a leggyöngédebb férj…
 	Csakis baleset lehetett. Nem lehetett más, nem… nem!…
 	Gerda 
 	széttárta 
 	karját, 
 	könyörögve 
 	tekintett
 	valamennyiükre. 
 	– Kérdezzen meg bárkit, felügyelő úr. Senki sem akarhatta megölni Johnt, higgye el, senki! 
 	Grange felügyelő becsukta a jegyzőkönyvét. 
 	– Köszönöm, Mrs. Christow – mondta kimérten. –Egyelőre elég lesz ennyi. *
 	Hercule 
 	Poirot 
 	és 
 	Grange 
 	felügyelő 
 	lesétált 
 	a
 	vadgesztenyeligeten 
 	át 
 	az 
 	úszómedencéhez. 
 	John
 	Christow földi maradványait, miután lefényképezték, megmérték, és a rendőrorvos is megvizsgálta, elszál ították a hul akamrába. 
 	Poirot elgondolkozva nézett körül. Az úszómedence furcsán érintetlennek 
 	látszott; 
 	egyáltalában, 
 	ma 
 	minden
 	
 	álomszerűen 
 	hatott, 
 	megfoghatatlanul, 
 	kivéve 
 	John
 	Christow-t, aki erőteljes és magabiztos volt még holtan is. 
 	Az úszómedence most elsősorban az a hely lett, ahol John Christow holtteste feküdt, ahol kilehelte életét, miközben vére elfolyt, és a beton széléről lecsöpögött a mesterséges kék vízbe. 
 	Mesterséges… Poirot egy pil anatra belekapaszkodott a szóba. Igen, az egész dologban van valami mesterséges…
 	Mintha…
 	Egy fürdőruhás férfi lépett a felügyelőhöz. 
 	– Itt a revolver, uram – mondta. 
 	Grange óvatosan a kezébe vette a csuromvizes fegyvert. 
 	– Reménytelen most már, hogy uj lenyomat legyen rajta –
 	jegyezte meg –, de ebben az esetben szerencsére ez nem fontos. Ugyebár, monsieur Poirot, amikor ön a helyszínre érkezett, Mrs. Christow éppen a kezében tartotta a revolvert? 
 	– Úgy van. 
 	A revolver származásának megál apítása a következő
 	lépés. Azt hiszem, ezt rábízhatjuk Sir Henryre. Nyilván az ő
 	dolgozószobájából vitte el az az asszony. 
 	Grange körbejártatta tekintetét. 
 	– Most vegyük sorra a történteket. Az az ösvény ott a medence végén a gazdaságból vezet föl, azon az úton jött ide Lady Angkatel . Mr. Edward Angkatel és Miss Savernake mindketten az erdőből jöttek le, de nem együtt. 
 	A férfi a bal oldali ösvényen érkezett, a hölgy a jobb oldalin, amelyik a ház fölött levő hosszú virágos sétányról ágazik le. 
 	Mindkettő azonban a medence túlsó partján ál t, amikor ön ideért? 
 	– Ott. 
 	– Ez az ösvény pedig, itt a pavilon mel ett, Podder's Lane-re visz. Jó… ezen most végigmegyünk. 
 	Menet közben Grange vitte a szót, nyugodtan beszélt, a tapasztalt ember csöndes pesszimizmusával. 
 	– Nem szeretem ezeket az eseteket. Volt egy ilyen ügyem tavaly lent Ashridge közelében. A férfi nyugalmazott katonatiszt volt, fényes pálya ál t mögötte. A felesége kedves, csöndes, régimódi fajta, hatvanöt éves, ősz hajú…
 	szép, hul ámos haja volt. Szeretett kertészkedni. Egyik nap fölmegy a férje szobájába, kiveszi a szolgálati revolverét, kimegy a kertbe, és agyonlövi a férfit. Csak így, egyszerűen! Jó sok rejlett persze mögötte, amit ki kel ett derítenünk. Néha kiagyalnak valamilyen ostoba mesét egy csavargóról! Úgy teszünk persze, mintha elhinnénk, csöndben maradunk, amíg lenyomozzuk a dolgot, de kezdettől fogva tudjuk, miről van szó. 
 	– Úgy érti – szólalt meg Poirot –, hogy már eldöntötte magában, hogy Mrs. Christow lelőtte a férjét? 
 	– Miért, ön talán nem úgy gondolja? – nézett rá meglepetten Grange. 
 	– Úgy is történhetett az egész, ahogy az asszony mondja –
 	válaszolt lassan Poirot. 
 	Grange vál at vont. 
 	– Történhetett… hogyne. Csakhogy az igen gyönge mese. 
 	És a többiek is mind azt gondolják, hogy ő a tettes. Valamit tudnak, amit mi nem tudunk. – Kíváncsi pil antást vetett a társára. – Ön is úgy gondolta, amikor odaért, hogy kétségkívül ő a tettes, vagy talán nem? 
 	Poirot félig lehunyta a szemét. Látta magát, amint végigmegy az ösvényen… Gudgeon félreál … Gerda Christow revolverrel a kezében a férje fölé hajlik, üres arccal… Ó igen, ahogy Grange mondta, igenis azt gondolta, hogy az asszony a gyilkos… vagy legalábbis, hogy ezt a benyomást kívánják benne kelteni…
 	Csakhogy a kettő nem ugyanaz. 
 	Egy megrendezett jelenet… megtévesztő szándékkal…
 	Olyannak látszott Gerda Christow, mint aki éppen megölte a férjét? Ezt akarja tudni Grange felügyelő. 
 	Hercule Poirot hirtelen meglepetten jött rá, hogy bűnügyek terén szerzett óriási tapasztalata el enére még sohasem került szemtől szembe egy nővel, aki éppen megölte a férjét. Milyen valaki ilyenkor? Diadalmas, rémült, elégedett, kábult, hitetlenkedő, üres? Bármilyen lehet ezek közül, gondolta. 
 	Grange felügyelő egyfolytában beszélt. Poirot elkapta a mondat végét. 
 	– …amint birtokában van az ügy mögött meghúzódó valamennyi tényezőnek, és ezeket rendszerint megtudja a személyzettől. 
 	– Mrs. Christow visszamegy Londonba? 
 	– Igen. Haza kel engednem, két gyerek várja otthon. Rajta tartjuk a szemünket persze, de nem fog tudni róla. Azt hiszi, hogy már megúszta a dolgot. Eléggé ostoba nőszemélynek tartom. 
 	Poirot eltűnődött. Vajon ráeszmélt-e Gerda Christow, hogy mit gondol a rendőrség… és Angkatel ék? Olyan volt az az asszony, mint aki mit sem tud semmiről… mint aki igen lassan reagál mindenre, akit elkábított és teljesen megtört a férje halála. 
 	Kiértek az útra. Poirot megál t a kertje bejáratánál. 
 	– Ez itt a házikója? – kérdezte Grange. – Milyen kedves. 
 	Akkor hát most elbúcsúzom, monsieur Poirot. Köszönöm a segítségét. Időnként majd beugrom önhöz, és informálom, hol tartunk a dologban. – Tekintete végigpásztázta az utat. 
 	– Ki a szomszédja? Csak nem a mi újdonsült hírességünk ütötte föl itt a sátorfáját? 
 	– Veronica Cray, a színésznő, azt hiszem, ide szokott jönni hétvégeken. 
 	– Ja persze. Galambdúc. Tetszett nekem a Tigris asszonyban, noha nézetem szerint kissé túl intel ektuális a játéka. Az én esetem Deanna Durbin, vagy Hedy Lamarr. 
 	De most már mennem kel . Viszontlátásra, monsieur Poirot. 
 	*
 	– Ráismer erre, Sir Henry? – Grange felügyelő letette az íróasztalra a revolvert, és várakozásteljesen nézett a ház urára. 
 	– Szabad a kezembe vennem? 
 	Grange bólintott. 
 	– A medencéből halásztuk ki. Ami uj lenyomat volt rajta, mind tönkrement. Bizony nagy kár, hogy kicsúszott Miss Savernake kezéből. 
 	– Igen, hogyne… de hát természetesen rendkívül izgalmas pil anat volt az mindnyájunk számára. A nők ilyenkor idegesen kapkodnak, és… hát elejtenek mindent. 
 	
 	Grange felügyelő ismét bólintott. 
 	– Miss Savernake általában igen higgadt, ügyes ifjú hölgynek látszik – jegyezte meg minden különösebb nyomaték nélkül, mégis volt valami a szavaiban, amire Sir Henry fölkapta a fejét. Grange megismételte:
 	– Nos, ráismer erre, uram? 
 	Sir Henry fölemelte a revolvert, és megvizsgálta. A számozását összevetette egy bőrkötéses könyvecskében levő jegyzékkel, aztán nagyot sóhajtva becsukta a könyvet. 
 	– Igen, felügyelő úr, ez a gyűjteményemből való. 
 	– Mikor látta utoljára? 
 	– Tegnap délután. Célba lőttünk kint a kertben, és ezt a fegyvert is használtuk. 
 	– Ki lőtt ezzel a revolverrel? 
 	– Azt hiszem, valamennyien elsütöttük legalább egyszer. 
 	– Mrs. Christow is? 
 	– Ő is. 
 	– És amikor abbahagyták a lövöldözést? 
 	– Helyére tettem a revolvert. Ide, ni. – Kihúzta az íróasztal fiókját. Tele volt lőfegyverrel. 
 	– Hatalmas gyűjteménye van, Sir Henry. 
 	– Hosszú évek óta ez a szenvedélyem. 
 	Grange felügyelő elgondolkozva szemlélte az egykori gyarmati főtisztviselő arcát. Jóképű, kiváló férfi, az a fajta, akinek a keze alatt szívesen szolgálna maga is, és jobban szeretné, mint jelenlegi főnökét. Grange nem tartotta sokra a megyei rendőrfőnököt, azt a fontoskodó zsarnokot, talpnyaló sznobot… Elhessegette ezeket a gondolatokat, és visszatért a szóban forgó tárgyra. 
 	
 	– A revolver persze nem volt megtöltve, amikor eltette, Sir Henry? 
 	– Természetesen nem. 
 	– És hol tartja a töltényeket? 
 	– Itt. – Sir Henry elővett az íróasztal egyik rekeszéből egy kulcsot, és kinyitotta az alsó fiókot. 
 	Eléggé egyszerű, gondolta Grange. Mrs. Christow látta, hogy hol tartja, csak érte kel ett jönnie, és vehetett belőle. 
 	Ha egy asszonyt megszál a féltékenység ördöge…
 	Akármibe mernék fogadni, hogy féltékenység rejlik a dolog mélyén. Majd kiderül, ha itt végeztem, és felgöngyölöm az ügyet a Harley Street felől. De hát be kel tartani a sorrendet. 
 	Grange fölál t. 
 	– Köszönöm, Sir Henry. Értesítem majd, hogy mikor lesz a hivatalos halottszemle. 
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 	Hideg kacsasült volt vacsorára. Utána karamel krém következett, ez pedig Lady Angkatel szerint arra val ott, hogy Mrs. Medway, a szakácsnő, remekül megérzi, mi a helyénvaló. 
 	A főzés, mondta, igazán tág teret nyújt az érzelmi árnyalatok kifejezésére. 
 	– Mrs. Medway tisztában van azzal, hogy nem túlságosan szeretjük a karamel krémet. Durva lelketlenség volna, ha egy barátunk halála után rögtön a kedvenc pudingunkat ennénk. A karamel krém azonban olyan könnyű…
 	lecsúszik, hisz értitek… és otthagyunk belőle egy keveset a tányérunkon. 
 	Sóhajtva hozzátette, hogy reméli, jól tették, hogy visszaengedték Gerdát Londonba, de azért helyesli, hogy Sir Henry maga kísérte föl a kocsiján. 
 	– A halottszemlére persze visszajön – folytatta Lucy, miközben elgondolkozva ette a karamel krémet. – Ő akarta természetesen megmondani a gyerekeknek… mert esetleg meglátják a lapokban, és a házban nincs más, csak a francia kisasszony… tudjuk, ezek milyen idegesek… talán nyomban elvesztette a fejét… de Henry majd tudja, mitévő legyen, és szerintem Gerdát nem kel félteni. Valószínűleg odahívja egyik rokonát, talán a nővérét. 
 	Gerda az a fajta, akinek biztosan van három vagy négy testvére, valahol Tunbridge Wel sben. 
 	– Miket nem beszélsz össze, Lucy – jegyezte meg Midge. 
 	
 	– Nos, kedvesem, mondjuk, Torquayben, ha jobbnak tartod… nem, Torquay nem jó. Legalább hatvanöt évesek kel hogy legyenek, ha ott élnek… Esetleg Eastbourne…
 	vagy St. Leonard…
 	Lady Angkatel szemügyre vette az utolsó kanál karamel krémet, és némi sajnálattal ugyan, de nem emelte a szájához, hanem óvatosan letette a tányérjára. 
 	David, aki csakis az édességet szerette, komor ábrázattal meredt üres tányérjára. 
 	– Azt hiszem, ma mindnyájan korán szeretnénk lefeküdni –
 	mondta Lady Angkatel , miközben fölál t az asztaltól. –
 	Annyi minden történt, ha az újságban olvassuk, fogalmunk sincs róla, milyen fárasztó az ilyesmi. Úgy érzem magam, mintha legalább tizenöt mérföldet gyalogoltam volna, pedig nem csináltam semmit, csak hol itt ültem, hol ott, de attól is el lehet fáradni. Az ember nem szeret ilyenkor könyvet vagy újságot olvasni, az olyan szívtelennek látszik. Bár azt hiszem, esetleg az Observer vezércikkét nyugodtan lehetne, de semmi esetre sem a News of the Worldöt. 
 	Ugye, David? Szeretném tudni, hogyan gondolkoznak a fiatalok, mert így lépést tartok a korral. 
 	David olyasmit dörmögött, hogy sohasem olvassa a News of the Worldöt. 
 	– Én mindig – jelentette ki Lucy. – Úgy teszünk, mintha csak a cselédeknek járatnánk, de Gudgeon olyan megértő, sohasem viszi ki, csak tea után. Rém érdekes lap, csupa olyan nőről ír, aki a gázsütőbe dugta a fejét… hihetetlen, milyen sokan vannak! 
 	– Mit csinálnak majd a jövőben, amikor minden vil annyal
 	
 	– Mit csinálnak majd a jövőben, amikor minden vil annyal működik majd? – kérdezte enyhe mosol yal Edward. 
 	– Nyilván majd belátják, hogy meg kel alkudniuk a helyzetükkel… ami sokkal okosabb lesz. 
 	– Nem értek egyet önnel abban, uram – szólalt meg David
 	–, hogy minden vil annyal fog működni. Bevezethetik a központilag szolgáltatott távfűtést is. A dolgozó emberek házait 
 	tökéletesen 
 	gépesíteni 
 	kel , 
 	munkakímélő
 	eszközökkel…
 	Edward Angkatel gyorsan közbevetette, hogy sajnos nem túlságosan jártas ebben a tárgykörben. David erre megvetően elhúzta a száját. 
 	Gudgeon behozta a kávét. Kissé lassabban mozgott, mint rendesen, hogy kifejezésre juttassa a gyász hangulatát. 
 	– Jaj, most jut eszembe, Gudgeon – fordult hozzá Lady Angkatel . – A tojás. Rá akartam írni ceruzával a dátumot mindegyikre, ahogy szoktam. Legyen olyan jó, kérje meg Mrs. Medwayt, hogy gondoskodjék erről. 
 	– Méltóságos asszonyom, meglátja majd, hogy mindent elintéztünk. – Köhintett. – Én magam gondoskodtam róla. 
 	– Ó, köszönöm, Gudgeon! 
 	– Komolyan, Gudgeon csodálatos – mormolta Lucy, mikor a komornyik kiment. – A cselédek valamennyien remekül viselkednek. Úgy sajnálom őket a rendőrök miatt, rémes lehet nekik. Igaz, itt maradt valamelyik? 
 	– Rendőrre gondolsz? – kérdezte Midge. 
 	– Persze. Nem szoktak egyet hátrahagyni a hal ban? Vagy talán kint a bokrok közé rejtőzve figyeli a bejáratot? 
 	– Miért figyelné a bejáratot? 
 	– Fogalmam sincs róla. A könyvekben mindig úgy van. 
 	
 	– Fogalmam sincs róla. A könyvekben mindig úgy van. 
 	Aztán éjszaka megint meggyilkolnak valakit. 
 	– Lucy, az istenért! – sóhajtott Midge. 
 	Lady Angkatel kíváncsian ránézett. 
 	– Ne haragudj, édesem. Butaság volt tőlem. És persze itt senki mást nem lehetne meggyilkolni, hisz Gerda hazament… ó, Henrietta drágám, igazán sajnálom, nem azt akartam mondani…
 	Henrietta azonban nem válaszolt. A kerek asztalnál ál t, és rámeredt a bridzsjegyzetre, amelyet a játék ál ásáról vezetett előző este. Aztán összeszedte magát, és megszólalt:
 	– Bocsánat, Lucy, mit mondtál? 
 	– Csak kíváncsi vagyok, maradt-e itt rendőr? 
 	– Nem hiszem. Valamennyien visszamentek az őrszobára, hogy ékes rendőri nyelven megfogalmazzák, amit mondtunk nekik. 
 	– Mit nézegetsz ott, Henrietta? 
 	– Semmit. 
 	Henrietta otthagyta a bridzsasztalt, és átment a kandal óhoz. 
 	– Mit gondolsz, mit csinál ma este Veronica Cray? –
 	kérdezte. Lady Angkatel arcán ijedtség tükröződött. 
 	– Jóságos ég! Csak nem gondolod, hogy megint átjön ide? 
 	Most már biztosan ő is hal otta…
 	– Hogyne mondta elgondolkozva Henrietta. – Bizonyára hal otta…
 	– Erről jut eszembe kiáltott föl Lady Angkatel , telefonálnom kel Careyéknek! Nem fogadhatjuk őket holnap ebédre, mintha mi sem történt volna. Ezzel kiment a szobából. 
 	
 	mintha mi sem történt volna. Ezzel kiment a szobából. 
 	David, tele megvetéssel rokonai iránt, olyasmit dünnyögött, hogy utána akar nézni valaminek az Encyclopaedia Britannicában. A könyvtárban talán békében hagyják, gondolta. Henrietta a franciaablakhoz ment. Kinyitotta, és kilépett a kertbe. Edward pil anatnyi habozás után követte. 
 	A lány odakint az égre bámult, aztán megszólalt:
 	– Nincs olyan meleg, mint tegnap este, ugye? 
 	– Nem, kifejezetten hűvös a levegő – mondta szelíden Edward. 
 	A lány a ház homlokzatára nézett, tekintete végigfutott az ablakok során, aztán megfordult, és az erdő felé pil antott. 
 	Nem lehetett tudni, mi megy végbe a gondolataiban. A férfi a nyitott ablak felé lépett. 
 	– Gyere be inkább. Hideg van. 
 	Henrietta a fejét rázta. 
 	– Sétálok kicsit. Le az úszómedencéhez. 
 	– De kedvesem… – Egyetlen lépéssel mel ette termett. –
 	Veled megyek. 
 	– Nem, köszönöm, Edward. –Hangja élesen csengett a hűvös levegőben. – Egyedül akarok lenni a halottammal. 
 	– Henrietta! Drágám… nem mondtam semmit. De azt ugye tudod, milyen… szomorú vagyok. 
 	– Szomorú? Mert John Christow meghalt? 
 	A hangja még mindig érdes volt. 
 	– Szomorú, mert veled érzek, Henrietta. Tudom, számodra igen nagy… megrázkódtatás volt. 
 	– Megrázkódtatás? Csakhogy én igen erős vagyok ám! 
 	Sokat kibírok. Hát téged megrázott a dolog? Mit éreztél, amikor ott láttad, elterülve? Örültél, ugye? Hisz nem szeretted John Christow-t. 
 	– Kettőnk természete… eltért egymástól, nem sok közös volt benne – mormolta Edward. 
 	– Milyen szépen fejezed ki magad! Olyan tartózkodóan. De tény, ami tény, egyetlen közös vonásotok azért volt. Én! 
 	Mindketten szerettetek, talán nem? Csakhogy ez nem kapcsolt össze benneteket. Éppen el enkezőleg! 
 	A felhők közt bujkáló hold szeszélyes fényében a férfi meghökkenve pil antotta meg a lány arcát. Eddig öntudatlanul is mindig a régi, Ainswickből ismert Henriettát látta benne, a nevetős, huncut szemű kislányt, tele mohó életvággyal. A nő, akit most látott, idegennek tűnt ragyogó, de hideg szemével, amely mintha el enségesen pil antana rá…
 	– Drága Henriettám – szólalt meg Edward igen komolyan hidd el, nagyon veled érzek… a… a… bánatodban, a veszteségedben. 
 	– Ez bánat? 
 	A kérdés megdöbbentette Edwardot. A lány mintha nem is tőle kérdezte volna, hanem saját magától. Henrietta halkan folytatta:
 	– Olyan gyorsan… olyan gyorsan történik… él, lélegzik az egyik pil anatban, a következőben halott, nincs többé. Mi meg itt vagyunk mind, és karamel krémet eszünk, és azt mondjuk, hogy élünk, John pedig, aki élőbb volt, mint bárki közülünk, John halott… Tudod, folyton ismétlem magamban ezt a szót: halott… halott… halott… halott… amíg már nincs is értelme… semmi értelme. Fura szó, úgy hangzik, mint mikor letörik egy száraz ág… Halott… halott… halott…
 	halott. Olyan, mint a tamtamdob pergése a dzsungelben…
 	Halott… halott… halott… halott… Halott…
 	– Henrietta, hal gass! Az isten szerelmére, hal gass! 
 	A lány kíváncsian nézett rá. 
 	Hát nem tudtad, hogy így érzek? Mit gondoltál? Hogy szelíden sírdogálok, és csipkés zsebkendővel törölgetem a könnyeimet, te meg közben fogod a másik kezemet? Hogy nagy megrázkódtatás ért ugyan, de csakhamar túljutok rajta? Te pedig kedvesen vigasztalsz. Hiszen kedves vagy, Edward, nagyon kedves, csak olyan… olyan nem megfelelő… A férfi visszahőkölt. Az arca megmerevedett. 
 	– Igen, ezt mindig tudtam – mondta száraz hangon. 
 	– Mit gondolsz, milyen volt az, amikor egész este ott ültünk körben, és John meghalt, és senki nem törődött vele, csak én és Gerda! Te örültél, David zavarban volt, Midge levert, Lucy pedig ínyencként élvezte, hogy valóra vált a News of the World egyik hasábja! Hát nem érted, milyen fantasztikus borzalom az egész?! 
 	Edward nem felelt. Hátrahúzódott az árnyékba. Henrietta ránézett és megjegyezte:
 	– Ma este semmi sem tűnik valóságosnak, senki sem valóságos… csak John! 
 	– Tudom – mondta csöndesen Edward. – Én csak árnyék vagyok. 
 	– Milyen gonosz alak vagyok, Edward! De nem tehetek róla, fölháborít, hogy John, a csupa élet John, nincs többé. 
 	– És én, a félig élő, itt vagyok. 
 	– Nem így értettem, Edward. 
 	
 	– Így értetted, Henrietta, és talán igazad van. 
 	A lány elmélázva visszatért egy korábbi gondolatához. 
 	– De ez nem bánat. Talán nem is tudok bánkódni. Bár tudnék. Jó volna… szeretném gyászolni Johnt…
 	A férfi hüledezve hal gatta, de még jobban elképedt, amikor Henrietta hirtelen, majdhogynem tárgyilagosan hozzátette:
 	– Le kel mennem az úszómedencéhez. – És elsietett a fák között. 
 	Midge fölpil antott, amikor Edward üres tekintettel, dermedten bebotorkált a szobába, az arca szürke volt, és elgyötört. Nem hal otta meg a lány ijedt kis szisszenését, jóformán gépiesen ment az egyik székhez, leült, és mert érezte, hogy valamit várnak tőle, azt mondta:
 	– Hideg van. 
 	– Nagyon átfáztál, Edward? Gyújtsuk… gyújtsam meg a tüzet? 
 	– Tessék?…
 	Midge fogta a gyufát, letérdelt a kandal ó elé, és begyújtott. 
 	Óvatosan fölpil antott Edwardra, aki mintha tudomást se venne róla, önfeledten bámult maga elé, és halkan megjegyezte:
 	– Milyen barátságosan ég a tűz. Átmelegít…
 	„Egészen dermedtnek látszik gondolta Midge. De hiszen odakint nem lehet ennyire hideg. Henrietta!… Vajon mit mondhatott neki?” 
 	– Hozd közelebb a széked, Edward. Gyere a tűzhöz. 
 	– Tessék?…
 	– A széket. A tűzhöz. 
 	Úgy beszélt most hozzá, mintha süket volna; lassan és hangosan. 
 	Aztán egyszerre, olyan hirtelen, hogy Midge-nek örömében elál t a szívverése, Edward, az igazi, a régi Edward, szelíden rámosolygott. 
 	– Mondtál valamit, Midge? Bocsáss meg, sajnos valami…
 	másra gondoltam. 
 	– Ó, semmiség, csak a tűzről volt szó. 
 	Edward ránézett a vidáman ropogó fahasábokra, a fenyőtobozok ragyogó lángjára, és megjegyezte:
 	– De kedvesen ég…
 	Hosszú, keskeny kezét kinyújtotta a tűz felé. Érezte, amint föloldódik benne a feszültség. 
 	– Ainswickben mindig raktunk rá fenyőfatobozt… –
 	emlékezett Midge. 
 	– Most is behoznak naponta egy tele kosárral, és leteszik a kályha mel é. 
 	Edward Ainswickben… Midge félig lehunyt szeme előtt megjelent a kép: Edward a ház nyugati oldalán levő
 	könyvtárszobában ül, délután van, az egyik ablakot majdnem elborítja az előtte nőtt magnólia lombja, és aranyló zöld fénnyel tölti be a szobát. A másik ablakon kilátni a pázsitra, a magányosan őrt ál ó, égbe nyúló mammutfenyőre, és jobbra, kissé távolabb, a hatalmas vörösbükkre. 
 	Ó, Ainswick… Ainswick…
 	Szinte érezte a magnólia édes il atát – még most, szeptemberben is akadna rajta néhány viaszos fényű, nagy fehér virág… – szinte hal otta az égő tobozok halk sercegését, és beszívta a könyvek enyhén dohos szagát –
 	
 	mert Edward biztosan olyanokat olvas. Edward nyilván a nyeregtámlás széken ül, időnként talán fölpil ant a könyvből, a tűzbe bámul, és éppen csak egy percre Henriettára gondol…
 	– Hol van Henrietta? – kérdezte Midge fölrezzenve. 
 	– Lement az úszómedencéhez. 
 	– Miért? 
 	Edwardot kissé magához térítette Midge ijedten fölcsattanó hangja. 
 	– Midge, drágám, biztosan tudsz róla… hm… azaz rájöttél. 
 	Ő nagyon jól ismerte Christow-t…
 	– Persze, azt mindenki tudja. De nem látom be, miért kel ott andalognia, ahol lelőtték szegényt. Ez egyáltalában nem hasonlít Henriettára. Távol ál tőle minden érzelgősség. 
 	– Lehet egyáltalában tudni valakiről, hogy milyen? Henrietta például…
 	Midge a homlokát ráncolva kijelentette:
 	– Végre is, Edward, mi ketten ismertük Henriettát egész életünkben. 
 	– Henrietta megváltozott. 
 	– Lényegében nem. Az ember nem változik meg. 
 	– De Henrietta megváltozott. 
 	– Jobban, mint mi ketten, te vagy én? – nézett rá álmélkodva Midge. 
 	– O, én magam megál tam, ahol voltam, ezzel tisztában vagyok. Ami téged il et…
 	Tekintetét ráemelte a lányra, amint ott térdelt a tűz előtt, és mintha nagyon messziről nézné, meglátta kemény ál át, sötét szemét, határozott száját. 
 	
 	– Bárcsak gyakrabban látnálak. Midge, kedvesem –
 	sóhajtott föl Edward. 
 	Midge rámosolygott. 
 	– Nem könnyű manapság fönntartani a kapcsolatot. – Zaj hal atszott kívülről, és Edward fölál t. 
 	– Igaza van Lucynak – mondta. – Fárasztó nap volt ez ma… 
 	Eletünkben 
 	először 
 	szembekerültünk 
 	egy
 	gyilkossággal! Megyek és lefekszem. Jó éjt. 
 	Elhagyta már a szobát, mikor a kert felől belépett Henrietta. 
 	– Mit tettél Edwarddal? – támadt rá Midge. 
 	– Edwarddal? –Henrietta tétován nézett rá, és összeráncolta a homlokát. Látszott rajta, hogy másutt járnak a gondolatai. 
 	– Igenis Edwarddal. Szörnyen nézett ki, mikor bejött, halottsápadt volt, és didergett. 
 	– Ha annyira a szíveden viseled Edward sorsát, miért nem csinálsz valamit az érdekében? 
 	– Mit csináljak? Mire gondolsz? 
 	– Tudom is én. Ál j föl egy székre, és ordíts! Vond magadra a figyelmét. Hát nem tudod, hogy minden egyéb reménytelen egy olyan emberrel, amilyen Edward? 
 	– Edward sohasem szeretett, és nem is fog mást szeretni, csak téged, Henrietta! 
 	– Ez rendkívül ostoba tőle. – Gyors pil antást vetett Midge elfehéredett 
 	arcára. 
 	– 
 	Bocsáss 
 	meg, 
 	látom, 
 	megbántottalak. De ma este gyűlölöm Edwardot…
 	– Gyűlölöd? Edwardot? Lehetetlen…
 	– Igenis gyűlölöm. Te nem tudod…
 	– Mit? 
 	
 	– Annyi mindenre emlékeztet, amit szeretnék elfelejteni –
 	mondta lassan Henrietta. 
 	– Mi mindenre? 
 	– Például Ainswickre. 
 	– Ainswickre? El akarod felejteni Ainswicket? –Midge nem hitt a fülének. 
 	– Igen, igen, igen! Ott boldog voltam. Most ne emlékeztessen semmi a boldogságra, mert nem tudom elviselni. Hát nem érted? Arra az időre, mikor még nem sejtettem, mit hoz a jövő. Mikor még bíztam abban, hogy gyönyörű lesz minden! Vannak bölcs emberek, akik eleve nem hiszik, hogy boldogok lehetnek. En hittem benne! 
 	Sohasem megyek vissza Ainswickbe! 
 	– No, ebben kételkedem – mondta halkan Midge. 
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 	Hétfő reggel Midge hirtelen fölriadt álmából. Egy pil anatig még kábultan feküdt, szeme az ajtóra tévedt, valahogy arra várt, hátha ma is megjelenik Lucy… Mit is mondott, mikor első reggel bejött ide? 
 	Hogy nehézségek lesznek a hét végén? Aggódott…
 	valami kel emetlenségre számított… Hogyne, és történt is valami, ami kel emetlen. Mint sűrű fekete felhő, most is megfekszi Midge egész valóját. Valami, amire nem akar gondolni, amire nem akar emlékezni. Valami ijesztő…
 	Edwarddal kapcsolatban…
 	Hirtelen rádöbbent. Egyetlen csúf szó volt csupán. 
 	Gyilkosság! 
 	„Jaj, nem – gondolta Midge ez nem lehet igaz. Talán csak álmodtam, hogy megölték John Christow-t, hogy lelőtték, és ott fekszik a medence szélén… Piros vér, kék víz, olyan, mint 
 	egy 
 	detektívregény 
 	fedőlapja. 
 	Fantasztikus, 
 	valószínűtlen… ilyesmi nem történhetik meg velünk! 
 	Bárcsak Ainswickben lennénk… Ott nem történhetett volna ilyesmi…” 
 	A fekete felhő lej ebb ereszkedett, Midge feje kitisztult, de most a gyomrát nyomta, enyhe émelygést keltve. 
 	Nem volt álom, valóság volt, igazi News of the World-esemény, és valamennyien nyakig belekeveredtek, Edward és Lucy és Henry és Henrietta és ő maga is. Ami határozottan méltánytalan, mert mi közük nekik ahhoz, hogy Gerda lelőtte a férjét? 
 	
 	Midge nyugtalanul forgolódott. 
 	Gerda? Az a csöndes, szimpla, kissé sajnálatra méltó teremtés? Még hogy ő követne el valamilyen erőszakos cselekedetet? 
 	Lehetetlen! Gerda nem tudna lelőni senkit. 
 	Nem, nem szabad így gondolkozni, mert ki más ölhette meg Johnt? Gerda ott ál t közvetlenül mel ette, kezében a revolverrel. A fegyvert Henry dolgozószobájából emelte el. 
 	Gerda azt ál ítja, hogy holtan találta Johnt, és fölkapta a revolvert. Nos, mi egyebet mondhatna? Valamit csak kel mondania szegénykének…
 	Henriettától nagyon szép, hogy védelmébe veszi, és azt mondja, teljesen valószínű, ahogy Gerda előadja. 
 	De Henrietta nem gondolta át, mennyire tarthatatlan a többi lehetőség. 
 	Furcsán viselkedett Henrietta tegnap este. De hát persze iszonyú megrázkódtatás érte John Christow halálával. 
 	Szegény Henrietta… olyan mélységesen szerette Johnt! 
 	Idővel majd csak túljut rajta… mindent ki lehet heverni. 
 	Akkor majd hozzámegy Edwardhoz, és Ainswickben fog élni… és Edward végre boldog lesz…
 	Henrietta mindig nagyon szerette Edwardot. Csak közébük ál t az a rámenős, parancsoló modorú John Christow. 
 	Mel ette Edward elhalványodott, színtelenné vált. 
 	Midge meglepetten tapasztalta, mikor lejött a reggelihez, hogy amint Edward megszabadult John Christow fölényétől, máris kezd érvényre jutni egyénisége, máris magabiztosabb, nem annyira tétova és visszahúzódó, mint eddig. Éppen nyájasan magyarázott valamit a mogorva, szófukar Davidnek. 
 	– Gyakrabban kel el átogatnod Ainswickbe, David. 
 	Szeretném, ha otthon éreznéd magad ott, és alaposan megismernéd a helyet. 
 	David hidegen közölte, miközben jó adag narancsdzsemet rakott a tányérjára:
 	– Időszerűtlenek ezek a nagy birtokok. Fel kel ene parcel ázni valamennyit. 
 	– Muszáj beszélnem veled, David… – mondta tétován Lady Angkatel . – Szeretném megismerni a mai új eszméket. 
 	Amennyire látom, mindenkit meg kel vetni, ugyanakkor azonban biztosítani számukra az ingyenes orvosi el átást, és rengeteg műveltséget beléjük tömni szegényekbe! 
 	Mindennap beterelni az iskolába azokat a gyámoltalan kis pockokat… és csukamájolaj al etetni a csöppségeket, akár szeretik, akár nem… pedig olyan undok szaga van. 
 	Lucy tökéletesen úgy viselkedik, mint mindig, gondolta Midge. Gudgeon is olyan, mint rendesen. Az egész ház visszazökkent a rendes kerékvágásba. Gerda eltávozott, és az egész ügy olyannak tűnik, mint egy rossz álom. 
 	Kintről fékcsikorgás hal atszott. Sir Henry érkezett meg Londonból. A klubjában aludt, kora reggel indult csak haza a kocsiján. 
 	– Minden rendben ment, kedvesem? – kérdezte Lucy. 
 	– Igen. Ott találtam a titkárnőt. Értelmes teremtés, rá lehetett bízni mindent. Rögtön sürgönyözött Gerda nővérének. 
 	– Sejtettem, hogy van nővére. Tunbridge Wel sben él? 
 	– Azt hiszem, Bexhil ben – mondta csodálkozva Sir Henry. 
 	
 	– Bexhil … igen, egészen valószínű az is. 
 	Az ajtóban megjelent Gudgeon. 
 	– Most telefonált Grange felügyelő, uram. Szerdán tizenegykor lesz a halottszemle. 
 	Sir Henry bólintott. 
 	– Midge, jó lenne, ha fölhívnád a boltodat – figyelmeztette Lady Angkatel . 
 	Midge vonakodva kiment. 
 	Mit mondjon a főnöknőjének, hogyan magyarázza meg, hogy négy nap szabadság után nem tud munkába ál ni, mert belekeveredett egy gyilkossági ügybe? 
 	Ez hihetetlennek hangzik, sőt még ő maga sem hiszi el. 
 	Madame 
 	Alfrege-nek 
 	különben 
 	sem 
 	könnyű
 	megmagyarázni valamit. 
 	Midge dacosan fölszegte fejét, és leemelte a kagylót. 
 	A párbeszéd pontosan olyan kel emetlenül zajlott le, mint ahogy gondolta. A rikácsoló hangú, dühös kis üzletasszony magából kikelve kárált:
 	– Mit mond, Miss Hardcastle? Haláleset? Temetés? 
 	Nagyon jól tudja, hogy nem győzzük a munkát! Azt hiszi, lenyelem az efféle kifogásokat? Hogyisne, biztosan remekül szórakozik! 
 	Midge éles, határozott hangon félbeszakította. 
 	– Miii? A rendőrség? Azt mondja, a rendőrség?? –kiáltott föl madame Alfrege. – Csak nem a rendőrséggel gyűlt meg a baja? 
 	Midge elszántan tovább magyarázkodott. Különös, milyen mocskos kis üggyé válik a dolog annak a nőnek a szemszögéből nézve. Számára közönséges rendőri eset csupán az egész. 
 	Edward benyitott, de amikor észrevette, hogy Midge telefonál, visszafordult. A lány gyorsan a készülékre tapasztotta tenyerét, és odaszólt:
 	– Maradj itt, Edward, kérlek, maradj velem! 
 	Edward jelenléte el enméregként hatott rá, erőt merített belőle. Lekapta kezét a hal gatóról. 
 	– Kérem? Igen. Sajnálom, madame, de ez aligha az én hibám…
 	A csúf, érdes hang dühösen rikácsolt: Kik a barátai? Miféle népség az, akiknél lelőnek valakit, és ott a rendőrség? 
 	Kedvem volna vissza se venni magát ide! Még utóbb megsínylené az üzletem finom tónusa! 
 	Midge 
 	néhány 
 	alázatos, 
 	semmitmondó 
 	szó 
 	után
 	megkönnyebbült 
 	sóhaj al 
 	letette 
 	a 
 	kagylót. 
 	Nyomorúságosan érezte magát, émelygett a gyomra. 
 	– A munkahelyemmel beszéltem – magyarázta. –
 	Értesítenem kel ett a főnöknőmet, hogy csütörtökig nem mehetek vissza a halottszemle és… és a rendőrség miatt. 
 	– Remélem, megértően fogadták? Milyen hely az a ruhaüzlet, ahol dolgozol? Kedves, rokonszenves asszony a főnöknőd? 
 	– Aligha jel emezném így! Festett hajú, közönséges, rikácsoló hangú nőszemély. 
 	– De Midge, drágám…
 	Midge majdnem elnevette magát Edward szörnyülködő
 	arckifejezése láttán. 
 	– De drága gyermekem, muszáj ilyesmit eltűrnöd? Ha már mindenáron meg akarsz ál ni a lábadon, olyan helyen vál alj ál ást, 
 	ahol 
 	kel emes 
 	környezetben, 
 	rokonszenves
 	emberekkel dolgozhatsz együtt! 
 	Midge rápil antott, de nem válaszolt. 
 	Hogy lehet ezt megmagyarázni olyasvalakinek, mint Edward? Mit tud Edward a munkapiacról, az ál ásokról? 
 	Hirtelen támadó keserűséggel gondolt a rokonaira. Lucy, Henry, Edward, és… ó igen, még Henrietta is…
 	valamennyien tétlenül, kényelemben élnek, áthidalhatatlan szakadék választja el őket tőle, a dolgozó nőtől. Fogalmuk sincs róla, milyen nehéz ál áshoz jutni, és ha már sikerül, milyen nehéz megtartani. Mondhatnák persze, valójában semmi szükség rá, hogy ő, Midge, megkeresse a kenyerét. 
 	Lucy és Henry boldogan befogadnák az otthonukba, és ugyanolyan boldogan el átnák zsebpénzzel, amit egyébként szívesen megtenne Edward is. 
 	Valami azonban lázadozott Midge lelkében az el en, hogy elfogadja gazdag rokonaitól a gondtalan életet. Pompás dolog nagy néha el átogatni hozzájuk. De hogy ajándékképpen 
 	elfogadja 
 	ezt 
 	az 
 	életmódot, 
 	attól
 	visszatartotta konok, függetlenségre törekvő szel eme. Ez gátolta meg abban is, hogy rokonoktól, barátoktól kölcsönvett pénzen saját üzletet nyisson. 
 	Nem akart kölcsönvenni pénzt, sem igénybe venni barátai segítségét. Talált magának munkát, heti négy font fizetéssel. És ha csak azért alkalmazta madame Alfrege, mert remélte, hogy Midge majd rábeszéli előkelő barátait, hogy nála vásároljanak, hát akkor bizony csalódott: ő aztán minden ilyenfajta szándékról könyörtelenül lebeszélte baráti körét. 
 	
 	Nem voltak különösebb il úziói a munkáról. Nem szerette az üzletet, ki nem ál hatta madame Alfrege-et, sem az ál andó megalázkodást az ideges, modortalan vevőkkel szemben, de kételkedett abban, hogy kaphatna más, inkább kedvére való ál ást, minthogy hiányzott a kel ő képzettsége. 
 	Edward föltevését, hogy ő, Midge, válogathat a jobbnál jobb munkahelyek között, egyszerűen elviselhetetlenül bosszantónak érezte éppen most. Mi jogon él Edward abban az ő irreális világában? 
 	Angkatel ek, valamennyien! Ő pedig csak félig az. Néha azonban, mint ma reggel is, egyáltalában nem érzi magát Angkatel nek. Ő az apja lánya! 
 	Mint rendesen, most is fájó szeretettel és szorongó szívvel gondolt az ő fáradt arcú, ősz hajú, középkorú, apjára, aki éveken át hiába küszködött, hogy fönntartsa szerény családi vál alatát. Nem a képességein múlt, hogy a kis üzem minden gondja és igyekezete el enére lassan tönkrement. A modern fejlődés velejárója volt ez csupán. 
 	Különös, de Midge nem ragyogó szépségű anyját, az Angkatel család sarját ajándékozta meg odaadó szeretetével, hanem csöndes szavú, fáradt édesapját. 
 	Valahányszor 
 	hazaérkezett 
 	az 
 	élete 
 	legnagyobb
 	gyönyörűségét 
 	jelentő 
 	ainswicki 
 	vakációkból, 
 	és
 	megpil antotta az enyhén rosszal ó kifejezést apja elnyűtt arcán, a nyakába borult, és fölkiáltott: – Csakhogy végre itthon vagyok… boldog vagyok itthon! 
 	Tizenhárom éves volt, mikor meghalt az anyja. Voltaképpen igen keveset tudott róla. Bájos, vidám asszony volt, erre homályosan emlékezett. Vajon megbánta a házasságát, amelynek révén kívül került az Angkatel ek körén? Midge nem tudhatta. Az apja még jobban megőszült, még csöndesebb lett a felesége halála után, és még reménytelenebbé 
 	vált 
 	küzdelme 
 	a 
 	vál alata
 	fennmaradásáért. Midge tizennyolc éves volt, mikor elvesztette apját. 
 	Az Angkatel rokonok sorra meghívták, ott lakott, elfogadta ajándékaikat, jól érezte magát náluk, de nem akart anyagilag függni a jóindulatuktól. Bármennyire szerette őket, előfordult – mint most is –, hogy hirtelen úgy érezte, külön világban élnek. 
 	„Mit tudnak ők az életről!” – gondolta haragosan Midge. 
 	Edward zavartan rábámult, megérezte, mint mindig, a hangulatváltozást. 
 	– Megbántottalak? – kérdezte szelíden. 
 	A szobába belépett Lucy, szokása szerint hangosan töprengve. Épp egy mondat közepén tartott. 
 	– …hisz nem tudhatjuk, nem szeretne-e inkább a Fehér Lóban megszál ni, mint nálunk. 
 	Midge értetlenül rámeredt… aztán Edwardra nézett. 
 	– Hiába nézel Edwardra – jelentette ki Lady Angkatel . –
 	Edward úgysem tudja, de te, Midge, olyan praktikus vagy mindig. 
 	– Nem tudom, miről beszélsz, Lucy. 
 	– A halottszemléről, drágám. Gerdának arra le kel jönnie. 
 	Lakjon nálunk? Vagy menjen a Fehér Lóba? Itt persze fájó emlékek várják, a Fehér Ló viszont tele lesz bámészkodó emberekkel és rengeteg riporterrel. Szerdán tizenegykor vagy fél tizenkettőkor? – Elmosolyodott. – Még sohasem voltam 
 	halottszemlén! 
 	Gondolom, 
 	szürkében… 
 	és
 	természetesen kalappal, mint a templomban… de kesztyű
 	nem kel …
 	Lady Angkatel átment a szobán, leakasztotta a telefonkagylót, és komolyan nézegette, miközben folytatta:
 	– Tudod, nem hiszem, hogy a kertészkesztyűmön kívül lenne más kesztyűm is mostanában. Van persze elpakolva egy rakás hosszú estélyi kesztyűm régről. Buta viselet, nem? 
 	– Egyetlen haszna, hogy bűntetteknél megakadályozza az uj lenyomatokat – jegyezte meg mosolyogva Edward. 
 	– Nahát, ez igazán érdekes, hogy pont te mondod, Edward… nagyon érdekes… mi a csudát csináljak ezzel itt? – Lucy enyhe undorral bámult a telefonra. 
 	– Föl akartál hívni valakit? 
 	– Nem hinném. – Lady Angkatel bizonytalanul ingatta a fejét, és óvatosan visszatette helyére a kagylót. 
 	Ránézett Edwardra, aztán Midge-re. 
 	– Nem szabad fölizgatnod Midge-et, Edward. Midge sokkal jobban a lelkére vesz egy hirtelen halálesetet, mint mi. 
 	– De drága Lucym! – kiáltott föl Edward. – Engem csupán nyugtalanít Midge munkahelye. Szerintem egyáltalában nem neki való. 
 	– Edward úgy gondolja, engem elragadó, megértő főnök il etne meg, aki megbecsülne – közölte szárazon Midge. 
 	– Drága Edward – mondta őszinte elismeréssel Lucy. 
 	Rámosolygott Midge-re, és kiment. 
 	– Midge, komolyan mondom, nyugtalanít…
 	
 	A lány félbeszakította. 
 	– Az a gyalázatos némber négy fontot fizet egy hétre, és ez a lényeg! – Ezzel sarkon fordult, és kirohant a kertbe. 
 	Sir Henry megszokott helyén, a terasz alacsony kőpárkányán ült, Midge azonban rá sem hederítve, a virágos sétány felé vette útját, 
 	Hogyne, bűbájos emberek a rokonai, de ma reggel semmi szüksége a bájukra! 
 	Amint fölért a sétányra, egy padon megpil antotta David Angkatel t. 
 	No, ez legalább nem túlzottan bájos, gondolta Midge, és letelepedett mel é, miközben kaján elégtétel el vette tudomásul a fiú arcára ülő bosszúságot. 
 	Átkozottul nehéz elkerülni az embereket, vil ant át David fején. 
 	A hálószobájából elűzte a seprűvel, porronggyal fürgén és céltudatosan beál ító szobalány. 
 	A 
 	könyvtárszoba 
 	az 
 	Encyclopaedia 
 	Britannicával
 	egyetemben sem bizonyult a remélt menedékhelynek. Lady Angkatel kétszer is átvonult a szobán, és kedves szavakat intézett hozzá, amelyekre lehetetlen volt intel igens választ kiagyalnia. 
 	Kijött tehát ide, hogy eltöprengjen a helyzetén. A röpke hétvége, amelyre vonakodva bár, de elszánta magát, most elhúzódik, tekintettel a váratlan és erőszakos halálesettel kapcsolatos kényszerhelyzetre. 
 	David szívesen elgondolkozott – elméleti síkon persze – a Múltról vagy a Jövőről, de sehogy sem tudott mit kezdeni az erőszakos, realisztikus jelennel. Amint megmondta Lady Angkatel nek, ő nem olvasta soha a News of the World című szennylapot. Most azonban úgy látszik, házhoz jött a News of the World. 
 	Gyilkosság! David undorodva összeborzongott. Mit gondolnak majd a barátai? Voltaképpen miként kel reagálni egy gyilkosságra? Hogyan viselkedjék az ember? 
 	Mintha untatná a dolog? Vagy utálná? Vagy mulattatná kissé? 
 	Megpróbálta eldönteni magában ezeket a kérdéseket, és egyáltalában nem volt ínyére, hogy Midge megzavarja ebben. Kel etlenül nézett a mel ette ülő lányra, és kissé meglepte amannak kihívóan rászegezett tekintete. „Ostoba liba” – gondolta. 
 	– Nos, hogy tetszenek a rokonai? – kérdezte Midge. 
 	David vál at vont. 
 	– Szokott valaki tényleg gondolkozni a rokonokon? 
 	– Szokott valaki tényleg bármin is gondolkozni? 
 	„No, te ugyan biztosan nem” – gondolta David. Ennek el enére kegyesen fölvilágosította: – A gyilkosság hatását elemeztem magamban. 
 	– Annyi biztos, furcsa érzés belekeveredni egybe. 
 	David fölsóhajtott. 
 	– Fárasztó… – Eldöntötte: ez lesz a leghelyesebb magatartás, – Unalomig ismert sablon, azt hittem, ilyesmi már csak a detektívregényekben fordul elő. 
 	– Biztosan sajnálja, hogy eljött. 
 	David ismét nagyot sóhajtott. 
 	– Igen. Pedig mehettem volna egyik barátomhoz, Londonba. Avantgarde irodalmat tart a könyvesboltjában. 
 	– Itt nyilván jóval kényelmesebb – vélekedett Midge. 
 	– Ki törődik a kényelemmel? – kérdezte megvetően David. 
 	– Néha úgy érzem – val otta be Midge –, semmi mással nem törődöm ezen a világon. 
 	– Ez persze az elpuhult emberek életszemlélete. Ha dolgozna…
 	Midge közbevágott. – Történetesen dolgozom. Pontosan ezért olyan vonzó számomra a kényelmes élet: a puha ágy, a pehelypaplan… az ágy mel é csöndesen letett kora reggeli tea… a porcelán fürdőkád tele forró vízzel… és pompás il atú fürdősóval. Karosszék, amelybe igazán bele lehet süppedni…
 	Midge abbahagyta a fölsorolást. 
 	– Ehhez minden dolgozó embernek joga van – jelentette ki David. 
 	– Szívből egyetértek magával – biztosította lelkesen Midge. 
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 	Hercule Poirot éppen a tízórai csésze csokoládéját fogyasztotta, amikor megcsörrent a telefon. Füléhez emelte a hal gatót. 
 	– Hal ó? 
 	– Monsieur Poirot? 
 	– Lady Angkatel ? 
 	– Milyen kedves, hogy megismeri a hangomat. Zavarom? 
 	– Szó sincs róla. Remélem, nem ártottak meg kegyednek a tegnapi lesújtó események? 
 	– Ó, nem. Lesújtó persze, de úgy érzem, teljesen távol ál tőlünk. Azért hívtam föl, mert szeretném megkérdezni, át tudna-e jönni… fáradságába kerül, tudom, de komolyan nagy bajban vagyok…
 	– Természetesen, Lady Angkatel . Most azonnal? 
 	– Hát igen. Azonnal. Amilyen gyorsan csak tud. Igazán kedves magától. 
 	– Szót sem érdemel. Mehetek akkor a parkon át? 
 	– Persze… a legrövidebb úton. Nagyon köszönöm, kedves monsieur Poirot. 
 	Poirot lekefélt néhány porszemet az öltönye hajtókájáról, fölvett egy könnyű felöltőt, és máris lesietett a vadgesztenyefák 
 	között 
 	kanyargó 
 	ösvényen. 
 	Az
 	úszómedence elhagyott volt, a rendőrség itt befejezte munkáját. Ártatlanul, békésen ragyogott a víz az enyhe, párás őszi fényben. Poirot gyorsan körülnézett a kerti házban. A platinaróka keppet már elvitték, de a hat gyufásdoboz még ott hevert az asztalkán. Ez a fél tucat skatulya fölkeltette kíváncsiságát. 
 	– Ilyen nyirkos helyen nem szokás gyufát tartani… egyetlen dobozt talán, szükség esetére, de nem hatot! 
 	Homlokát ráncolva rámeredt a festett vasasztalra. A tálcát a poharakkal elvitték. Valaki ceruzával firkált az asztal lapjára… egy lidérces álomfa hevenyészett rajzát. Ez bántotta Hercule Poirot-t, sértette rendszeretetét. 
 	Csettintett a nyelvével, és a fejét csóválta, aztán továbbsietett a ház felé kíváncsian, hogy vajon miért hívták olyan sürgősen oda. 
 	Lady Angkatel a teraszra nyíló ajtóban várta, és tüstént bevezette az üres szalonba. 
 	– Igazán kedves, hogy eljött, monsieur Poirot. 
 	– Rendelkezésére ál ok, madame. 
 	A hölgy szenvedélyesen széttárta karját, gyönyörű szeme tágra nyílt. 
 	– Tudja, szörnyen nehéz az egész. Az a felügyelő kikérdezi, vagyis 
 	kihal gatja… 
 	melyik 
 	kifejezést 
 	használják? 
 	Gudgeont! Komolyan, Gudgeontól függ az egész életünk itt, és úgy sajnáljuk szegényt, mert természetesen az borzalmas lehet neki, hogy kihal gatja a rendőrség, még ha Grange felügyelő, úgy érzem, igazán kedves, és valószínűleg családos ember, gondolom, fiúk, és esténként segít nekik a fémépítő játék összeszerelésében… a felesége pedig makulátlanul tisztán tartja a lakást, ha kissé túlzsúfolt is…
 	Hercule Poirot némán pislogott, miközben Lady Angkatel kifejtette, milyennek képzeli Grange felügyelő magánéletét. 
 	
 	– Nos, meg kel hagyni, lekonyul a bajusza – folytatta Lady Angkatel . – Azt hiszem, néha nyomasztóvá válik a túlságosan makulátlan otthon… mint az ápolónők rózsásra sikált arca. Csak úgy ragyog! Ez azonban inkább külföldön van így, ahol elmaradottabbak… a londoni kórházakban mind használ már púdert és szájrúzst. De, ahogy mondtam, monsieur Poirot, el kel jönnie hozzánk egy rendes ebédre, mihelyt túlesünk ezen a nevetséges dolgon. 
 	– Ön igazán kedves, madame. 
 	– Én nem bánom, hogy itt a rendőrség, sőt egészen érdekes számomra. Amennyire tőlem telik, szeretnék a segítségükre lenni, ezt megmondtam Grange felügyelőnek is. Kissé lassú az észjárása, azt hiszem, de módszeres. 
 	– A rendőröknek nyilván igen fontos az indítóok – folytatta Lady Angkatel . – Imént a kórházi ápolónőket említettük…
 	azt hiszem, John Christow… vörös hajú, pisze orrú ápolónő
 	volt… egészen csinos. De persze ez nagyon régen volt, és talán nem érdekli a rendőrséget. Valóban, nem tudhatjuk, mi mindent kel ett elviselnie szegény Gerdának. Tipikus hűséges feleség, nem gondolja? Vagy talán csak elhiszi, amit mesélnek neki. Azt hiszem, ha valaki nem nagyon okos, ez a legbölcsebb, amit tehet. 
 	Lady Angkatel teljesen váratlanul kitárta a dolgozószoba ajtaját, és betuszkolta vendégét. 
 	– Itt van monsieur Poirot! – jelentette be csengő hangon, aztán sarkon fordult, kiperdült, és becsukta maga mögött az ajtót. 
 	Grange felügyelő az asztalnál ült Gudgeonnal, egy fiatalember a jegyzőkönyvet vezette a szoba sarkában. 
 	
 	Gudgeon tiszteletteljesen fölál t. 
 	Poirot sietve mentegetőzött. 
 	– Azonnal távozom. Igazán, fogalmam sem volt, hogy Lady Angkatel …
 	– Dehogyis, monsieur Poirot. Jöj ön csak beljebb. 
 	Ezen a reggelen még borúsabban konyult le Grange bajusza, mint valaha. Poirot-t annyira lenyűgözte Lady Angkatel leírása a felügyelőről, hogy óhatatlanul átfutott a fején: talán nagytakarítás volt szegénynél, vagy talán vásároltak még egy asztalkát, és most végképp nem tud odahaza megmoccanni a jóember. 
 	Bosszúsan kiverte a fejéből ezeket a gondolatokat. Grange felügyelő vakítóan tiszta, de zsúfolt otthona, felesége, fiai, és azok szenvedélyes fémépítő játéka végre is nem volt egyéb, mint Lady Angkatel fantáziájának szüleménye. Bár meg kel hagyni, a hölgy szavai nyomán szinte kézzelfogható valósággá elevenedett mindez. Nem kis teljesítmény! 
 	– Foglaljon helyet, monsieur Poirot – szólította föl Grange. –
 	Szeretnék egyet-mást kérdezni öntől, és itt már jóformán végeztem. 
 	Ismét a komornyikhoz fordult, aki tiszteletteljesen, majdhogynem szabadkozva visszaült a helyére, és merev ábrázattal várta a kérdéseket. 
 	– Ez hát minden, amire emlékszik? 
 	– Igenis, uram. Minden úgy folyt le, mint rendesen, uram. 
 	Nem volt semmi zavaró körülmény, uram. 
 	– Abban a pavilonban kint, a medencénél, hevert egy szőrmeköpeny. Az melyik hölgyé? 
 	
 	– Egy platinaróka keppről van szó, uram? Láttam tegnap, mikor kivittem a poharakat. Nem a házban tartózkodó hölgyeké. 
 	– Akkor hát kié? 
 	– Valószínűleg Miss Cray tulajdona, uram. Miss Veronica Cray, a filmszínésznő. Ő viselt ilyesmit. 
 	– Mikor? 
 	– Mikor itt volt tegnapelőtt este, uram. 
 	– Nem említette a ház vendégei között. 
 	– Nem vendég volt, uram. Miss Cray odafönt lakik a Galambdúc nevű… hm… vil ában, elfogyott a gyufája, és átjött vacsora után, hogy kölcsönkérjen egy dobozt. 
 	– És hatot vitt el? – kérdezte Poirot. 
 	– Annyit, uram. Lady Angkatel előbb megkérdezte tőlem, hogy van-e nekünk elég, aztán ragaszkodott hozzá, hogy Miss Cray fogadjon el fél tucatot. 
 	– Amit otthagyott a pavilonban – szögezte le Poirot. 
 	– Igen, uram. Láttam ott mind a hatot tegnap reggel. 
 	– Nem sok kerüli el ennek az embernek a figyelmét –
 	jegyezte meg Poirot, miután Gudgeon halkan és tiszteletteljesen becsukva maga mögött az ajtót, eltávozott. 
 	– Ezek a háziszolgák fene nehéz fickók – ál apította meg a felügyelő, aztán kissé derűsebben hozzátette: – Azért még hátravan a konyhalány. A konyhalányok mindig fecsegnek, nem úgy, mint az ilyen nagyképű komornyikok. 
 	– Elküldtem egyik emberemet a Harley Streetre, hogy kikérdezze az ottaniakat – folytatta –, én magam is ott leszek később a nap folyamán. Ott kel hogy rábukkanjunk valamire. Merem ál ítani, volt mit eltűrnie annak az asszonynak, Christow feleségének! Az ilyen divatos orvosok meg a nőbetegeik… nahát, mesélhetnék egyet-mást! És ahogy kiveszem Lady Angkatel szavaiból, volt ott valami baj egy ápolónővel. Nagyon homályosan érintette csak persze. 
 	– Azt gondolom – mondta mély érzéssel Poirot. 
 	Ügyesen fölépített kép: John Christow és szerelmi bonyodalmak holmi kis ápolónőkkel… oly gyakran adódik alkalma az orvosoknak ilyesmire… Gerda Christow-nak bőségesen van oka féltékenységre… amely végül gyilkosságban robban ki. 
 	Ó igen, ügyesen sugalmazott kép, a Harley Street-i háttérre irányítja a figyelmet, és eltereli Szilfaberekről, elvonja arról a pil anatról, amikor Henrietta Savernake odalépett, és kivette a revolvert Gerda Christow elernyedt kezéből… el arról a pil anatról, amikor a haldokló kimondta:
 	„Henrietta…” 
 	Poirot hirtelen támadó el enál hatatlan kíváncsisággal megkérdezte:
 	– Mondja; játszanak a fiai fémépítővel? 
 	– Ho… hogyan? – Grange felügyelő fölocsúdott komor merengéséből, és rámeredt. – Miért kérdi? Ami azt il eti, kissé fiatalok még hozzá… de már gondoltam rá, hogy veszek Teddynek karácsonyra fémépítő szekrényt. Miért kérdi? 
 	Poirot a fejét rázta. 
 	Ezért olyan veszedelmes Lady Angkatel , gondolta. 
 	Találomra, ösztönszerűen mond valamit, és gyakran ráhibázik. Amit mondott, igaznak bizonyul. 
 	
 	Egyetlen meggondolatlan… látszólag meggondolatlan…
 	szóval fölidéz egy képet, és ha annak egy része igazolódik, nem hiszi az ember vajon óhatatlanul igaznak az egész képet? 
 	– Lenne egy kérdésem önhöz, monsieur Poirot – szólalt meg Grange. – Ez a színésznő, Miss Cray… átjön ide gyufát kölcsönkérni. Ha gyufa kel ett neki, miért nem önhöz kopogtatott be, alig egy-két lépésnyire tőle? Miért gyalogolt ezért vagy fél mérföldet? 
 	Poirot vál at vont. 
 	– Meglehet az oka. Mondjuk, a sznob oka… Az én csöpp kis kunyhóm jelentéktelen, jómagam csak hétvégén jövök ide. Sir Henry és Lady Angkatel azonban fontos emberek, itt élnék, a megye előkelőségei. Miss Veronica Cray nyilván szeretett volna megismerkedni velük, és… hiszen ez is egyik módja az ismerkedésnek. 
 	– Igen, ez nagyon is lehetséges persze – mondta Grange, és fölál t. – De persze nem szabad semmit sem figyelmen kívül hagynom. Nos, kétségkívül nem lesz azért nehéz dolgunk ezzel az üggyel. Sir Henry fölismerte a fegyvert: az ő gyűjteményéből való. Előző délután azzal gyakorolták a cél övészetet. Mrs. Christow-nak nem volt egyéb dolga, mint bemenni a dolgozószobába, és magához venni a revolvert onnan, ahová Sir Henry a szeme láttára rakta be a töltényekkel együtt. Egyszerű az egész. 
 	– Igen, igen – dünnyögött Poirot. Egészen egyszerűnek látszik. 
 	Pontosan így követne el egy bűntettet olyasvalaki, mint Gerda Christow, gondolta. A szűk látókörű, de mélyen szerető asszony hirtelen föl obbanó keserűségében minden bonyolult ravaszkodás nélkül folyamodnék erőszakhoz. 
 	Mégis… bizonyára lett volna benne egy szikrányi önfenntartási ösztön. Vagy annyira elvakult, olyan sötét kétségbeesés szál ta meg, hogy teljesen elborult elmével cselekedett? 
 	Poirot fölidézte magában az asszony üres, kábult arcát. 
 	Nem tudta… egyszerűen nem tudta. 
 	Pedig érezte, hogy tudnia kel ene. 
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 	Gerda Christow kibújt a fekete ruhából, és a székre ejtette. Szánalmasan bizonytalan volt rebbenő tekintete. 
 	– Nem tudom… komolyan nem tudom… Hisz olyan mindegy… – sóhajtotta. 
 	– Igen, igen, drágám. – Mrs. Patterson gyöngéd volt, de határozott. Pontosan tudta, hogyan kel bánni valakivel, akit gyász ért. „Elsie nagyszerűen viselkedik, ha baj van” –
 	mondták róla mindig a családban. 
 	Jelen 
 	pil anatban 
 	Gerda 
 	húga 
 	Harley 
 	Street-i
 	hálószobájában viselkedett nagyszerűen. Magas, szikár, energikus teremtés volt. Bosszúsággal vegyes részvéttel nézett most Gerdára. 
 	Szegény, szegény Gerda… tragikus ilyen szörnyű módon elveszteni a férjét… pedig úgy látszik, még most sem fogja föl teljesen… hm… a horderejét! Gerda persze mindig rettentő lassú fölfogású volt… és most tekintetbe kel venni még a megrázkódtatást is. 
 	– Azt hiszem, én ezt a fekete maroken ruhát választanám, tizenkét és fél fontért – mondta élénken. Mindig másnak kel ett Gerda helyett határoznia. 
 	Gerda összeráncolt homlokkal tétovázott. 
 	– Igazán nem tudom – szólalt meg habozva vajon John helyeselné-e a gyászruhát? Mintha egyszer azt mondta volna, hogy nem…
 	John… bárcsak itt lenne John, és megmondaná, mit tegyek. 
 	
 	John azonban soha többé nem lesz itt. Soha… soha…
 	soha. A báránysült kihűl az asztalon… bőrös a leve…
 	nagyot dörren a rendelőszoba ajtaja, John szalad föl, kettesével veszi a lépcsőt, mindig siet, olyan eleven…
 	Eleven…
 	Hátán fekszik az úszómedence mel ett… lassan elcsöpög a vére… ő meg kezében érzi a revolvert…
 	Rémlátomás, rossz álom, mindjárt fölébred, és az egészből nem igaz semmi. 
 	Ködös gondolataiba belevágott nővére éles hangja. 
 	– Feketébe kel öltöznöd a halottszemlére. Rendkívül furcsán hatna, ha talpig kékben jelennél meg. 
 	– Az a szörnyű halottszemle… – mormolta félig csukott szemmel Gerda. 
 	– Tudom, drágám – vágott közbe Elsie Patterson. 
 	– Borzalmas lesz. De amint túl leszel rajta, egyenesen lejössz hozzánk, és majd mi gondoskodunk rólad. 
 	Gerda Christow elmosódó ködös gondolatai közül az egyik most formát öltött. Ijedten, szinte páni félelemmel kimondta. 
 	– Mit fogok én csinálni John nélkül? 
 	Elsie erre is tudta a választ. 
 	– Gyermekeid vannak. Őértük kel élned. 
 	Zena zokogva borul az ágyára, és üvölt: – Meghalt az apukám! – Terry sápadtan, kérdő tekintettel mered rá, egyetlen könnyet sem ejt…
 	Baleset egy revolverrel, ezt mondta nekik, szegény aput halálos baleset érte. 
 	A gondos Beryl Col ier idejében elkobozta a reggeli lapokat, nehogy a gyerekek meglássák. Figyelmeztette a személyzetet is. Beryl igazán jó és gondos. 
 	A homályos nappali szobában aztán odajött hozzá Terence, összeszorított ajakkal, szinte zöldesre sápadt arccal. 
 	– Miért lőtték le apát? 
 	– Baleset, drágám… én… nem tudok beszélni róla. 
 	– Nem volt baleset. Miért mondod, hiszen nem igaz?! Apát megölték. Gyilkosság volt. Ez ál az újságban. 
 	– Terry, hogy került újság a kezedbe? Megmondtam Miss Col iernek…
 	A fiú bólintott… többször is, furcsán, mint a nagyon öreg emberek. 
 	– Kimentem, és vettem egyet természetesen. Tudtam, hogy van benne valami, amit nem mondtál el nekünk, különben miért dugta volna el Miss Col ier a lapokat? 
 	Terence elől nincs értelme eltitkolni az igazat. Mindig is ki kel ett elégíteni különös, elvont, szinte tudományos kíváncsiságát. 
 	– Anya, miért ölték meg? 
 	Gerda ekkor hisztérikusan sírva fakadt. 
 	– Ne kérdezz… ne beszélj róla… én nem tudok… olyan borzalmas az egész! 
 	– De rá fognak jönni, ugye? Kel hogy kiderítsék. 
 	„Milyen józan, milyen tárgyilagos – gondolta Gerda, és szeretett volna fölordítani vagy nevetni. – Nem veszi a szívére, nem is képes rá… csak kérdez, egyre kérdez…
 	hisz még csak nem is sírt…” 
 	Terence otthagyta. Elsie nénje gondoskodása elől is kitért. 
 	Magányos kisfiú volt, az arca merev, elgyötört. Mindig egyedül érezte magát, de ez máig nem sokat számított. 
 	Ma, az más, gondolta Terence. Csak lenne valaki, aki értelmes és intel igens válaszokat adna a kérdéseire! 
 	Holnap, kedden, nitroglicerint akartak előál ítani, ő meg Nicholson. Fölajzottan várta a napot. Izgalma szertefoszlott. 
 	Azt sem bánta, ha soha többé nem csinál nitroglicerint. 
 	Terence majdhogynem megütközött saját magán. Még hogy többé ne érdekeljék a tudományos kísérletek! 
 	Csakhogy ha valakinek megölték az apját… Az én apámat… megölték…
 	Valami megmozdult… gyökeret vert… növekedett benne. A harag. 
 	*
 	Beryl Col ier kopogtatott a hálószoba ajtaján, aztán belépett. Sápadt volt, nyugodt, tettre kész. 
 	– Grange felügyelő van itt – jelentette, de amint megpil antotta Gerda meghökkent, könyörgő tekintetét, gyorsan hozzátette: – Azt mondta, nem akar zavarni. 
 	Szeretne néhány szót beszélni Mrs. Christow-val is, mielőtt elmegy, de pil anatnyilag csupán a doktor Christow praxisára vonatkozó szokásos kérdésekről van szó, én pedig mindent el tudok mondani neki, ami érdekli. 
 	– Ó, köszönöm, Col ie. 
 	Beryl tüstént elsietett, és Gerda fölsóhajtott. 
 	– Col ie igazi segítség! Olyan praktikus! 
 	– Igen, valóban – hagyta rá Mrs. Patterson. – Bizonyára remek titkárnő. Nagyon csúnya szegény, nem? De hát szerintem ez nem is baj. Különösen egy olyan csinos férfi mel ett, amilyen John volt. 
 	
 	Gerda fölfortyant. 
 	– Mi jut az eszedbe, Elsie? Johnnak soha… ő soha… Úgy beszélsz, mintha John valaha is flörtölt volna egy csinos titkárnővel! John egyáltalában nem volt olyan. 
 	– Persze hogy nem, drágám. De hát végre is, tudjuk, milyenek a férfiak. 
 	A rendelőben Grange felügyelő szembekerült Beryl Col ier hűvös, el enséges tekintetével. Hogy el enséges, azt rögtön észrevette. Nos, ez talán természetes. 
 	„Csúf kis jószág – gondolta. – Nem hiszem, hogy lett volna valami közte és a doktor között. Az viszont lehetséges, hogy a lány belehabarodott. Néha előfordul ilyesmi.” 
 	Ezúttal azonban nem, ál apította meg egy negyedóra múltán, mikor hátradőlt a székén. Beryl Col ier példásan szabatos választ adott minden kérdésére. Azonnal felelt, mint akinek a kisuj ában van az orvos praxisának legapróbb részlete is. 
 	Grange más tárgyra tért át, és elkezdett óvatosan tapogatózni a Christow és a felesége között fennál ó viszony irányában. 
 	– Kitűnő volt a viszony közöttük – jelentette ki Beryl. 
 	– Néha azért nyilván veszekedtek is, ahogy már házastársak szoktak? – kérdezte könnyedén, bizalmas hangon a felügyelő. 
 	– Nem emlékszem semmiféle veszekedésre. Mrs. 
 	Christow odaadóan szerette az urát… mondhatnám, szolgai módon alárendelte magát. 
 	Enyhe 
 	megvetés 
 	csengett 
 	a 
 	hangjában. 
 	Grange
 	meghal otta. „Jócskán feminista érzelmű a leányzó” –
 	
 	gondolta magában. Hangosan ezt mondta:
 	– Egyáltalában nem volt önál ó akarata? 
 	– Nem volt. Christow doktor körül forgott minden. 
 	– Zsarnok volt? 
 	Beryl elgondolkozott ezen. 
 	– Nem, nem mondhatnám. De igen önző ember volt, aki magától értetődőnek tartotta, hogy a felesége mindig magáévá tegye az ő véleményét. 
 	– Nem volt semmiféle… probléma a betegeivel… úgy értem, valamelyik nőbetegével? Nyugodtan elmondhatja, Miss Col ier. Tudjuk, minden orvosnak akad efféle nehézsége. 
 	– Ó, ilyesmi! – mondta lekicsinylően a titkárnő. –Christow doktor aztán igazán megál ta a helyét, ha bármiféle nehézség adódott. Kitűnő modora volt, remekül bánt a betegeivel. Csodálatosan jó orvos volt! – tette hozzá, szinte neheztelő bámulattal a hangjában. 
 	– Nem volt semmilyen nőügye? Kérem, Miss Col ier, tegye most félre a kötelező lojalitást; fontos, hogy tudjunk róla. 
 	– Ó, igen, ezt méltányolom. Tudomásom szerint nem volt. 
 	„Kissé túlságosan ridegen hangzik – gondolta Grange. –
 	Nem tudja… esetleg csak sejti?” 
 	– Mit tud Miss Henrietta Savernake-ről? – kérdezte élesen. 
 	– A család meghitt jó barátja volt mindig – mondta mereven Beryl. 
 	– Soha nem volt miatta… hm… nézeteltérés… a házastársak között? 
 	– Dehogy volt! 
 	„Határozottan tagadja. Talán egy kissé túlságosan is határozottan?… Nézzünk mást.” 
 	– És Veronica Cray? 
 	– Veronica Cray? 
 	Pusztán csodálkozás rezgett a lány hangjában, semmi más. 
 	– Christow doktor jó barátságban volt vele, ugye? 
 	– Sohasem hal ottam róla. Azaz, mintha ismerném a nevet…
 	– A filmszínésznőről van szó. 
 	Beryl arca földerült. 
 	– Ó, persze! Ezért olyan ismerős a neve! De fogalmam sem volt róla, hogy Christow doktor személyesen ismerte. 
 	Annyira biztosnak látszott ebben, hogy a felügyelő nem firtatta tovább. Inkább az iránt érdeklődött, milyen volt előző
 	szombaton Christow viselkedése? És ezúttal először ingott meg Beryl magabiztos hangja. 
 	– Nem egészen úgy viselkedett, mint rendesen – mondta lassan. 
 	– Mennyiben? 
 	– Szórakozottnak látszott. Jó sokáig tartott, amíg végre csöngetett az utolsó betegért… pedig mindig sietett befejezni a rendelést, ha vidékre, készült. Azt gondoltam…
 	igen, határozottan az volt a benyomásom, hogy valami nyomja a lelkét. 
 	Ennél többet azonban nem tudott mondani. 
 	Grange felügyelő nem volt túlságosan megelégedve a nyomozásával. Az indítóok leghalványabb árnyékára sem bukkant rá, holott indíték nélkül nem lehet ilyen ügyet a vádtanács elé terjeszteni. 
 	
 	Holtbiztos volt benne, hogy Gerda Christow lelőtte a férjét. 
 	Nyilván féltékenységből tette; eddig azonban Grange nem talált semmit, amire támaszkodhatnék. Coombes rendőr őrmester a személyzetet hal gatta ki, de ahányan voltak, ugyanazt val ották: Mrs. Christow a bálványozásig szerette az urát. 
 	Akármi történt, odalent kel ett történnie Szilfaberekben. 
 	Fura népség az ott, töprengett, és elfogta valami meghatározhatatlan nyugtalanság. 
 	Az íróasztalon megcsörrent a telefon. Miss Col ier fölvette a kagylót. 
 	– Önt kérik, felügyelő úr – mondta, és átadta a hal gatót. 
 	– Hal ó, itt Grange… Mit mond?… Mi…i…i? 
 	Beryl hal otta a felügyelő megváltozott hangját, és kíváncsian nézett rá, de a rendőrtiszt arca kifejezéstelen maradt, nem árult el semmit. 
 	– Igen… igen, értem… Ez abszolút biztos?… Tévedés kizárva?… Igen… igen… hogyne, lemegyek. Itt körülbelül végeztem már… Igen. 
 	Grange helyére tette a kagylót, és egy percig mozdulatlanul ült. Beryl nem vette le róla a szemét. 
 	– És magának, Miss Col ier, nincs elképzelése erről az ügyről? – kérdezte végül egészen más hangon, mint amilyet eddig használt. 
 	– Úgy érti…
 	– Arról, hogy ki ölte meg Christow doktort? 
 	– El sem tudom képzelni, felügyelő úr! 
 	– Mikor rátaláltak a holttestre, Mrs. Christow mel ette ál t, revolverrel a kezében…
 	
 	Szándékosan befejezetlenül hagyta a mondatot. 
 	A lány erre rögtön reagált. Nem fortyant föl, el enkezőleg, hangja hűvös volt, és megfontolt. 
 	– Ha azt hiszi, Mrs. Christow megölte a férjét, akkor egészen biztos, hogy téved. Mrs. Christow egyáltalában nem heves, erőszakos természetű nő. Szelíd, béketűrő
 	teremtés, és teljesen alárendelte magát a férjének. Még a gondolatot is nevetségesnek tartom, hogy rálőtt volna az urára, ha mégúgy el ene szól is a látszat. 
 	– Hát ha ő nem, akkor kicsoda? 
 	– Fogalmam sincs róla… – felelte lassan Beryl. Látta, hogy a felügyelő menni készül, és megkérdezte: – Nem óhajt Mrs. Christow-val beszélni, mielőtt elmegy? 
 	– Nem… de igen, talán mégis. 
 	Beryl megint elcsodálkozott: ez nem volt ugyanaz az ember, aki kikérdezte a telefonhívást megelőzően. Vajon milyen hírt kapott, amitől ennyire megváltozott? 
 	Gerda izgatottan jött be, látszott rajta,, milyen szerencsétlen és rémült. Halkan, remegő hangon kérdezte:
 	– Rájöttek már, ki ölte meg Johnt? 
 	– Még nem, Mrs. Christow. 
 	– Olyan hihetetlen… teljesen hihetetlen. 
 	– De megtörtént, Mrs. Christow. 
 	Gerda lesütött szemmel bólintott, közben kis gombóccá gyűrte a kezében szorongatott zsebkendőt. 
 	Grange csöndesen faggatta. 
 	– Volt a férjének el ensége, Mrs. Christow? 
 	– Johnnak? Ó, hogy is lehetett volna! Csodás ember volt! 
 	Mindenki imádta. 
 	
 	– Senkiről sem tud, aki haragot táplált iránta… – kis szünetet tartott – …vagy ön iránt? 
 	– Énirántam? – ismételte elképedve Gerda. – Jaj, dehogy, felügyelő úr. 
 	Grange fölsóhajtott. 
 	– Mit tud Miss Veronica Crayről? 
 	– Kiről? Ja, arra a nőre gondol, aki gyufát jött kölcsönkérni akkor este? 
 	– Arra. Ismerte? 
 	Gerda a fejét rázta. 
 	– Akkor láttam életemben először. John ismerte, évekkel ezelőtt… legalábbis így mondta az a nő. 
 	– Esetleg neheztelt valami miatt a férjére, amiről önnek nem volt tudomása? 
 	Az asszony méltóságteljesen rendreutasította. 
 	– Nem hiszem, hogy John valaha is fölkeltette volna bárki el enérzését. A leggyöngédebb, legönzetlenebb ember volt… a legnemesebb lélek. 
 	– Hm. Igen. Minden bizonnyal. Hát akkor elköszönök, Mrs. 
 	Christow. Ugyebár tudja, hogy szerdán tizenegykor lesz a halottszemle? Egyszerű formaság… semmi izgalmas… és valószínűleg elnapolják vagy egy héttel, hogy módunk legyen a további nyomozásra. 
 	– Ó, értem. Köszönöm. 
 	Gerda csak ál t, és utánabámult. Grange eltűnődött; vajon még most sem fogja föl ez az asszony, hogy ő a legfőbb gyanúsított? 
 	Az utcán taxiba ült, ami menthető pazarlás volt, tekintettel az imént telefonon kapott értesülésre. Hogy hová vezet ez az információ, azt nem tudta. Első hal ásra tiszta őrültségnek tűnt. Egyszerűen semmi értelme! De valamit mindenképpen jelent, csak még nem tudja, mit. 
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 	Sir Henry rámeredt Grange felügyelőre. 
 	Nem egészen értem, mit kíván, felügyelő úr – mondta lassan. 
 	– Pedig igazán egyszerű. Arra kérem, Sir Henry, hogy el enőrizze a fegyvergyűjteményét. Bizonyára van róla jegyzéke. 
 	– Természetesen. De már megál apítottam, hogy az én gyűjteményemből került ki az a revolver. 
 	– Hát ennyire azért mégsem olyan egyszerű a dolog. –
 	Grange elhal gatott egy pil anatra. Ösztönösen vonakodott attól mindig, hogy kiszolgáltasson bármilyen adatot, ebben az esetben azonban úgy érezte, kénytelen lesz megtenni. 
 	Sir Henry fontos személyiség, biztosan eleget tesz a kérésének, de igényt tart rá, hogy ő megindokolja, amire kéri. 
 	– Doktor Christow-t nem azzal a revolverrel lőtték le, amelyet ön azonosított ma reggel
 	– közölte kimérten. 
 	Sir Henry rámeredt. 
 	– Hihetetlen! – szaladt ki a száján. 
 	Valahogy ez megnyugtatta Grange-et. Pontosan ennek érezte ő is. Hálás volt Sir Henrynek, hogy kimondta, és ugyancsak hálás, mert nem mondott ennél többet. Mit is lehetett volna mondani? 
 	– Van valami, ami arra mutat, hogy az én gyűjteményemből való a halált okozó fegyver? 
 	
 	– kérdezte Sir Henry. 
 	– Az égvilágon semmi. De arról is meg kel győződnöm, hogy nem onnan való. 
 	– Igaza van, belátom. Lássunk hát munkához. Beletelik kis időbe. 
 	Bőrbe kötött könyvet vett elő az íróasztalából. 
 	Miközben kinyitotta, megismételte: – Beletelik kis időbe, amíg számba veszem…
 	A hangjában volt valami, ami fölkeltette Grange figyelmét. 
 	Ránézett. Sir Henry vál a kissé megroggyant, hirtelen öregebbnek, sokkal fáradtabbnak látszott. 
 	Az ördög ismeri ki magát itt ezeken az embereken, gondolta homlokát ráncolva Grange felügyelő. 
 	*
 	– Ó…
 	Grange mel ette termett. Jó félóra eltelt, amióta Sir Henry azt mondta, beletelik kis időbe. 
 	– Nos, uram? – kérdezte élesen. 
 	– Hiányzik egy Smith-Wesson harmincnyolcas. Barna bőrtokban volt a rekesz végén, ebben a fiókban. 
 	– Ó! – A felügyelő igyekezett nyugodt maradni. –És biztos tudomása szerint mikor látta utoljára a helyén, uram? 
 	Sir Henry töprengett néhány pil anatig. 
 	– Nem könnyű erre felelni, felügyelő úr. Úgy egy héttel ezelőtt nyitottam ki utoljára ezt a fiókot, és azt hiszem…
 	jóformán biztos… ha akkor hiányzik a revolver, észrevettem volna a rést. De arra sem mernék megesküdni, hogy ott láttam a fegyvert. 
 	Grange bólintott. 
 	
 	– Köszönöm, uram. Teljesen megértem. Most pedig mennem kel , sok a teendőm. 
 	Miután a felügyelő eltávozott, Sir Henry jó ideig mozdulatlanul ál t, végül lassan kibal agott a teraszra. A felesége, karján kosárral, kesztyűs kezében kertészol óval, buzgón nyesegette a kert bokorritkaságait. Jókedvűen intett a férjének, hogy jöj ön közelebb. 
 	– Mit akart a felügyelő? Remélem, nem nyaggatja megint a személyzetet. Ki nem ál hatják az ilyesmit. Tudod, ők nem úgy fogják föl, mint mi, számukra ez nem mulatságos, nem újszerű. 
 	– Számunkra talán az? 
 	Lucy fölfigyelt a hangjára, és derűsen mosolygott. 
 	– Milyen fáradtnak látszol, Henry. Mit emészted magad annyira ezen a dolgon? 
 	– Aggasztó dolog a gyilkosság, Lucy. 
 	Lady Angkatel eltűnődött, közben szórakozottan lenyesett néhány ágat, aztán ijedten észbe kapott. 
 	– Ejnye!… Ez az átka az ilyen ol ónak, olyan remek, az ember nem tudja abbahagyni, és mindig többet vág le, mint amennyit akar. Mit is mondtál? Hogy aggasztó a gyilkosság? Igazán nem látom be, miért? Úgy értem, ha amúgy is meg kel halni, nem mindegy, hogy rák vagy tuberkulózis az egyik borzasztóan fényes szanatóriumban, vagy hűdés… rémes, mikor félrehúzódik az ember fél arca… vagy pedig lelövik, vagy leszúrják, esetleg megfojtják… egyre megy a végén. Az ember ugyanoda lyukad ki: meghalt! Kint van az egész slamasztikából, vége minden bajnak. Az összes gond a rokonok nyakába szakad, a veszekedés a pénzen, és kel -e feketébe öltözni, vagy nem, és kié legyen Selena néni szekreterje… és így tovább…
 	Sir Henry leült a kőkorlátra. 
 	– Izgalmasabb lesz számunkra ez a dolog, Lucy, mintsem gondoltuk. 
 	– Akkor el kel viselnünk, drágám. Ha pedig túl vagyunk rajta, elutazhatnánk valahova. Ne törődj a mával, gondolj a holnapra. Én már előre örülök neki. Azon töprengek, mi lenne kel emesebb, ha karácsonykor mennénk Ainswickbe, vagy hagyjuk húsvétra? Mi a véleményed? 
 	– Bőven van még időnk karácsonyi tervekre. 
 	– Igen, de én szeretek tervezgetni. Húsvét talán. Igen. –
 	Lucy boldogan elmosolyodott. – Addigra biztosan túl lesz rajta. 
 	– Kicsoda? – Sir Henry meglepetten fölkapta a fejét. 
 	– Henrietta – mondta nyugodtan Lady Angkatel . – Azt hiszem, ha októberben lenne az esküvőjük, mármint a jövő
 	év októberében, akkor azt a karácsonyt ott tölthetnők. Arra gondolok, Henry…
 	– Bárcsak ne tennéd, drágám. Túl sokat gondolkozol. 
 	– Emlékszel a pajtára? Remek lesz műteremnek. 
 	Henriettának 
 	szüksége 
 	lesz 
 	műteremre. 
 	Komolyan
 	tehetséges, azt tudod. Edward végtelenül büszke lesz rá, ebben biztos vagyok. Jó lenne két fiú és egy lány… vagy két fiú és két lány…
 	– Lucy… Lucy! Szál j le a fel egekből! 
 	Lady Angkatel tágra nyitotta gyönyörű szemét. 
 	– De drágám, Edward nem fog elvenni soha senki mást, mint Henriettát. Irtó csökönyös. Ebben olyan, mint az apám volt. Fejébe veszi, és kész! Így hát Henriettának hozzá kel mennie… és hozzá is megy, most, hogy már nem ál az útjában John Christow. Nála nagyobb szerencsétlenség nem is érhette Henriettát. 
 	– Szegény ördög! 
 	– Miért? Mert meghalt? Egyszer mindenkinek meg kel halnia. Nem szoktam bánkódni a halálon. 
 	– Mindig azt hittem, Lucy, hogy szereted Christow-t. 
 	– Mulatságosnak találtam. És elragadó volt a modora. De szerintem 
 	nem 
 	kel 
 	túlságosan 
 	nagy 
 	fontosságot
 	tulajdonítanunk senki emberfiának. 
 	Lady Angkatel mosolygó arccal, könyörtelenül tovább nyesegette a bokrokat. 
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 	Hercule Poirot kinézett az ablakon, és megpil antotta a háza felé közeledő Henrietta Savernake-et. Ugyanazt a zöld tweedkosztümöt viselte, mint a tragédia napján. 
 	Hosszú szőrű kutya volt vele. 
 	Poirot kisietett, és ajtót nyitott neki. 
 	– Bejöhetek? – kérdezte a lány mosolyogva. – Szeretek bekukkantani mások házába. 
 	Csak a kutyát vittem sétálni. 
 	– Legyen szerencsém! Milyen angol dolog, megsétáltatni a kutyát! 
 	– Tudom. Erre gondoltam. Még vers is szól róla, de azt nyilván nem ismeri. – Henrietta
 	ismét elbűvölően rámosolygott. 
 	Poirot bevezette a nappali szobájába. 
 	– Kedves – jelentette ki a vendég, miután körülnézett a pedáns rendben tartott helyiségben. – Kettő van mindenből. Képzelem, hogy utálná a műtermemet. 
 	– Miért utálnám? 
 	– Mert hát agyagtól ragacsos minden, és szanaszét hever egy-egy darab, ami éppen tetszik nekem, és nem érne semmit, ha kettő volna belőle. 
 	– Ezt meg tudom érteni, mademoisel e. Ön művész. 
 	– És maga nem, monsieur Poirot? 
 	Poirot félrehajtotta a fejét. 
 	– Ez aztán kérdés. Egészben véve azt mondanám: nem. 
 	Ismerek művésziesen véghezvitt bűntetteket… a képzelet megannyi remekét… a megoldásuk azonban… nem, ahhoz nem 
 	alkotóképesség 
 	kel , 
 	hanem 
 	szenvedélyes
 	igazságszeretet. 
 	– Szenvedélyes igazságszeretet – ismételte elgondolkozva Henrietta. – Igen, megértem, milyen veszedelmessé teheti ez magát. És kielégítené az igazság? 
 	Poirot kíváncsian vizsgálta a lány arcát. 
 	– Hogy érti ezt, Miss Savernake? 
 	– Megértem, hogy tudni kívánja az igazat. De vajon beéri-e a tudással? Vagy úgy érzi, tovább kel mennie egy lépéssel, és átváltania a tudást cselekvésre? 
 	– Az jár a fejében, hogy ha tudnám Christow doktor halálával kapcsolatban az igazat, esetleg megelégednék vele, és magamban tartanám. Ön tudja az igazat? 
 	Henrietta vál at vont. 
 	– A kézenfekvő válasz erre, úgy látszik, Gerda. Milyen cinikus elgondolás, hogy az első számú gyanúsított mindig a férj vagy a feleség. 
 	– De ezzel nem ért egyet? 
 	– Szeretek elfogulatlanul gondolkozni. 
 	– Miért jött ide, Miss Savernake? – kérdezte csöndesen Poirot. 
 	– Beval om, hiányzik belőlem az ön szenvedélye az igazság iránt, monsieur Poirot. Kutyát sétáltatni olyan kedves angol vidéki kifogásnak látszott. Csak hát persze Angkatel éknek nincs kutyájuk, amint bizonyára észrevette múltkor. 
 	– Ez csakugyan nem kerülte el a figyelmemet. 
 	– Így hát kölcsönvettem a kertész spánieljét. Meg kel értenie, monsieur, én nem vagyok nagyon őszinte. 
 	
 	A lány arcára megint kiült az előbbi ragyogó, de törékeny mosoly, és Poirot nem értette, miért érzi ezt egyszerre olyan 
 	elviselhetetlenül 
 	megindítónak. 
 	Csöndesen
 	megjegyezte:
 	– Nem, de becsületes. 
 	– Ezt meg miért mondja? – kiáltott föl a lány meglepetten, majdhogynem ijedten. 
 	– Mert úgy hiszem, igaz. 
 	– Becsületes… – ismételte Henrietta tűnődve. – Szeretném tudni, valójában mit jelent ez a szó. 
 	Percekig mozdulatlanul ült, és lebámult a szőnyegre, aztán fölvetette a fejét, és Poirot-ra szegezte tekintetét. 
 	– Nem akarja tudni, hogy miért jöttem? 
 	– Azt talán nehezére esik szavakba foglalnia. 
 	– Bizony, ez igaz. Holnap lesz a halottszemle. El kel döntenem, tulajdonképpen menynyit…
 	Elhal gatott. Fölkelt a helyéről, átment a kandal óhoz, eltolt rajta néhány dísztárgyat, és egy őszirózsával telt vázát az asztal közepéről áttett a kandal ópárkány sarkára. Azután hátralépett, félrehajtotta fejét, és szemügyre vette az elrendezést. 
 	– Így hogy tetszik, monsieur Poirot? 
 	– Sehogy sem, mademoisel e. 
 	– Gondoltam. – Nevetve, gyorsan és ügyesen visszatett mindent eredeti helyére. – Nos, ha valamit el akarunk mondani, akkor mondjuk is el! Maga valahogy az az ember, akivel lehet erről beszélni. Tehát: mit gondol, szükséges a rendőrség tudomására hozni, hogy John Christow szeretője voltam? 
 	
 	Hangja teljesen száraz volt, és érzelemmentes. Nem nézett Poirot-ra, hanem a feje fölött a falra. Egyik mutatóuj ával a virágváza hajlatát követte – ez volt érzelmeinek egyetlen megnyilatkozása. 
 	– Értem. Szerelmesek voltak egymásba? – Poirot hangja tárgyilagos volt, szintén híjával minden érzelemnek. 
 	– Ha jobb szereti így megfogalmazni. 
 	Poirot kíváncsian ránézett. 
 	– Ön nem így mondta, mademoisel e. 
 	– Nem. 
 	– Miért nem? 
 	Henrietta vál at vont. Odajött, és leült Poirot mel é a pamlagra. 
 	– Szeretem meghatározni a dolgokat… amilyen pontosan csak lehet – mondta lassan. 
 	Poirot egyre növekvő érdeklődéssel nézett a lányra. 
 	– Szóval Christow doktor szeretője volt… mióta? 
 	– Körülbelül hat hónapja. 
 	– A rendőrségnek nyilván nem lesz nehéz rájönnie erre? 
 	Henrietta mérlegelte a kérdést. 
 	– Nem hiszem. Föltéve, ha keresnek valami ilyesfélét. 
 	– Ó, keresnek majd, erről biztosíthatom. 
 	– Igen, gondoltam. – Elhal gatott, a kezét nézegette, aztán hirtelen gyors, barátságos pil antást vetett Poirot-ra, és megkérdezte: – Nos, monsieur Poirot, mit csináljak? 
 	Menjek oda Grange felügyelőhöz, és mondjam… mit lehet mondani egy olyan bajusznak? Annyira házias, családias bajusz! 
 	Poirot keze önkéntelenül fölemelkedett saját, büszkén viselt ékességéhez. 
 	– Ezzel szemben az enyém, mademoisel e? 
 	– Monsieur Poirot, a maga bajusza a művészet diadala. 
 	Páratlan! Egyedülál ó! 
 	– Úgy van. 
 	– És talán ez az oka, hogy ilyen őszintén beszélek most magával. Ha már a rendőrségnek tudnia kel az igazat Johnról és rólam, szükséges lesz ezt nyilvánosságra hozni? 
 	– Nem föltétlenül. Ha úgy gondolják, nincs jelentősége az ügy szempontjából, akkor diszkrétek lesznek. Nagyon aggasztja ez a kérdés? 
 	Henrietta bólintott. Egy-két pil anatig lebámult az uj aira, aztán hirtelen fölvetette a fejét, és szenvedélyesen kitört: –
 	Miért kel ene még gyötrelmesebbé tenni a dolgot szegény Gerda számára? Imádta Johnt, és John meghalt. Miért kel ene még tetézni a kínjait? 
 	– Őmiatta nyugtalanítja úgy a dolog? 
 	– Azt hiszi, ez képmutatás? Nyilván úgy véli, ha fikarcnyit is törődtem volna Gerda lelki nyugalmával, nem lettem volna John szeretője. De nem érti meg… nem így volt. Én nem tettem tönkre a házaséletét, én csak egy… egyike voltam…
 	egy hosszú folyamatnak. 
 	– Ó, hát így ál a dolog? 
 	Henrietta magából kikelve tiltakozott. 
 	– Nem, nem, nem! Nem úgy, ahogy gondolja! Épp ez az, ami leginkább bánt. Hogy hamis képet nyernek majd arról, hogy milyen is volt John. Ezért vagyok itt, ezért beszélek…
 	mert talán… talán… meg tudnám értetni magával, milyen fajta ember volt. Előre látom, mi történik… az újságok nagybetűs címsorait: „Egy orvos szerelmi élete”…
 	összefirkálnak majd mindenfélét Gerdáról, rólam és Veronica Crayről. John nem volt olyan… nem sokat gondolt nőkre, a legfontosabb számára nem a nő volt, hanem a munkája. A munkája érdekelte, a munkája izgatta, a munkájában elégítette ki minden kalandvágyát. Ha egy óvatlan pil anatban valaki megkérdezte volna Johnt, ki az a nő, akire a legtöbbet gondol, tudja kinek a nevét ejti ki?…
 	Mrs. Crabtree-ét. 
 	– Mrs. Crabtree? Az meg kicsoda? – kérdezte meglepetten Poirot. 
 	Henrietta a könnyeivel küzdve, mégis nevetve magyarázta. 
 	– Egy csúf, ráncos képű, piszkos vénasszony, aki az Atyaúristennel is szembeszál . John mérhetetlenül nagyra tartotta. A Szent Kristóf kórház egyik betege. Ridgewaykórban szenved. Ez igen ritka betegség, és föltétlenül halálos, nem tudják a gyógymódját. De John rájött egy kezelési eljárásra… nem tudom szakszerűen elmagyarázni, nagyon bonyolult… a hormonkiválasztással függ össze. 
 	Kísérleteket végzett, és Mrs. Crabtree volt a legremekebb betege… mert bátor asszony, élni akar, és imádta Johnt. 
 	Ők ketten együtt harcoltak. A Ridgeway-kór és Mrs. 
 	Crabtree foglalta le John minden gondolatát hónapok óta éj el-nappal, és valójában nem számított semmi más. John ilyen orvos volt, ez volt jel emző rá, nem a Harley Street-i rendelő 
 	gazdag, 
 	elhízott 
 	nőbetegei, 
 	az 
 	csak
 	mel ékfoglalkozás volt, hanem a mélyreható tudományos kíváncsiság, és a törekvés tudományos eredmények elérésére… bárcsak sikerülne ezt megértetnem magával! 
 	
 	Kétségbeesetten széttárta kezét. Poirot pedig arra gondolt, hogy milyen szép és érzékeny ez a kéz. 
 	– Úgy látom, kedvesem, maga igen jól megértette –
 	jegyezte meg. 
 	– Ó, igen, megértettem. Hisz John ahányszor eljött, mindig beszélt róla. Nem egészen nekem… azt hiszem, részben saját magának mondta el, így tisztázta a gondolatait. Néha már majdnem elkeseredett… nem tudta, hogy küzdje le a megnövekedett toxicitást… aztán felötlött benne a kezelés egy újabb változata. Nehéz megmagyarázni, milyen volt ez… olyan… olyan, mint egy csata. Nem tudja elképzelni, milyen dühödt, elszánt akarattal ment neki. Volt úgy, hogy kétségbeesett, néha csupán halálosan fáradt volt…
 	Pár percig hal gatott, szeme elsötétült az emlékektől. Poirot kíváncsian megkérdezte:
 	– Nyilván önnek is van némi szakismerete? 
 	Henrietta a fejét rázta. 
 	– Nem sok, de arra elég, hogy megértsem, miről beszél John. Szereztem néhány könyvet, és utánanéztem. 
 	Megint elhal gatott, arca el ágyult, ajka kissé szétnyílt: emlékezett. Aztán felsóhajtott; gondolatai visszatértek a jelenbe. Szomorú pil antást vetett Poirot-ra. 
 	– Ha csak sikerülne megértetnem magával…
 	– De hisz sikerült, mademoisel e. 
 	– Komolyan? 
 	– Igen. Fölismertem a szavai hitelességét. Köszönöm. 
 	Csakhogy nem lesz könnyű mindezt megmagyarázni Grange felügyelőnek. 
 	– Valószínűleg nem. Ő a kérdés személyes oldalára irányítja majd a figyelmét. 
 	– Ami annyira mel ékes volt… teljesen mel ékes! – tört ki hevesen a lányból. 
 	Poirot lassan összevonta a szemöldökét. Néma tiltakozása kiváltotta a választ. 
 	– De higgye el, hogy az volt! Tudja… idővel… John gondolatai közé ékelődtem. Női mivoltomban hatottam az érzékeire. Miattam nem tudta kel ően összpontosítani a figyelmét arra, amire szerette volna. Félt, hogy belém szeret, és nem akart szerelmes lenni senkibe. Azért…
 	hm… szeretkezett velem, mert nem kívánt túlságosan sokat foglalkozni velem gondolatban. Könnyű, futó viszonynak kívánta, amilyen azelőtt többször is az útjába akadt már. 
 	– És ön… ön megelégedett azzal, hogy így legyen? –
 	Poirot figyelmesen nézte a lány arcát. 
 	– Nem, nem voltam… elégedett. Végre is ember vagyok…
 	– A hangja megint száraz volt. 
 	– Akkor meg miért… mademoisel e…
 	Henrietta szélsebesen feléje fordult. 
 	– Hogy miért? Azt akartam, hogy John legyen elégedett, hogy John kapja meg, amit kíván! Azt akartam, hogy képes legyen folytatni azt, amit a szívén visel… a munkáját! Ha John így kívánta, ha így védekezett egy újabb lelki sérülés el en… nos… énfelőlem… miért ne lehetett volna így. 
 	– Épp az imént említette, mademoisel e, Veronica Cray nevét. Barátnője volt ő is John Christow-nak? 
 	– Múlt szombat estig tizenöt éve nem látta azt a nőt. 
 	– Tizenöt évvel ezelőtt ismerte? 
 	– 
 	Jegyben 
 	jártak. 
 	Látom, 
 	bővebben 
 	meg 
 	kel
 	
 	magyaráznom. John halálosan beleszeretett Veronicába. 
 	Veronica pedig minden háj al megkent kis bestia volt, és ma is az. Szédületes egoista. Azt kívánta, hogy John dobja sutba mindazt, ami érdekli, amivel foglalkozik, és ne legyen egyéb, mint Miss Veronica Cray szelídített férjecskéje. 
 	John, nagyon helyesen, szakított vele, de pokolian szenvedett. Fejébe vette, hogy olyasvalakit vesz feleségül, aki semmiben sem hasonlít Veronicára. Elvette Gerdát, azt a mafla kis libát. Ez rendben is lett volna, csakhogy, amint előre látható volt, eljött a napja, amikor kezdte bosszantani, hogy olyan ostoba liba a felesége. Több nőügye volt… de egy sem volt fontos. Gerda persze nem tudott róluk. Nekem azonban az a benyomásom, hogy tizenöt éven át valami rágta John lelkét, méghozzá Veronicával kapcsolatban. 
 	Tulajdonképpen sohasem heverte ki azt az ügyet. És múlt szombaton ismét szembekerült azzal a nővel. 
 	Hosszú csönd követte szavait. Poirot elmerengve mormolta:
 	– Kiment vele, hogy hazakísérje, és hajnali háromkor tért vissza Szilfaberekbe. 
 	– Honnan tudja? 
 	– Az egyik szobalánynak fogfájása volt. 
 	– Lucynak túlságosan nagy a személyzete –jegyezte meg Henrietta, eltérve a tárgytól. 
 	– Ön azonban tudott erről, mademoisel e. 
 	– Igen. 
 	– Honnan tudta? 
 	– Kinéztem az ablakon, és láttam, mikor visszajött – felelte pil anatnyi szünet után lassan a lány. 
 	
 	– Fogfájás, mademoisel e? 
 	– Egészen másfajta fájdalom, monsieur Poirot. 
 	Henrietta fölál t, és az ajtó felé tartott. 
 	– Hazakísérem, mademoisel e – ajánlkozott Poirot. 
 	Átmentek a kocsiúton, és benyitottak a kerítésajtón a gesztenyeligetbe. 
 	– Nem kel az úszómedence mel ett mennünk – mondta Henrietta. – Ha itt balra kanyarodunk, a legfölső ösvényen át elérjük a virágos sétányt. 
 	Meredek csapás vitt föl az erdő koszorúzta dombtetőre. 
 	Csakhamar befordultak egy szélesebb ösvényre, amely a domb oldalán vezetett a vadgesztenyefák fölött. Egy padhoz értek, és leültek. Sűrű lomb vette körül őket, csak a pad előtt elágazó ösvény végén vil ant föl a víztükör kékje. 
 	Poirot szótlanul figyelte Henrietta immár feszültségtől mentes, megenyhült arcát. Így teltebbnek, fiatalabbnak tűnt. 
 	Maga előtt látta, milyen lehetett süldő lány korában. Végül halkan megszólalt:
 	– Mire gondol most, mademoisel e? 
 	– Ainswickre. 
 	– Mi az az Ainswick? 
 	– Ainswick? Egy birtok neve. – Henrietta szinte álmodozva mesélni kezdett Ainswickről, a bűbájos hófehér házról, a hatalmas magnóliáról, a birtokot félkörben körülölelő erdő
 	borította dombokról. 
 	– Az otthona volt? 
 	– Nem egészen. Írországban nőttem föl. De Edward és Midge és én, mi valamennyien oda mentünk szünidőben. 
 	Valójában Lucy otthona, az apja tulajdona volt. Annak halála után Edwardra szál t a birtok. 
 	– Nem Sir Henryre? 
 	– Henry csak távoli rokon. 
 	– És Edward Angkatel után ki örökli Ainswicket? 
 	– Milyen furcsa. Erre még sohasem gondoltam. Ha Edward nem nősül meg… – Henrietta elhal gatott, árnyék suhant az arcára. 
 	„Vajon mi jár a fejében?” – tűnődött Hercule Poirot. 
 	– Valószínűleg – dünnyögött Henrietta – Davidre szál . Így hát ezért…
 	– Ezért, micsoda? 
 	– Ezért hívta meg Lucy. David és Ainswick? Valahogy nem il enek össze…
 	Poirot az előttük lefutó ösvényre mutatott. 
 	– Ezen az úton ment le a medencéhez tegnap, mademoisel e? 
 	Henrietta megborzongott. 
 	– Nem, a másikon, közelebb a házhoz. Ezen Edward jött le. 
 	Muszáj erről beszélnünk még?! Gyűlölöm azt az úszómedencét! Gyűlölöm még Szilfabereket is! 
 	Gyűlöletes odafenn az a szörnyű Berek, Dermedt ágakról a vér borzalma szitál, Amidőn a vörös lomb némán lepereg, S a visszhang válasza, bárki ha kérdi: Halál. 
 	Henrietta csodálkozva rámeredt. 
 	– Tennyson – közölte büszkén Hercule Poirot. – Az önök Lord Tennysonjának a verse. 
 	– S a visszhang válasza, bárki ha kérdi… – ismételte a lány és mintegy saját magának
 	folytatta: – Hát persze, most már értem… ez az…
 	visszhang! 
 	– Visszhang? 
 	– Ez az egész hely itt. Maga Szilfaberek. Már majdnem magam is rájöttem múltkor…
 	mikor szombaton Edwarddal fölsétáltunk a gerincre. Ez itt Ainswick visszhangja. És azok vagyunk mi Angkatel ek, valamennyien. Visszhangok, nem valódi élőlények… nem olyanok, mint John! Bárcsak ismerte volna őt, monsieur Poirot. Hozzá képest csak árnyak vagyunk, John azonban igazán élt. 
 	– Ezt már akkor is tudtam, amikor haldoklott, mademoisel e. 
 	– Tudom. Megérezte. Most pedig John halott, és mi, az árnyak, élünk. Olyan az egész, mint egy igen rossz tréfa. 
 	Henrietta arcából eltűnt a fiatalság. Ajka eltorzult a hirtelen rátörő fájdalomtól. Poirot kérdezett valamit tőle, és egy pil anatig föl se fogta, mit mondott. 
 	– Érdeklődtem, vajon a nénje, Lady Angkatel , kedvelte-e Christow doktort. 
 	– Lucy? Nem a néném, unokanővérem. Ó, igen, nagyon szerette. 
 	– És Mr. Edward Angkatel … szintén unokatestvére…
 	szerette Christow-t? 
 	– Nem különösebben… de hát alig ismerte – válaszolt Henrietta kissé kényszeredett hangon, legalábbis úgy tűnt Poirot-nak. 
 	– No és… nyilván szintén az unokafivérük… Mr. David Angkatel ? 
 	Henrietta elmosolyodott. 
 	– Azt hiszem, David valamennyiünket gyűlöl. A könyvtárban csücsül egész nap, és beletemetkezik az Encyclopaedia Britannicába. 
 	– Ó, szóval komoly fiatalember. 
 	– Sajnálom szegény Davidet. Nehéz gyermekkora volt, egy beteg, meghibbant anya mel ett. Most azt hiszi, az önvédelem egyetlen módja, ha megpróbálja különbnek érezni magát mindenkinél. Ez rendben is volna, amíg sikerül neki, de néha belesül, és előbukkan a kis sérülékeny David. 
 	– Különbnek érezte magát Christow doktornál? 
 	– Megpróbálta, de azt hiszem, sikertelenül. Az a gyanúm, John Christow pontosan az a fajta férfi volt, amilyen David szeretne lenni… ennélfogva ki nem ál hatta Johnt. 
 	Poirot elgondolkozva bólintott. 
 	– Hogyne… önbizalom, határozott föl épés, férfiasság… az erősebb nem intenzív tulajdonságai… érdekes…nagyon érdekes. 
 	Henrietta nem felelt. 
 	A fák között lepil antva, a medence mel ett Poirot észrevett egy embert, amint lehajol – legalábbis úgy tűnt –, és keresgél valamit. 
 	– Szeretném tudni… – mormogta. 
 	– Kérem? 
 	– Az ott lent Grange felügyelő embere. Úgy látszik, keres valamit. 
 	– Nyilván nyomokat. Nem nyomokra vadásznak a rendőrök? 
 	Cigarettahamura, 
 	lábnyomokra, 
 	elégett
 	gyufaszálra? – kérdezte a lány keserű gúnnyal. 
 	Poirot komolyan válaszolt. 
 	– Hogyne, keresnek, és néha találnak is ilyesmit. Az igazi nyomok azonban, Miss Savernake, egy ilyenfajta bűnténynél rendszerint az érdekelt felek személyes kapcsolataiban rejlenek. 
 	– Nemigen értem, amit mond. 
 	– Egészen apró dolgok – magyarázta Poirot hátravetett fej el, félig lehunyt szemmel. – Nem a cigarettahamu, vagy a gumisarok lenyomata… hanem egy mozdulat, egy pil antás, egy váratlan cselekedet…
 	Henrietta élesen feléje fordult, és ránézett. Poirot magán érezte tekintetét, de nem mozdult. 
 	– Mire gondol? – kérdezte a lány. 
 	– Arra gondoltam, ahogy ön odalépett, és elvette Mrs. 
 	Christow kezéből a revolvert, aztán beejtette a medencébe. 
 	Henrietta megrezzent. A hangja azonban teljesen normális volt, és nyugodt. 
 	– Gerda meglehetősen ügyetlen teremtés, monsieur Poirot. 
 	A pil anatnyi megrázkódtatás hatása alatt elsüthette volna azt a revolvert, és ha van benne még egy töltény, eltalálhatott volna valakit. 
 	– De ön is eléggé ügyetlen volt ám, vagy nem? Amikor beejtette a vízbe? 
 	– Hát… engem is megrázkódtatás ért. – Várt egy kicsit. –
 	Mire céloz, monsieur Poirot? 
 	Poirot 
 	ültében 
 	fölegyenesedett, 
 	feléje 
 	fordult, 
 	és
 	tárgyilagosan közölte. 
 	
 	– Amennyiben uj lenyomatok voltak azon a revolveren, mármint amelyek azelőtt kerültek rá, mielőtt Mrs. Christow kezébe vette volna a fegyvert, érdekes volna megtudni, kinek a kezétől származtak… és ezt most már nem tudjuk meg soha. 
 	– Ezzel azt akarja mondani, hogy azt hiszi, az én uj lenyomatom volt – mondta Henrietta csöndesen, de határozottan. – Azt ál ítja, lelőttem Johnt, otthagytam mel ette a revolvert azért, hogy ha Gerda arra jön, és fölszedi, neki kel jen tartania a hátát érte. Ugye így gondolta? De ha ezt tettem volna, bizonyára tart annyira értelmesnek, hogy előbb letörlöm a saját uj lenyomataimat! 
 	– De bizonyára van annyira értelmes, mademoisel e, hogy azt is belássa: ha ezt megteszi, és Mrs. Christow-én kívül nincs más uj lenyomat azon a revolveren, az bizony igen különös lett volna! Mert előző nap önök valamennyien célba lőttek azzal a revolverrel. Gerda Christow aligha törli tisztára, mielőtt használná, miért is tenné? 
 	– Tehát azt hiszi, én öltem meg Johnt? – kérdezte a lány lassan. 
 	– Mielőtt Christow doktor meghalt, azt mondta: „Henrietta.” 
 	– És úgy gondolja, ez vád volt? Téved. 
 	– Akkor hát mi volt? 
 	Henrietta kinyújtott lábával rajzolgatott a földön. Nagyon halkan mondta:
 	– Elfelejtette talán, amit nem is olyan régen közöltem? 
 	Vagyis… hogy… milyen viszony volt közöttünk? 
 	– Ó, hogyne… a szeretője volt… így hát, mikor a halálán van, azt mondja: „Henrietta.” Milyen megható. 
 	
 	A lány haragtól lángoló pil antást vetett rá. 
 	– Muszáj gúnyolódnia? 
 	– Nem gúnyolódom. De nem szeretem, ha hazudoznak nekem… és azt hiszem, maga épp ezen fáradozik. 
 	– Megmondtam már, hogy nem vagyok nagyon őszinte –
 	magyarázta megnyugodva Henrietta –, de amikor John kiejtette a nevemet, nem vádolt azzal, hogy meggyilkoltam. 
 	Hát nem tudja megérteni, hogy a magamfajta ember, aki alkot, képtelen kioltani életet? Nem ölök embert, monsieur Poirot, nem tudnék megölni senkit. Ez az igazság. Csupán azért gyanúsít, mert egy haldokló, aki aligha tudta, mit mond, elmormolta a nevemet. 
 	– Christow doktor teljesen tisztában volt azzal, mit mond! 
 	Eleven és tudatos volt a hangja, akárcsak egy életbevágó műtétet végrehajtó orvosé, mikor élesen és sürgetően rászól a műtősnőre: Csipeszt! 
 	– De… – Henrietta alig tudta, mit mondjon, annyira meghökkent. Poirot gyorsan folytatta:
 	– És nem csupán azért, amit Christow doktor a halálakor mondott. Egy pil anatig sem hiszem, hogy ön képes lenne szándékos gyilkosságra… De leadhatta azt a lövést hirtelen támadó ádáz haragjában… és ha így történt… ha így, mademoisel e, önben megvan az alkotó fantázia és készség, hogy eltüntesse a nyomát. 
 	Henrietta fölál t. Sápadtan, megrendülten nézett Poirot-ra, aztán szomorúan elmosolyodva megszólalt:
 	– És még azt hittem, hogy kedvel engem. 
 	Hercule Poirot fölsóhajtott. Bánatosan mondta:
 	– Épp az a baj, hogy így van. 
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 	Mikor Henrietta elment, Poirot még ott maradt, amíg meg nem pil antotta lent a medence mel ett elhaladó Grange felügyelőt, amint ruganyos, jókora léptekkel nekivág a kerti házon túl kezdődő ösvénynek. 
 	Járása céltudatos, ál apította meg Poirot, ennélfogva vagy Pihenőrévet vagy Galambdúcot keresi föl. Vajon melyiket? 
 	Fölkelt, és ugyanazon az úton, amerre jött, hazasétált. Ha Grange őhozzá tart, nagyon is érdekelte, mi lehet a mondanivalója. 
 	Pihenőrévben azonban nem várta látogató. Poirot töprengve nézett Galambdúc irányába; tudta, hogy Veronica Cray nem utazott vissza Londonba. 
 	Nőttön-nőtt a kíváncsisága Veronica Cray iránt. Az a pazar rókaprém, az a halom gyufásdoboz, az, ahogy szombat este 
 	váratlanul 
 	beál ított 
 	egy 
 	suta 
 	kifogással
 	Angkatel ékhez, és végül amit Henrietta Savernake-től megtudott 
 	John 
 	Christow 
 	és 
 	Veronica 
 	múltbeli
 	kapcsolatáról – együttesen érdekesen kirajzolódó képpé ál t össze. 
 	Maga előtt látta a különös rajzolatot, az egymásba bonyolódó érzelmeknek, az el entétes egyéniségek összeütközésének kusza, zavaros szövevényét, a gyűlölet és a vágy sötét szálaival. 
 	Csakugyan Gerda Christow lőtte le a férjét? Vagy nem egészen ilyen egyszerű a dolog? 
 	
 	Henriettával való beszélgetésére gondolva Poirot úgy döntött, hogy nem ennyire egyszerű. 
 	Henrietta rögtön azt hitte, hogy őt gyanúsítja a gyilkossággal, pedig jómaga még távolról sem jutott el odáig 
 	a 
 	következtetéseiben. 
 	Csupán 
 	arról 
 	volt
 	meggyőződve, hogy a lány tud valamiről, vagy eltitkol valamit…
 	Elégedetlenül megrázta a fejét. 
 	Az a jelenet a medencénél. Megrendezett jelenet. Színpadi jelenet. 
 	Ki rendezte? 
 	Kinek a számára rendezték? 
 	A második kérdésre könnyű válaszolnia: nyilván Hercule Poirot számára. Már akkor is így gondolta. De akkor arcátlan tréfának tartotta. 
 	Arcátlanság, hogyne… de nem tréfa. 
 	És az első kérdés? Arra mi a válasz? 
 	Nem tudta. Fogalma sem volt róla. 
 	Félig lehunyt szemmel sorra fölidézte magában a szereplőket. Világosan látta valamenynyit: a becsületes, felelősségteljes Sir Henryt, a brit birodalom megbízható tisztviselőjét. A váratlanul, elképesztően bájos Lady Angkatel csalóka, megfoghatatlan alakját, pokolian logikátlan ötleteivel. Henrietta Savernake-et, aki jobban szerette John Christow-t, mint önmagát. A szelíd, félrehúzódó Edward Angkatel t, a sötét hajú, biztos föl épésű Midge Hardcastle-t, Gerda Christow kábult, zavart arcát, amint kezében tartja a revolvert, David Angkatel sértődött kamaszfiguráját. 
 	
 	Valamennyien 
 	az 
 	igazságszolgáltatás 
 	hálójában
 	evickélnek. Egy darabig összetartja őket a hirtelen bekövetkezett erőszakos halál könyörtelen utójátéka. 
 	Mindegyiknek megvan a maga története, a maga tragédiája…
 	És a jel emek és érzelmek kölcsönös kapcsolatában szunnyad valahol az igazság. 
 	Hercule Poirot számára csak egyvalami volt még az emberi lélek tanulmányozásánál is lenyűgözőbb: az igazság kiderítése. 
 	Tudni akarta, mi az igazság John Christow halála körül. 
 	*
 	– Ez csak természetes, felügyelő úr – mondta Veronica. –
 	Égek a vágytól, hogy a segítségére legyek! 
 	– Köszönöm, Miss Cray. 
 	Grange felügyelő valahogy egészen másmilyennek képzelte el a filmszínésznőt. 
 	Káprázatos 
 	ragyogásra, 
 	mesterkélt, 
 	fel engzős
 	viselkedésre volt elkészülve. Nem lepte volna meg, ha Miss Cray eljátssza valamelyik hatásos szerepét. Gyanította, hogy csakugyan szerepet játszik, de nem olyat, amilyet várt. 
 	Nem fogadta semmi túlzásba vitt női báj vagy hatásvadászó, káprázatos ragyogás. 
 	A felügyelő ehelyett úgy érezte: rendkívül csinos és elegáns hölggyel ül szemközt, aki ráadásul igen jó üzletasszony. 
 	Veronica Cray nem ostoba, gondolta. 
 	– Csak arra kérem, Miss Cray, hogy válaszoljon a kérdéseimre. Ön átment szombat este Szilfaberekbe? 
 	– Igen. Elfogyott a gyufám. Az ember elfelejti, milyen fontos az ilyesmi vidéken. 
 	– Miért ment olyan messzire? Miért nem a szomszédba, monsieur Poirothoz? 
 	Veronica mosolygott – fölényes, magabiztos filmmosoly volt. 
 	– Nem tudtam, ki a szomszédom, különben odamentem volna. Tudja, azt hittem, valami kis külföldi figura, aki könnyen ráakaszkodik az. emberre – minthogy olyan közel lakik. 
 	„Igen, ez egészen hihető – gondolta Grange –, ezt remekül kifőzte előre őnagysága.” 
 	– Kapott gyufát – folytatta a felügyelő –, és úgy tudom, doktor Christow-ban régi barátját ismerte föl? 
 	Veronica bólintott. 
 	– Szegény John… Így volt, nem láttam tizenöt éve. 
 	– Igazán? – Udvarias kételkedés csengett a felügyelő
 	hangjában. 
 	– Igazán. – A válasz határozott volt. 
 	– Örült, amikor meglátta? 
 	– Kimondhatatlanul. Mindig öröm találkozni egy régi jó baráttal, nemde, felügyelő úr? 
 	– Alkalomadtán, igen. 
 	– John hazakísért – folytatta Veronica. – Bizonyára szeretné tudni, nem mondott-e valamit nekem, ami fényt vetne 
 	a 
 	tragédiára. 
 	Alaposan 
 	átgondoltam 
 	a
 	beszélgetésünket, de igazán, John egy árva szóval sem utalt arra, mintha sejtené, hogy mi készül el ene. 
 	– Miről beszélgettek, Miss Cray? 
 	– A régi szép napokról. Emlékszik még erre, arra, hát amarra? – Tűnődve elmosolyodott. 
 	– Dél-Franciaországban ismerkedtünk össze. John alig változott… Öregebb lett persze, és határozottabb. Úgy hal om, egészen jó nevű orvos volt. Egyáltalában nem beszélt az életéről. Az a benyomásom, hogy nem volt túlságosan boldog a házassága… de ez csupán homályos impresszió. A felesége, szegényke, nyilván szűk látókörű, féltékeny asszony… valószínűleg örökösen nyaggatta a csinosabb nőbetegei miatt. 
 	– Ó, nem – jelentette ki Grange. – Nem olyannak látszik, mint aki így viselkedett volna. 
 	– Úgy gondolja – vágott a szavába Veronica –, hogy magába fojtotta? Igen… igen, értem, ez még százszorta veszélyesebb lehet. 
 	– Látom, Miss Cray, ön azt hiszi, hogy Mrs. Christow lőtte le a férjét? 
 	– Jaj, nem lett volna szabad ezt mondanom! Tárgyalás előtt tartózkodjunk az észrevételektől, ugye? Őszintén sajnálom, felügyelő úr. Csak mert a szobalányomtól hal ottam, hogy úgy akadtak rá, amint még revolverrel a kezében hajolt a holttest fölé. Hisz tudja, mennyire fölnagyítanak mindent az ilyen csöndes kis vidéki zugokban, a cselédek pedig igencsak pletykálnak. 
 	– A szolgálók néha igen hasznosak, Miss Cray. 
 	– Bizonyára ezen az úton szerzi az értesülései jó részét. 
 	Grange egykedvűen folytatta:
 	– Az a kérdés persze, kinek volt oka…
 	Elhal gatott. Veronica bánatosan elmosolyodva megszólalt. 
 	– És az első számú gyanúsított mindig a feleség? Milyen cinikus dolog! Rendszerint van azonban egy úgynevezett
 	„másik” nő is. Föltehetően annak is lehet indítóoka? 
 	– Úgy hiszi, Christow doktor életében szerepelt egy másik nő is? 
 	– Hát… igen, kel ett ott lennie valakinek a háttérben. Tudja, vannak ilyen megérzések. 
 	A megérzések néha igen sokat segítenek. 
 	– Úgy képzelem… abból, amit John mondott… az a szobrásznő… nos, intim jó barátnője volt. De erről bizonyára már mindent tudnak? 
 	– Meg kel vizsgálnunk természetesen minden szempontot. 
 	Grange hangja nem árult el semmit, de látta, amint abban a nagy kék szempárban boszszúál ó elégtétel csil an fel. 
 	Nagyon hivatalosan fogalmazta meg következő kérdését. 
 	– Azt mondja, Christow doktor hazakísérte. Hány óra volt, amikor elbúcsúzott tőle? 
 	– Igazán nem emlékszem! Jó ideig beszélgettünk, azt tudom. Egész későre járhatott már. 
 	– Bejött önnel ide? 
 	– Igen. Ital al kínáltam. 
 	– Értem. Azt hittem, a beszélgetésük a pavilonban zajlott le, az úszómedence mel ett. 
 	Veronicának megrebbent a szeme, alig pil anatnyi habozás után azonban fölkiáltott. 
 	– Ez aztán detektívmunka a javából! Igen, leültünk ott, elszívtunk egy-két cigarettát, és beszélgettünk egy darabig. 
 	Honnan tudja? 
 	Arcán nem látszott más, mint egy gyermek örvendező, mohó érdeklődése egy ügyes cselfogás csínja-bínja iránt. 
 	
 	– Ottfelejtette a szőrmekeppjét, Miss Cray – közölte Grange. – És a gyufát – tette hozzá minden nyomaték nélkül. 
 	– Igen, persze. 
 	– Doktor Christow reggel háromkor tért vissza – jelentette ki Grange ugyanolyan közömbös hangon. 
 	– Olyan késő volt már? – ámult-bámult Veronica. 
 	– Olyan késő volt, Miss Cray. 
 	– Természetesen rengeteg témánk volt, hiszen hosszú-
 	hosszú évekig nem láttuk egymást. 
 	– Csakugyan olyan hosszú idő telt el azóta, hogy utoljára találkozott Christow doktorral? 
 	– Mondtam már, hogy nem láttam tizenöt éve. 
 	– Nem téved? Egészen biztos benne? Nekem úgy tűnik, igen gyakran találkozhatott vele. 
 	– Ezt meg honnan a csudából veszi? 
 	– Nos, mindenekelőtt itt ez az üzenet. – Grange elővett a zsebéből egy levelet, köhintett, és fölolvasta: „Gyere át reggel, beszélnem kel veled. Veronica.” 
 	– Igen… – A színésznő mosolygott. – Kissé talán parancsoló a stílusa, sajnos az ember eléggé… nyegle modorhoz szokik Hol ywoodban. 
 	– Christow doktor eleget tett ennek a hívásnak, és mindjárt reggel átjött ide. Aztán veszekedtek. Lenne szíves közölni velem, Miss Cray, min kaptak össze? 
 	A felügyelő fölfedte kártyáit. Észrevette a nő szemében fölvil anó haragot és dühösen összeszorított száját. 
 	– Nem veszekedtünk! – vágta oda kurtán Veronica. 
 	– Igenis veszekedtek, Miss Cray. Ezek voltak az ön utolsó szavai: „Azt hiszem, jobban gyűlöl ek, mint hittem, hogy gyűlölni tudnék bárkit is!” 
 	Veronica hal gatott. Szinte érezni lehetett, amint fejében kergetőznek a száguldó gondolatok. Másból esetleg tüstént kitör a szóáradat, Veronica Cray azonban sokkal óvatosabb és okosabb volt. Vál at vont, és könnyedén odavetette:
 	– Most már értem. Még egy adag cselédpletyka. A kis szobalányomnak elég élénk a fantáziája. Csakhogy egy és ugyanazt, tudja, különféleképpen lehet mondani. Dehogy voltam én olyan fel engzős! Évődtünk egymással, és közben kicsúszott a számon ez a valójában enyhén kacérkodó megjegyzés. 
 	– Nem úgy mondta, hogy komolyan vegyék a szavait? 
 	– Ó, dehogy. És biztosíthatom, felügyelő úr, hogy igenis tizenöt év telt el, amióta utoljára láttam John Christow-t. Ezt könnyen el enőrizheti. 
 	Ismét nyugodt volt, hűvös, magabiztos. 
 	Grange nem vitatta tovább a dolgot. Fölál t. 
 	– Pil anatnyilag nincs több kérdésem, Miss Cray – mondta udvariasan. 
 	Elhagyta Galambdúcot, és az úton valamivel lej ebb befordult Pihenőrév kertkapuján. *
 	Hercule Poirot mérhetetlen meglepetéssel meredt a felügyelőre, és hitetlenkedve ismételte annak szavait. 
 	– A halálos lövést nem azzal a revolverrel adták le, amelyik Gerda Christow kezében volt, és aztán a vízbe ejtették? De hisz ez érthetetlen! 
 	– Ahogy mondja, monsieur Poirot. Nincs semmi értelme. 
 	
 	– Nem, nincs semmi értelme – mormolta halkan Poirot. –
 	Azért mégis kel hogy legyen értelme, felügyelő úr, nem? 
 	– Pontosan erről van szó, monsieur Poirot. Meg kel találnunk a magyarázatát… de pil anatnyilag halvány sejtelmem sincs, hogyan. Addig nemigen jutunk tovább, amíg nem találjuk meg azt a fegyvert, amelyiket valóban használtak. Annyi biztos, hogy Sir Henry gyűjteményéből került ki… legalábbis egy hiányzik belőle. Eszerint még mindig Szilfaberekhez kapcsolódik az egész ügy. 
 	– Szilfaberekhez – mormolta Poirot. 
 	Olyan egyszerű, sima ügynek látszott – fűzte tovább Grange. – Nos, nem olyan sima és nem olyan egyszerű. 
 	– Nem, nem egyszerű. 
 	– Számolnunk kel azzal a lehetőséggel, hogy az egészet eleve úgy fundálták ki, hogy Gerda Christow-ra háruljon a gyanú. De akkor miért nem hagyták ott a halált okozó revolvert, hogy azt szedje föl? 
 	– Esetleg nem szedte volna föl. 
 	– Ez igaz, de ha nem nyúl is hozzá, amíg nincs semmilyen uj lenyomat a fegyveren… mert használat után letörölték…
 	akkor is bizonyára őt gyanúsítanák. A gyilkos pedig ezt akarta, nem? 
 	– Ezt akarta? 
 	Grange rábámult. 
 	– Nos, ha valaki elkövetett egy gyilkosságot, azt nyilván másvalakinek akarja a nyakába varrni. Ez a gyilkos rendes gondolatmenete. 
 	– Igen… Csakhogy itt talán a szokványostól merőben eltérő
 	típusú gyilkossal ál unk szemben. Lehet, hogy ez a probléma megoldása. 
 	– Mi a megoldása? 
 	– A szokványostól merőben eltérő típusú gyilkos – mondta elgondolkozva Poirot. 
 	– Akkor meg… mi volt a gyilkos elgondolása? Mit akart elérni? 
 	Poirot nagyot sóhajtva széttárta kezét. 
 	– Ha én azt tudnám… fogalmam sincs róla. De…
 	homályosan… úgy tűnik…
 	_ ? 
 	– …olyasvalaki a gyilkos, aki meg akarta ölni John Christow-t, de nem akarta belekeverni Gerdát. 
 	– Hm. Ezzel szemben azonnal őt gyanúsítottuk. 
 	– Ó, igen, de csak idő kérdése volt, hogy kiderüljön a tényál ás a fegyver körül, és nyomban megváltozott a helyzet. Közben pedig a gyilkosnak volt ideje…
 	Poirot nem folytatta. 
 	– Mire? 
 	– No, itt megfogott, barátom. Megint csak azt mondhatom, hogy nem tudom. 
 	Grange felügyelő föl-alá járkált a szobában. Hirtelen megál t Poirot előtt. 
 	– Két okból jöttem ma ide magához, monsieur Poirot. 
 	Egyrészt tudom, hisz köztudomású a rendőrségen, milyen széles körű tapasztalattal rendelkezik, és jó néhány ilyenfajta rendkívül körmönfont problémát oldott meg már. 
 	De van még egy okom. Maga ott volt. Szemtanú volt. Látta, mi történt. 
 	Poirot bólintott. 
 	
 	– Úgy van, láttam, mi történt… a szem azonban igen megbízhatatlan tanú, felügyelő úr. 
 	– Ezt hogy érti, monsieur Poirot? 
 	– Nemegyszer csupán azt látjuk, amit arra szántak, hogy lássuk. 
 	– Úgy gondolja, előre kitervelték? 
 	– Arra gyanakszom. Pontosan olyan volt az egész, mint egy színpadi jelenet. Amit láttam, az teljesen világos volt: egy férfi, akit éppen lelőttek, és a nő, aki lelőtte, kezében még az imént használt fegyverrel. Ez volt, amit láttam, és máris tudjuk, hogy egy részlete téves: John Christow-t nem azzal a revolverrel lőtték le. 
 	– Hm. – A felügyelő keményen megmarkolta lekonyuló bajuszát. – Arra céloz, hogy a látványnak esetleg más részletei is hamisak? 
 	– Igen. Három szereplő volt még a helyszínen. Mindhárman látszólag épp akkor érkeztek. De talán ez sem igaz. Sűrűn ültetett vadgesztenyeliget veszi körül az úszómedencét, öt ösvény vezet rajta keresztül, egyik a házhoz visz, egy föl az erdőbe, egy másik föl a virágos sétányra, egy lefelé a gazdaságba, egy pedig ide föl a kocsiútra. Azok mindhárman másmás ösvényen jöttek, Edward Angkatel az erdőből, Lady Angkatel a gazdaságból, Henrietta Savernake a ház magasságában futó virágos sétányról, de jóformán egyszerre értek oda… néhány perccel Gerda Christow után. 
 	– Egyikük azonban ott lehetett már Gerda Christow előtt is, lelőhette John Christow-t, visszahúzódhatott arrafelé, amerről jött, aztán sarkon fordulva megérkezhetett a többiekkel egyidejűleg. 
 	– Ez bizony lehetséges. 
 	– Van aztán még egy lehetőség, ezt akkor még nem vettük figyelembe. A felső kocsiútról is lejöhetett valaki, lelőhette Christow-t, 
 	és 
 	visszasurranhatott 
 	úgy, 
 	ahogy 
 	jött, 
 	észrevétlenül. 
 	– Tökéletesen igaza van – helyeselt Grange. – Gerda Christow mel ett van még két gyanúsítottunk. Az indíték ugyanaz: féltékenység. Ez határozottan szerelmi bűntett volt, és két másik nőnek volt még kapcsolata az orvossal. 
 	– Aznap reggel – folytatta rövid szünet után Grange –
 	Christow átment Veronica Crayhez. Veszekedtek. A nő
 	kijelentette, hogy Christow még megkeserüli, amit tett, és azt mondta neki, hogy jobban gyűlöli, mint hitte, hogy gyűlölni tudna bárkit is. 
 	– Érdekes… – mormolta Poirot. 
 	– Miss Cray egyenesen Hol ywoodból jött, és ha igaz, amit a lapok írnak, odakint ugyancsak sűrűn lövöldöznek egymásra. Lejöhetett a prémjéért, amelyet előző éjszaka a pavilonban felejtett, találkoztak… a nő ismét éktelen haragra gerjedt, és rálőtt a férfira, aztán lépéseket hal ott, és gyorsan visszasomfordált, amerről jött… – Itt egy percre megál t a felügyelő, aztán ingerülten folytatta:
 	– Most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol összekavarodik az egész. Az az istenverte revolver! Hacsak… – tette hozzá fölcsil anó szemmel – hacsak nem lőtte le a saját revolverével, és egy másikat dobott az áldozat mel é, azt, amelyiket Sir Henry dolgozószobájából csent el, hogy Szilfaberekre terelje a gyanút. Talán nem tudta, hogy azonosítani tudjuk a lövedéken talált nyomokból a halált okozó fegyvert. 
 	– Vajon hányan tudnak erről? 
 	– Megkérdeztem erre vonatkozólag Sir Henryt. Azt mondja, nyilván jó sokan, a detektívregények jóvoltából. 
 	– Csakhogy azt a revolvert Miss Craynek el kel ett vennie Sir Henry gyűjteményéből. 
 	– Ami előre megfontolt szándékot jelentene… De ön maga is célzott az imént egy másik lehetőségre, monsieur Poirot. 
 	Ott van Miss Savernake. Itt aztán ismét jól jön, hogy ott volt, szemtanúja, jobban mondva fültanúja a jelenetnek. Christow doktor mielőtt meghalt, azt mondta: „Henrietta.” Maga hal otta, valamennyien hal ották, bár Mr. Angkatel , úgy látszik, nem értette meg. 
 	– Edward Angkatel nem hal otta? Érdekes. 
 	– A többiek azonban hal ották. Miss Savernake szerint az orvos mondani akart neki valamit. Lady Angkatel így írja le: a haldokló fölnyitotta a szemét, meglátta Miss Savernake-et, és a nevén szólította. A dolognak, azt hiszem, nem tulajdonít semmi fontosságot. 
 	Poirot elmosolyodott. 
 	– Nem, biztosan nem. 
 	– És maga, monsieur Poirot? Maga ott volt, látta, hal otta. 
 	Vajon Christow doktor azt próbálta tudtunkra adni, hogy Henrietta a gyilkosa? Mi volt az a szó? Vád? 
 	– Akkor nem gondoltam annak – mondta lassan Poirot. 
 	– De most, monsieur Poirot? Mit gondol most? 
 	Poirot fölsóhajtott. 
 	– Lehetett az is – mondta eltűnődve. – Ennél többet nem mondhatok. Csupán a benyomásom után érdeklődik, és utólag az ember hajlamos arra, hogy belemagyarázzon olyasmit, ami nem volt meg az adott pil anatban. 
 	– De hisz egymás között vagyunk – vágott a szavába Grange. – Amit monsieur Poirot gondol, az nem bizonyíték. 
 	Csak valami útmutatást szeretnék kapni. 
 	– Ó, nagyon is megértem… igen hasznos lehet egy szemtanú 
 	benyomása. 
 	Kénytelen 
 	vagyok 
 	azonban
 	beval ani, hogy az impresszióim teljesen értéktelenek. A látottak alapján abban a hiszemben voltam, hogy Mrs. 
 	Christow épp lelőtte a férjét, ennélfogva mikor doktor Christow fölnyitotta a szemét, és azt mondta: „Henrietta”, eszembe se jutott, hogy az vád is lehetne. Így most, visszatekintve, könnyű volna belemagyarázni a jelenetbe valamit, aminek akkor nyoma sem volt. 
 	– Megértem – mondta Grange. – Minthogy azonban a doktor utolsó szava „Henrietta” volt, ez vagy azt jelenti, hogy őt vádolja a gyilkossággal, vágy… nos, pusztán az érzelmeinek adott hangot. Mármost mindent egybevetve, a kettő közül melyiket vélte kihal ani belőle? 
 	Poirot ismét fölsóhajtott, zavartan fészkelődött, lehunyta szemét, megint kinyitotta, aztán széttárta kezét, és megszólalt:
 	– Sürgető volt a hangja… Sürgető, csak ennyit mondhatok róla. Nem éreztem vádlónak, sem érzelmesnek… de igenis, sürgetőnek! És egy dologban biztos vagyok: Christow teljes mértékben öntudatnál volt. Úgy beszélt, ahogy az orvos beszél, mikor… mondjuk, mikor hirtelen sebészeti beavatkozásra kerül sor… mert a betege elvérzik különben. – Poirot a vál át vonogatta. – Ennél többet sajnos nem nyújthatok, felügyelő úr. 
 	– Az orvos hangja volt? Hát persze, ez a harmadik nézőpont. Lövés érte, gyanítja, hogy meghal, azt akarja, hogy tüstént tegyenek valamit érte. Minthogy, Lady Angkatel szavai szerint, Miss Savernake volt az első, akit megpil antott, mikor fölnyitotta a szemét, természetesen hozzá fordult… Azért ez mégsem teljesen megnyugtató magyarázat. 
 	– Semmi sem megnyugtató ebben az ügyben – jegyezte meg némi keserűséggel Poirot. 
 	Egy gyilkossági jelenet… kiagyalták és megrendezték, hogy őt, Hercule Poirot-t megtévesszék… és sikerült nekik! 
 	Nem, ez egyáltalán nem megnyugtató! 
 	Grange kinézett az ablakon. 
 	– Nicsak! – kiáltott föl. – Itt jön Coombes őrmester. Úgy látszik, jutott valamire. A cselédséggel foglalkozott…
 	amolyan barátságos módon. Jóképű legény, és tud bánni a nőkkel. 
 	Coombes őrmester kissé lihegve ál ított be. Nyilván nagyon meg volt elégedve magával, ám ezt tiszteletteljes hivatalos viselkedésével igyekezett leplezni. 
 	– Minthogy tudtam, hova ment, felügyelő úr, úgy gondoltam, jobb, ha azonnal jelentem a dolgot. – Itt habozva elhal gatott, és kétkedő pil antást vetett Poirot felé, akinek szokatlan, idegenszerű külseje láttán felágaskodott benne a hivatali titoktartás ösztöne. 
 	– Csak ki vele, Coombes! – biztatta Grange. – Ne törődjön monsieur Poirot-val, neki már bele se fér a fejébe mindaz, amiről maga még húsz év múlva sem tud majd semmit. 
 	– Igenis, felügyelő úr. Az a helyzet, hogy sikerült valamit kiszednem a konyhalányból. 
 	Grange félbeszakította. Diadalmasan fordult Poirot-hoz. 
 	– Nem megmondtam? Ahol van konyhalány, ott van remény. Úristen, mi lesz velünk, ha senki sem tart már konyhalányt! A konyhalányok fecsegnek. A szakácsnő és a magasabb rangú cselédek úgy elnyomják folytonos rendreutasításukkal, 
 	hogy 
 	csak 
 	természetes, 
 	ha
 	kikívánkozik belőle, amit tud, és elmondja valakinek, aki szívesen hal gatja. Folytassa, Coombes. 
 	– A lány azt mondta, uram, hogy vasárnap délután látta Gudgeont, a komornyikot, amint átment a hal on, kezében egy revolverrel. 
 	– Gudgeont? 
 	– Igen, uram. – Coombes elővette a jegyzőkönyvét. –Ezek a lány saját szavai: „Nem tudom, mit csináljak, de azt hiszem, el kel mondanom, mit láttam aznap. Láttam Mr. 
 	Gudgeont, a hal ban ál t, revolverrel a kezében. Szavamra, Mr. Gudgeon nagyon furcsán nézett ki.” Nem hinném, uram, hogy ez a furcsa kinézés jelentene valamit, talán csak a lány találta ki. De azt gondoltam, jobb, ha azonnal közlöm a dolgot felügyelő úrral. 
 	Grange felügyelő fölál t. Arcán annak az embernek a nyugalma tükröződött, aki olyan feladatnak néz elébe, amelynek véghezvitele számára gyerekjáték. 
 	– Gudgeon? Majd én beszélek Mr. Gudgeonnal! Most azonnal – jelentette ki. 
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 	Sir Henry dolgozószobájában Grange felügyelő
 	rászegezte tekintetét az előtte ülő ember egykedvű arcára. 
 	Mindeddig Gudgeon kifogástalanul megál ta a helyét. 
 	– Igazán sajnálom, uram – ismételte. – Bizonyára említenem kel et volna az esetet, de megfeledkeztem róla. 
 	Bocsánatkérőn nézett hol a felügyelőre, hol Sir Henryre. 
 	– Körülbelül fél hat lehetett, ha jól emlékszem, uram. 
 	Kimentem a hal ba, hogy megnézzem, vannak-e föladásra váró levelek, amikor megláttam az asztalon heverő
 	revolvert. Gondoltam, hogy a gazdám gyűjteményébe tartozik, ezért fogtam és behoztam. A kandal ó mel etti polcon üresen ál t a helye, és szépen visszatettem oda. 
 	– Mutassa meg, melyik az. 
 	Gudgeon fölál t, és a polchoz lépett sarkában a felügyelővel. 
 	– Ez az, uram – mutatott a sor végén egy kis pisztolyra. 
 	25-ös Mauser volt, csöpp kis fegyver; nyilvánvalóan nem azzal ölték meg John Christow-t. 
 	Grange nem vette le szemét a komornyik arcáról. 
 	– Ez ismétlőpisztoly, nem revolver – mondta. 
 	Gudgeon köhintett. 
 	– Valóban, uram? Sajnos teljesen tájékozatlan vagyok a lőfegyverek terén. Bizonyára pontatlanul használtam a revolver szót. 
 	– De egészen biztos benne, hogy ezt a pisztolyt találta a hal ban és hozta be ide? 
 	
 	– Ó, igen, uram, ehhez nem fér kétség. 
 	A komornyik fölemelkedő kezét látva Grange rászólt:
 	– Kérem, ne nyúljon hozzá! Meg kel vizsgálnom az uj lenyomatokat rajta, és hogy töltve van-e. 
 	– Nem hiszem, uram, hogy volna benne töltény. Egyetlen darab sincs megtöltve Sir Henry gyűjteményében. Ami meg az uj lenyomatokat il eti, ezt itt megtörölgettem a zsebkendőmmel, mielőtt a helyére tettem, így csupán az enyém lesz rajta, uram. 
 	– Miért törölte le? – kérdezte Grange élesen. 
 	– Azt gondoltam, talán poros, uram. 
 	Nyílt az ajtó, és belépett Lady Angkatel . Rámosolygott a felügyelőre. 
 	– Grange felügyelő úr, milyen öröm! Mondja, mi ez a sok hűhó valami revolverrel és Gudgeonnal? A konyhában az a gyermek majd kisírja a két szemét. A szakácsnő
 	ráripakodott, de persze a kislánynak teljesen igaza volt, hogy elmondta, mit látott, ha egyszer úgy gondolta, ezt kel tennie. Jómagam mindig zavarban vagyok, mi a helyes és mi a helytelen… pedig könnyű eldönteni, ha a helyes kel emetlen és a helytelen kel emes, mert akkor tudjuk, hol ál unk, de ha fordítva van, az baj, és véleményem szerint, ugyebár, felügyelő úr, mindenki cselekedjen úgy, ahogy helyesnek látja. Mit mondott nekik arról a pisztolyról, Gudgeon? 
 	A komornyik tiszteletteljesen megnyomta minden szavát. 
 	– A pisztoly a hal ban volt, méltóságos asszonyom, a középső asztalon. Fogalmam sincs róla, hogyan került oda. 
 	Behoztam, és a helyére tettem. Ezt mondtam el épp most a felügyelő úrnak, és ő teljesen megértette. 
 	Lady Angkatel a fejét rázta, és szelíden kijelentette:
 	– Nem kel ett volna ezt mondania, Gudgeon, majd én magam beszélek a felügyelő úrral. 
 	Gudgeon röpke tiltakozó mozdulatára Lady Angkatel elbűvölő mosol yal fordult hozzá. 
 	– Igazán nagyra becsülöm a hűségét, Gudgeon. Tudom, mennyire igyekszik mindig kímélni bennünket minden bajtól és kel emetlenségtől. – Kedvesen hozzátette: – Most hagyjon magunkra, kérem. 
 	Gudgeon tétova pil antást vetett Sir Henryre, majd a felügyelőre, aztán meghajolt, és elindult az ajtó felé. 
 	Grange egy mozdulattal meg akarta ál ítani, de maga sem tudta, miért, letett szándékáról. 
 	Lady Angkatel lehuppant egy fotelba, rámosolygott a két férfira, és csevegő hangon megszólalt. 
 	– Nahát, ez igazán elragadó volt Gudgeontól! Valóságos feudális magatartás. Igen, ez a helyes szó: feudális. 
 	Grange kimérten kérdezte:
 	– Ezt úgy kel értenem, Lady Angkatel , hogy kegyed bővebb felvilágosítással szolgálhat a dologról? 
 	– Persze. Gudgeon nem a hal ban akadt rá a pisztolyra. 
 	Akkor találta meg, amikor kiszedte a tojásokat. 
 	– A tojásokat? – Grange elképedve rámeredt. 
 	– A kosárból. 
 	Lady Angkatel nyilván azt hitte, most már teljesen világos az ügy. Sir Henry gyöngéden figyelmeztette. 
 	– Kissé többet kel erről elmondanod, kedvesem. A felügyelő úr és én még nem értjük. 
 	
 	– Ó, hát a kosárban volt a pisztoly, a tojások alatt! –
 	hangzott el a szabatos magyarázat. 
 	– Milyen kosárban, micsoda tojások alatt, Lady Angkatel ? 
 	– A kosárban, amelyikkel lementem a gazdaságba. A fenekén volt a pisztoly, 
 	ráraktam 
 	a 
 	tojást, 
 	és
 	megfeledkeztem róla. Amikor aztán ott találtuk a medencénél holtan szegény John Christow-t, ijedtemben elejtettem volna a kosarat, de Gudgeon szerencsére még idejében elkapta… úgy értem, a tojások miatt. Ha elejtem, valamennyi összetörik. Ő aztán behozta a házba. Később megkérdeztem, ráírta-e a dátumot a tojásokra, ezt mindig megteszem, különben előfordulhat, hogy a frissebbeket előbb fogyasztjuk el, mint a régebbieket, és erre azt mondta, hogy mindent elintézett… most, ahogy emlékszem, ezt eléggé hangsúlyozta. Erre értettem, hogy feudális viselkedés. Megtalálta a pisztolyt, és visszatette itt bent a helyére… biztosan azért, mert rendőrök nyüzsögtek a házban. 
 	A 
 	személyzetet 
 	nézetem 
 	szerint 
 	mindig
 	rettenetesen fölizgatja a rendőrség. Persze ez nagyon szép és hűséges tőlük, de butaság is, mert ugye az igazat akarja hal ani, felügyelő úr? – fordult őladysége ragyogó mosol yal Grange felé. 
 	– Ki akarom deríteni, mi az igazság – jelentette ki zord ábrázattal Grange. 
 	Lady Angkatel nagyot sóhajtott. 
 	– Akkora hűhót csapnak ekörül fölöslegesen, nem gondolja? Annyira idegesítenek mindenkit ezzel a sok nyomozással. Bárki lőtte is le John Christow-t, nem hiszem, hogy valóban le akarta volna lőni… úgy értem, nem ál t komolyan a szándékában. Ha Gerda volt az, biztos, hogy nem akarta. Ami azt il eti, igazán meglepő, hogy nem tévesztette el, mert ezt várnánk el Gerdától. Olyan kedves, jólelkű teremtés. Mármost ha maguk börtönbe dugják és fölakasztják, mi a csuda lesz a gyerekekkel? Ha ő lőtte le Johnt, akkor most valószínűleg borzasztóan bánkódik miatta. Elég rossz a gyerekeknek, hogy az apjukat megölték, de mérhetetlenül rosszabb lenne, ha ezért az anyjukat fölakasztanák. Néha azt hiszem, maguk, rendőrök nem gondolnak ezekre a dolgokra. 
 	– Jelenleg nem szándékozunk letartóztatni senkit sem, Lady Angkatel . 
 	– No, ez mindenesetre okos dolog. Magát azonban mindig is igen értelmes embernek tartottam, felügyelő úr. – Megint fölragyogott az az elbűvölő, szinte káprázatos mosoly az arcán. 
 	Grange zavartan pislogott, de nem hagyta magát, makacsul visszatért a tárgyra. 
 	– Ahogy az imént mondta, Lady Angkatel , én az igazat akarom kideríteni. Kegyed elvett innen egy pisztolyt… ha szabad tudnom, melyik volt az? 
 	Lady Angkatel megbiccentette a fejét a kandal ó mel etti polc felé. 
 	– A második, a végétől, az a 25-ös Mauser. 
 	Volt valami abban, ahogy ezt tömör szakszerűséggel közölte, ami meglepte Grange-et. Eddig zavarosnak, kissé kelekótyának tartotta Lady Angkatel t, és nem várta volna el tőle, hogy ilyen műszaki pontossággal nevezzen meg egy lőfegyvert. 
 	
 	– Elvette innen tehát a pisztolyt, és a kosárba tette. Miért? 
 	– Tudtam, hogy ezt kérdezi majd! – kiáltott föl a hölgy szinte diadalmasan. – Persze kel hogy legyen valami oka. Nem gondolod, Henry? – fordult a férjéhez. – Nem gondolod, hogy okvetlenül volt valami okom rá, hogy akkor reggel magammal vigyek egy pisztolyt? 
 	– Minden bizonnyal, drágám – felelte kényszeredetten Sir Henry. 
 	– Az ember csinál valamit – mondta Lady Angkatel , és tűnődve maga elé bámult –, aztán nem emlékszik rá, miért csinálta… De tudja, felügyelő úr, azt hiszem, mindig valami oka van, csak rá kel ene jönni, micsoda. Biztosan eszembe jutott valami, amikor betettem a Mausert a tojásos kosárba. 
 	Mit gondol, mi lehetett az? – fordult a felügyelőhöz. 
 	Csöppet sem volt zavarban, arcán nem látszott más, mint mohó, gyermekes kíváncsiság. 
 	Grange rábámult. „Ez mindennek a teteje!” – gondolta. Még soha nem került szembe olyasvalakivel, mint Lady Angkatel , és pil anatnyilag teljesen tanácstalan volt, mihez kezdjen vele. 
 	– A feleségem rendkívül szórakozott, felügyelő úr – jegyezte meg Sir Henry. 
 	– Úgy látszik, uram. – Grange ezt nem mondta valami kedvesen. 
 	– Mégis mit gondol, miért vettem el azt a pisztolyt? –
 	puhatolódzott bizalmasan Lucy. 
 	– Fogalmam sincs róla, Lady Angkatel . 
 	– Bejöttem ide… – mormolta eltűnődve Lady Angkatel . 
 	Simmonsszal beszéltem a párnahuzatokról… homályosan dereng bennem, hogy átmentem a kandal óhoz… a fejemben járt, hogy kel ene egy új piszkavas… kis piszkavas… segédlelkész…
 	Grange úgy érezte, forog vele a világ. 
 	– Emlékszem, kezembe vettem a Mausert… olyan kedves, ügyes kis jószág, mindig is szerettem… aztán beejtettem a kosárba… épp kihoztam a kamrából… De tudja, annyi minden járt a fejemben, Simmons, és a gyom az őszirózsák között… és reméltem, hogy Mrs. Medway készít majd egy igazán pompás szerecsent hálóingben…
 	– Szerecsent hálóingben? – Grange nem bírta ki, és közbeszólt. 
 	– Csokoládéból és tojásból, tudja… a tetejére jön a tejszínhab. Épp az a fajta édesség, amilyet egy külföldi szívesen fogyasztana ebédhez. 
 	Grange úgy érezte, hogy sürgősen félre kel söpörnie a látását akadályozó sűrű pókhálót, ezért nyersen rádörrent Lucyra:
 	– Megtöltötte a pisztolyt? 
 	Remélte, hogy meglepi, sőt talán egy kicsit megijeszti. 
 	Lady Angkatel azonban csupán kétségbeejtő komolyan eltöprengett a kérdésen. 
 	– Megtöltöttem vajon? Milyen buta vagyok, sehogy sem emlékszem. De gondolom, meg kel ett hogy töltsem, nem igaz, felügyelő úr? Mert mi értelme egy töltetlen fegyvernek? Bárcsak visszaemlékeznék pontosan, mi járt akkor a fejemben! 
 	– Drága Lucy – szólalt meg Sir Henry –, hogy mi jár, és mi nem jár a fejedben, azzal évek óta kétségbe ejtesz mindenkit, aki csak ismer. 
 	– De hisz próbálok visszaemlékezni, Henry! Fura, miket csinál néha az ember. Minap reggel is fölvettem a telefonkagylót, aztán azon kaptam magam, hogy teljesen tanácstalanul bámulok rá. El sem tudtam képzelni, mit akarhattam vele. 
 	– Nyilván föl akart hívni valakit – mondta a felügyelő
 	hidegen. 
 	– Nem, eléggé mulatságos, de nem akartam. Később eszembe jutott. Kíváncsi voltam, miért tartja a kisbabáját olyan furcsán Mrs. Mears, a kertész felesége, és fogtam a telefont, hogy kipróbáljam, hogy kel ene egy ilyen picikét tartani, és rájöttem, persze azért tűnt olyan szokatlannak, mert Mrs. Mears balkezes, és így a másik oldalra került a csöppség feje. 
 	Lucy diadalmasan pil antott hol az egyik, hol a másik férfira. 
 	Nos, lehetséges, hogy ilyen emberek is léteznek, gondolta a felügyelő. De azért nem volt egészen biztos a dologban. 
 	Ráeszmélt, hogy hazugságok sorozata is lehet az egész. A konyhalány például határozottan ál ítja, hogy revolver volt Gudgeon kezében. Erre azonban nem lehet túlságosan sokat adni. Az a lány nem ismeri a lőfegyvereket. Hal otta, hogy a bűnténnyel kapcsolatban revolvert emlegetnek, és számára egyet jelent a pisztoly és a revolver. 
 	Gudgeon és Lady Angkatel külön-külön rámutatott ugyan a Mauser-pisztolyra, de semmi sem bizonyítja, hogy ál ításuk megfelel az igazságnak. Lehet, hogy Gudgeon valójában a hiányzó revolvert tartotta a kezében, vissza is vihette, de nem a dolgozószobába, hanem Lady Angkatel nek. Ezek az emberek, úgy látszik, valamennyien fülig belehabarodtak ebbe az istenverte nő-személybe. 
 	Tegyük föl, hogy csakugyan ő lőtte le az orvost. De miért tette volna? Vajon a személyzet akkor is őt támogatná és összevissza hazudozna az érdekében? Grange-nek megvolt az a kényelmetlen érzése, hogy pontosan ezt tennék, ahányan csak vannak. 
 	Most pedig előhozakodik ezzel a fantasztikus mesével, hogy nem emlékszik semmire… ennél jobbat is kitalálhatott volna! Amel ett milyen természetesen viselkedik, csöppet sincs zavarban, nem nyugtalan. Ördög vigye el, azt a benyomást kelti, mintha a színtiszta igazat mondaná! 
 	Grange fölál t. 
 	– Ha majd valamivel többre emlékszik, Lady Angkatel , bizonyára elmondja nekem – mondta száraz hangon. 
 	– Természetesen, felügyelő úr. Az embernek néha egészen hirtelen eszébe jut valami. 
 	Odakünn, a hal ban, Grange meglazította a gal érját, és föl élegzett. 
 	Érezte, 
 	nyakig 
 	benne 
 	ül 
 	a 
 	pácban. 
 	Pil anatnyilag nem vágyott másra, mint öreg, agyonszívott pipájára, egy korsó sörre és egy jókora adag marhapörköltre. Valamire, ami egyszerű és kézzelfogható. 
 	
 21

 	Bent a dolgozószobában Lady Angkatel ide-oda suhant, és mutatóuj ával itt is, ott is bizonytalanul megérintett valamit. Sir Henry ültében hátradőlve figyelte. 
 	Végül megszólalt:
 	– Miért vitted magaddal a pisztolyt, Lucy? 
 	Lady Angkatel odament hozzá, és kecsesen belesüppedt egy karosszékbe. 
 	– Nem vagyok egészen biztos benne, Henry. Azt hiszem, valami baleset motoszkált a fejemben. 
 	– Baleset? 
 	– Az. Tudod, az a rengeteg kiál ó fagyökér, olyan könnyen elbotlik bennük az ember. Aztán ott a cél övészet, gyakorlás után a tölténytárban maradna egy golyó… hanyagság persze, de hát hanyagok az emberek. Tudod, mindig is azt gondoltam, hogy egy balesettel lehetne a legegyszerűbben elintézni az ilyesmit. Persze rettentően sajnálnánk, és magunkat hibáztatnánk…
 	Elhal gatott. Férje mozdulatlanul ült, és nem vette le róla a szemét. Aztán ugyanolyan nyugodt, megfontolt hangon, mint az előbb, megkérdezte:
 	– Kit ért volna… baleset? 
 	Lucy meglepetten nézett rá. 
 	– John Christow-t, természetesen. 
 	– Atyaúristen, Lucy… – Sir Henrynek elál t a szava. 
 	– Ó, Henry, olyan szörnyen aggódtam Ainswick miatt. 
 	– Értem. Ainswick miatt. Mindig is túlságosan szeretted Ainswicket. Néha már azt hiszem, az az egyetlen, amit a szíveden viselsz. 
 	– Edward és David… ők az utolsó Angkatel ek. És Davidre nem lehet számítani, Henry. Nem fog megnősülni… már csak az anyja miatt sem. Edward halála után övé lesz a birtok, nem lesz családja, mi ketten pedig rég meghaltunk, mire belőle érett korú férfi lesz. Vele aztán kihal az egész…
 	– Annyira fontos ez, Lucy? 
 	– Persze hogy fontos! Ainswick! 
 	– Bárcsak fiúnak születtél volna, Lucy – sóhajtott föl Sir Henry, de elmosolyodott, mert nem tudta volna elképzelni Lucyt másnak, mint nőnek. 
 	– Edward házasságán múlik minden. Edward pedig olyan megátalkodottan makacs… mint az apám volt, ugyanolyan hosszú a feje. Abban reménykedtem, hogy kiheveri Henriettát, és elvesz valamilyen helyes leánykát, de most már látom, ez teljesen reménytelen. Aztán azt hittem, Henrietta viszonya Johnnal lezajlik majd a szokásos módon. 
 	John 
 	nőügyei 
 	sohasem 
 	tartanak 
 	sokáig, 
 	gondoltam. Múltkor este azonban láttam, hogyan nézett Henriettára. Komolyan szerette! Bárcsak John elmenne az útjából, gondoltam, mert akkor Henrietta biztosan hozzámenne Edwardhoz, nem az a fajta, aki egy emléket melenget a szívében, és a múltban él. Így hát, tudod, erre lyukadtam ki: meg kel ene szabadulni John Christow-tól. 
 	– Lucy! Csak nem… Mit csináltál, Lucy? 
 	– Drágám, csak nem képzeled egy percig is, hogy én lőttem le John Christow-t? Átfutott az agyamon az a csacsiság a balesettel. De tudod, eszembe jutott, hogy mi hívtuk meg Johnt… még csak nem is magától jött ide. Nem való meghívni valakit, aztán baleseteket rendezni. Még a legprimitívebb népek is tiszteletben tartják a vendéget. 
 	Ugye nem aggódsz most már, Henry? – Szeretettől sugárzó tekintettel, mosolyogva nézett a férjére. 
 	– Mindig aggódom érted, Lucy. 
 	– Szükségtelen, drágám. És látod, végezetül minden rendbe jött. Megszabadultunk Johntól anélkül, hogy a kisuj unkat is mozdítottuk volna… Erről eszembe jut az az ember Bombayben, aki olyan rémesen goromba volt velem. Három nap múlva elgázolta a vil amos. 
 	Lady Angkatel kitárta a franciaablakot, és kisétált a kertbe. 
 	Sir Henry mozdulatlanul ült, szemével követte felesége kecses alakját, amint lassan távolodott az ösvényen. 
 	Öregnek 
 	és 
 	fáradtnak 
 	látszott; 
 	arcán 
 	szorongás
 	tükröződött. *
 	Doris Emmott lehorgasztott fej el, könnyes szemmel hal gatta Mr. Gudgeon szigorú szemrehányását. Mrs. 
 	Medway és Miss Simmons helyettesítette a görög tragédiák kórusát. 
 	– Előtérbe tolakszik, és elhamarkodottan következtet valamire tapasztalatlan kis csitri létére! 
 	– Szent igaz – helyeselt Mrs. Medway. 
 	– Ha meglát pisztol yal a kezemben, az a dolga, hogy odajöj ön hozzám, és megkérjen: Mr. Gudgeon, lenne szíves magyarázattal szolgálni erről? 
 	– Vagy hozzám fordulhattál volna – szólt közbe Mrs. 
 	Medway. – Én mindig szívesen megmondom, mit kel gondolnia egy tapasztalatlan fiatal lánynak. 
 	
 	– Semmi esetre sem lett volna szabad fecsegni egy rendőrnek… méghozzá egy senki kis őrmesternek? –
 	folytatta Gudgeon szigorúan. – Amennyire csak lehet, kerülje el a rendőrséget. Eléggé kínos, hogy egyáltalán itt vannak a házban. 
 	– Kimondhatatlanul kínos – mormogott Miss Simmons. –
 	Az én tapasztalatomban ilyesmi még sohasem fordult elő. 
 	– Mi itt valamennyien tudjuk – fűzte tovább a szót Gudgeon
 	–, ilyen az úrnőnk. Bármit is csinál, engem nem lepne meg. 
 	A rendőrség azonban nem ismeri az úrnőnket úgy, ahogy mi, arról pedig szó sem lehet, hogy ostoba kérdésekkel és gyanúsításokkal bosszantsák, csak mert lőfegyver van nála, mikor sétál. Neki ez természetes, de a rendőrök a piszkos fantáziájukkal rögtön gyilkosságot meg egyéb ilyen ocsmányságot szimatolnak mindenben. Őméltósága igen szórakozott, de a légynek sem vétene, tagadhatatlan azonban, hogy néha különös helyekre tesz le dolgokat. 
 	Sohasem felejtem el – tette hozzá elérzékenyülve –, amikor hazatért egy eleven homárral, és lerakta a névjegytálcára a hal ban. Nem hittem a szememnek! 
 	– Ez még az én időm előtt lehetett – jegyezte meg kíváncsian a szobalány. 
 	Mrs. Medway jelentőségteljes pil antást vetett a megtévedt Doris felé, és ezzel megelőzte a további emlékezést. 
 	– Majd máskor – mondta. – Nos, Doris, csak azért mondjuk mindezt, mert a javadat akarjuk. Jegyezd még magadnak, közönséges dolog kapcsolatba kerülni a rendőrséggel. 
 	Most pucold szépen tovább a zöldséget, és vigyázz jobban a zöldbabra, ne legyen olyan szálkás, mint tegnap este. 
 	
 	– Igenis, Mrs. Medway – mondta szipogva a lány, és a mosogatóhoz vánszorgott. 
 	Mrs. Medway rosszat sejtve kijelentette:
 	– Érzem, nem fog sikerülni a süteményem. Az a szörnyű
 	halottszemle holnap! Ha csak rágondolok, végigfut a hátamon a hideg. Hogy ilyesmi történjék… velünk! *
 	Kattant a kertajtó kilincse. Poirot még idejében kinézett az ablakon, és megpil antotta a háza bejárata felé tartó látogatót. Azonnal tudta, ki az, és elcsodálkozott. Ugyan mi készteti arra Veronica Crayt, hogy őt felkeresse? 
 	Enyhe, finom il atfelhő vette körül a szobába lépő
 	művésznőt, és Poirot ráismert az il atra. Miss Cray tweedkosztümöt és alacsony sarkú félcipőt viselt, akárcsak Henrietta, de Poirot rögtön megál apította, milyen merőben más ez a nő, mint Henrietta. 
 	– Monsieur Poirot – szólalt meg örömteli, kissé izgatott hangon Veronica –, csak most fedeztem föl, ki a szomszédom, pedig mindig úgy vágyódtam rá, hogy megismerjem! 
 	Poirot gálánsán hajolt a felé nyújtott kéz fölé. 
 	– El vagyok ragadtatva, madame. 
 	Veronica egy mosol yal nyugtázta a bojtot, de a fölajánlott teát, kávét vagy koktélt nem fogadta el. 
 	– Nem, köszönöm, csupán beszélni szeretnék magával. 
 	Komolyan beszélni. Nagyon nyugtalan vagyok. 
 	– Nyugtalan? Ezt sajnálattal hal om. 
 	– John Christow halálával kapcsolatban. Holnap lesz a halottszemle. Ezt ugye tudja? 
 	– Igen, tudom. 
 	
 	– És csakugyan olyan különös volt az egész… A legtöbben el se hinnék… De maga bizonyára igen, hisz olyan jól ismeri az emberi természetet! 
 	– Tudok róla egy keveset – ismerte el Poirot. 
 	– Grange felügyelő fölkeresett. A fejébe vette, hogy veszekedtem Johnnal, ami bizonyos tekintetben igaz, ha nem is úgy, ahogy ő gondolja… Megmondtam neki, hogy tizenöt évig nem láttam Johnt… és ezt ő egyszerűen nem hitte el! Pedig igaz, monsieur Poirot. 
 	– Minthogy igaz, könnyű lesz bebizonyítani, így hát miért nyugtalankodik? 
 	– Az igazat megval va, egyszerűen nem mertem elmondani a felügyelőnek, mi történt valójában azon a szombat estén. 
 	Olyan hal atlanul fantasztikus az egész, holtbiztos, hogy nem hinné el. Úgy érzem azonban, hogy valakinek el kel mondanom. Ezért jöttem ide magához. 
 	– Ez igen hízelgő rám nézve mondta csöndesen Poirot. 
 	Tisztán látta, hogy Veronica ezt természetesnek találja, és tökéletesen biztos abban, hogy milyen hatást kelt egész lénye. Annyira biztos, hogy esetleg valami hibát is elkövet néhanapján. 
 	– Tizenöt évvel ezelőtt jegyben jártam Johnnal. Őrülten szerelmes volt belém, annyira, hogy néha szinte ijesztő volt. 
 	Azt kívánta, hagyjak föl színészi pályámmal, mondjak le ambícióimról, 
 	saját 
 	életemről. 
 	Olyan 
 	erőszakos, 
 	hatalmaskodó zsarnok volt, hogy éreztem: nem vál alhatom, és fölbontottam, az eljegyzésünket. Ő ezt sajnos nagyon a lelkére vette. 
 	Poirot együttérzően bólogatott. 
 	
 	– Johnt nem láttam viszont múlt szombat estig. Hazakísért. 
 	A felügyelőnek elmondtam, hogy a régi időkről beszélgettünk, ami bizonyos értelemben igaz. De ennél jóval többről volt szó. 
 	– Ugyan? 
 	– John megőrült… tisztára megőrült. Ott akarta hagyni a feleségét és a gyermekeit, azt akarta, hogy váljak el a férjemtől, és menjek hozzá. Azt mondta, sohasem felejtett el, hogy abban a pil anatban, amikor meglátott, megál t az idő…
 	Veronica lehunyta szemét, és nagyot nyelt. A festékréteg alatt halottsápadt volt az arca. 
 	Aztán fölpil antott és majdhogynem félénken rámosolygott Poirot-ra. 
 	– El tudja hinni, hogy ilyen… érzés… lehetséges? –
 	kérdezte. 
 	– Igen, azt hiszem, lehetséges. 
 	– Sohasem felejteni… várni… terveket, szőni… remélni…
 	szívvel-lélekkel, minden erejével eltökélni, hogy amit akar, elérje a végén. Vannak ilyen férfiak, monsieur Poirot. 
 	– Ó igen… és nők. 
 	Veronica szúrósan rámeredt. 
 	– Férfiakról beszélek… John Christow-ról. Egyszóval így történt. Előbb nevettem, tiltakoztam, nem vettem komolyan. 
 	Aztán megmondtam neki, hogy őrült. Nagyon későre járt, mikor végre elment. Addig folyton vitatkoztunk… Nem mentünk semmire. John mindennek el enére ugyanolyan eltökélt volt. 
 	Veronica megint nyelt egyet. 
 	
 	– Ezért küldtem neki pár sort másnap reggel. Nem hagyhattam annyiban a dolgot. Meg kel ett győznöm róla, hogy amit kíván, az… lehetetlen. 
 	– Lehetetlen volt? 
 	– Persze hogy lehetetlen volt! John átjött. Meg sem akart hal gatni. Ugyanúgy követelődzött, mint előző este. 
 	Megmondtam neki, hogy hiába minden, hogy nem szeretem, hogy gyűlölöm. – Lihegve elhal gatott. –
 	Kénytelen voltam brutális lenni vele. Így hát haraggal váltunk el… és most… John halott. 
 	Poirot látta a nő összekulcsolódó kezét, megvonagló uj ait, ökle kemény csontjait. Jókora, meglehetősen kegyetlen kezek, gondolta. Megérezte Veronica erősen fölindult lelkiál apotát is, és tudta, hogy nem bánat és nem gyász, hanem harag dúl benne, a számításaiban csalódott egoista haragja. 
 	– Mit csináljak, monsieur Poirot? – Hangja ismét fegyelmezett és bársonyos volt; már visszanyerte önuralmát. – Mondjak el mindent, vagy hal gassak? Ez történt, de tudom, nem könnyű elhinni. 
 	Poirot hosszan, töprengve nézett rá. 
 	Nem hitte, hogy igaz, amit a színésznő elmondott, noha tagadhatatlanul kiérzett némi őszinteséget a szavaiból. A dolog megtörtént – de nem úgy, ahogy elmondta. 
 	Hirtelen ráeszmélt. A történet igaz, csak éppen fordítva igaz. Veronica volt képtelen lemondani John Christow-ról! 
 	Ő csalódott, őt utasították vissza! Most pedig annyira fojtogatja a – szerinte – jogos prédájától megfosztott nőstény tigris ádáz dühe, hogy átgyúrta az igazságot a maga kedvére, oly módon, hogy kielégítse megsebzett büszkeségét, és egyben kissé csil apítsa mardosó éhségét a férfi után, aki immár elérhetetlen számára. El sem tudja képzelni, hogy ő, Veronica Cray, ne kaphassa meg, amit kíván. Így hát fölcserélte a szerepeket. 
 	Poirot mély lélegzetet vett, és megszólalt:
 	– Ha mindennek valami köze van John Christow halálához, akkor el kel mondania, de ha nincs, és nem látom be, miért lenne, akkor azt hiszem, teljesen jogos, ha elhal gatja. 
 	„Vajon csalódottnak látszik ez a nő?” – tűnődött Poirot. Az volt az érzése, hogy Veronica legszívesebben azonnal kiteregetné egy újság hasábjain az egész történetet. Miért jött el hozzá? Hogy rajta próbálja ki a mesét? Hogy lássa, miként reagál rá? Vagy hogy fölhasználja őt, arra késztesse, hogy továbbadja a történetet? 
 	Ha Poirot tartózkodó viselkedése csalódást okozott is, Veronica nem mutatta. Fölál t és felé nyújtotta szépen manikűrözött kezét. 
 	– Köszönöm, monsieur Poirot. Rendkívül értelmes, amit tanácsol. Úgy örülök, hogy eljöttem magához. Éreztem, szükségem van valakire, akinek kiönthetem a szívemet. 
 	– Tiszteletben tartom a bizalmát, madame. 
 	Mikor a hölgy eltávozott, Poirot kitárta az ablakokat. 
 	Ingerelték az il atok, és nem szerette Veronica parfümjét. 
 	Méregdrága il at volt, erőszakos, kábító, mint maga a nő, aki hátrahagyta. 
 	Szel őztetés közben latolgatta, vajon Veronica Cray volt-e az, aki megölte John Christow-t. 
 	Szívesen megölte volna, annyi biztos, örömmel megnyomta volna a ravaszt, élvezettel nézte volna, amint a férfi megtántorodik és összeesik. A színésznő bosszúál ó haragja mögött azonban hideg agyafúrtság lappang, az esélyeket mérlegelő, hűvösen számító intel igencia. 
 	Veronica Cray, ha mégannyira szerette volna is megölni John Christow-t, nem valószínű, hogy vál alta volna a kockázatot. 
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 	Véget ért a halottszemle. Merő formaság volt csupán, amit előre közöltek a résztvevőkkel, mégis mindenki zokon vette, hogy nem történt semmi. Az egészet elhalasztották két héttel a rendőrség kívánságára. 
 	Gerda bérelt autón érkezett Mrs. Patterson kíséretében. 
 	Fekete ruha és igen előnytelen kalap volt rajta; rémültnek és idegesnek látszott. 
 	Mielőtt visszaszál t a kocsiba, odalépett hozzá Lady Angkatel . 
 	– Gerda, drágám, hogy s mint vagy? Remélem, azért nyugodtak az éjszakáid. Ez a dolog ugye egészen jól zajlott le? Úgy sajnálom, hogy nem jössz hozzánk Szilfaberekbe, de megértem, milyen fájdalmas volna az számodra. 
 	– Miss Col ier ötlete volt – szólalt meg élénken Mrs. 
 	Patterson, szemrehányó pil antást vetve a húgára, amiért őt nem mutatta be annak rendje és módja szerint –, hogy egyenesen idehajtsunk, és rögtön menjünk vissza. Sokba kerül persze, de úgy gondoltuk, megéri. 
 	– Ó, ezzel teljesen egyetértek. 
 	Mrs. Patterson halkabbra fogta a hangját. 
 	– Gerdát és a gyerekeket azonnal leviszem Bexhil be. 
 	Nyugalomra és csöndre van szüksége szegénynek. Azok a riporterek! Nem tudja elképzelni! Csak úgy nyüzsögnek a Harley Street körül! 
 	Egy fiatalember elkattintotta fényképezőgépét, mire Elsie Patterson gyorsan betuszkolta húgát az autóba, és elhajtottak. 
 	A többiek egy pil anatig látták Gerda arcát az előnytelen kalap karimája alatt. Teljesen kifejezéstelen és üres volt; olyan volt, mint egy gyöngeelméjű gyermek. 
 	– Szegény – mormolta Midge Hardcastle. 
 	– Mi a csudát látott mindenki Christow-ban? – szólalt meg ingerülten Edward. – Ez a szerencsétlen asszony teljesen megtört. 
 	– Csak neki élt, még a lélegzetét is leste – mondta Midge. 
 	– De hát miért? Önző fickó volt, bizonyos tekintetben szórakoztató, de… Neked mi volt a véleményed róla, Midge? 
 	– Nekem? – Midge elgondolkozott. Kissé maga is meglepődött, mikor végül kimondta: – Tiszteltem. 
 	– Tisztelted! Ugyan miért? 
 	– Mert értette a dolgát. 
 	– Mint orvos? 
 	– Igen. 
 	Többre nem futotta az idejükből. 
 	Henrietta magával vitte Midge-et a kocsiján Londonba. 
 	Edward visszatért ebédre Szilfaberekbe, és David-del együtt a délutáni vonattal szándékozott fölutazni a városba. 
 	Búcsúzóul odaszólt Midge-nek: – Egyik nap el kel jönnöd velem ebédelni. – Midge erre megjegyezte, hogy ez nagyon kedves lenne, de neki csak egy óra ebédideje van. 
 	Edward elbűvölően rámosolygott, és azt mondta: Ó, ez különleges alkalom lesz, biztosan megértik – aztán Henriettához fordult:
 	– Majd fölhívlak. 
 	
 	– Jó. De alighanem sokat leszek házon kívül. 
 	– Ugyan? 
 	– Búfelejtőnek – jelentette ki Henrietta gunyoros kis mosol yal. – Csak nem képzeled, hogy majd otthon ülök, és szomorkodom? 
 	– Nem értelek mostanában, Henrietta – mondta vontatottan Edward. – Teljesen megváltoztál. 
 	A lány arcvonásai el ágyultak. 
 	– Drága Edward – fakadt ki váratlanul, és gyorsan megszorította a férfi karját. Aztán Lady Angkatel hez fordult:
 	– Ugye, Lucy, visszajöhetek, ha kedvem van rá? 
 	– Természetesen, drágám. Különben is, két hét múlva ismét itt a halottszemle – mondta Lucy. 
 	Henrietta és Midge a piactéren várakozó kocsihoz siettek. 
 	Beszál tak és elindultak. 
 	A kocsi fölkaptatott a hosszú hegyháton, és kiért a gerincen vezető útra. Alattuk a völgyben kissé dideregtek már az őszi hidegben a sárgásbarna lombok. 
 	Midge fölsóhajtott. 
 	– Úgy örülök, hogy végre elszabadultunk… még Lucytól is. 
 	Amilyen édes teremtés, néha valósággal megborzadok tőle. 
 	Henrietta 
 	a 
 	visszapil antó 
 	tükörbe 
 	bámult. 
 	Kissé
 	figyelmetlenül vetette oda:
 	– Lucynak az életeleme, hogy mindent szórakoztatónak találjon… még egy gyilkosságot is. 
 	– Tudod, eddig még sohasem gondoltam arra, mi is a gyilkosság. 
 	– Miért gondoltál volna? Ilyesmire nem szokás gondolni. 
 	
 	Tízbetűs szó egy keresztrejtvényben vagy kel emesen szórakoztató téma egy könyvben. De a valóságban… –
 	Elhal gatott. 
 	– Valódi! – fejezte be Midge. – Épp ez az, ami fejbe vágja az embert. 
 	– Nem kel úgy a szívedre venni. Te kívülál ó vagy, közülünk talán az egyetlen kívülál ó. 
 	– Most már mind túl vagyunk rajta. 
 	– Gondolod? – dünnyögött Henrietta. 
 	Megint a visszapil antó tükörbe bámult. Hirtelen rálépett a gázpedálra. A kocsi egyre sebesebben száguldott. 
 	Nyolcvan kilométer… száz…
 	Midge figyelte Henrietta profilját. Henrietta nem szokott vakmerően vezetni. Szerette a sebességet, de a kanyargó út aligha indokolta ezt az iramot. 
 	– Nézz hátra, Midge – mondta Henrietta, zord mosol yal. –
 	Látod azt a kocsit jóval mögöttünk? 
 	– Látom. 
 	– Ventnor 10-es. Ügyes kis kocsi, kevés üzemanyagot fogyaszt, jól kezelhető, csak nem gyors. 
 	Érdekes, gondolta Midge, mennyire lenyűgözik Henriettát az autók és teljesítményük. 
 	– Amint mondtam, nem gyors… de annak a kocsinak, Midge, sikerült tartania a távolságot, jól ehet már több mint százzal robogunk. 
 	– Úgy érted, hogy…
 	Henrietta bólintott. 
 	– A rendőrség, úgy tudom, különleges motort szereltet egészen közönséges külsejű kocsikba. 
 	
 	– Szerinted még most is szemmel tartanak bennünket? 
 	– Ez eléggé nyilvánvaló. 
 	Midge megborzongott. 
 	– Mondd, Henrietta, te érted, mit jelent ez a második fegyver história? 
 	– Nem. Gerdát fölmenti, de ennél többre, úgy látszik, nem mentek vele. 
 	– De ha Henry gyűjteményéből került ki…
 	– Ezt nem tudjuk. Hisz eddig nem találták meg. 
 	– Nem, ez igaz. Lehet, hogy kívülál ó volt a tettes. Tudod, kire gondolok a legszívesebben, mint John gyilkosára? 
 	Arra a nőre. 
 	– Veronica Crayre? 
 	– Igen. 
 	Henrietta nem válaszolt. 
 	– Szerinted lehetséges? 
 	– Hát igen, lehetséges – mondta lassan Henrietta. 
 	– És nem gondolod…
 	– Drágám, nem vezet sehova, ha azért gondolunk valamit, mert azt akarjuk gondolni. Ez volna a tökéletes megoldás…
 	felmentene mindnyájunkat. 
 	– Minket? De…
 	– Valamennyien benne vagyunk, egytől egyig. Még te is, Midge, drágám, noha elég nehéz lenne okot találni rá, amiért lelőnéd Johnt. Persze hogy szeretném, ha Veronica lenne a tettes. Semmit sem élveznék jobban, mintha láthatnám, amint, Lucy szavaival élve, pompásan szerepel a vádlottak padján! 
 	Midge rápil antott. 
 	
 	– Mondd, Henrietta, fölébredt benned mindezért némi bosszúvágy? 
 	– Úgy érted… – Henrietta egy pil anatig habozott – mert szerelmes voltam Johnba? 
 	– Igen. 
 	Midge rádöbbent, hogy először hangzott el így, szavakba foglalva a puszta tény. Hal gatólagosan tudomásul vették valamennyien: Lucy, Henry, Midge, még Edward is, hogy Henrietta beleszeretett John Christow-ba, de egyetlen szó nem esett róla, még csak nem is célzott rá senki. 
 	Mindketten hal gattak. Henrietta gondolataiba merült. Végül töprengve megszólalt:
 	– Nem tudnám megmagyarázni neked, hogy mit érzek. 
 	Talán magam sem tudom. 
 	Már Londonban voltak, áthajtottak a Temze egyik hídján. 
 	– Gyere velem a műterembe, Midge – mondta Henrietta. –
 	Együtt teázunk, utána majd elviszlek a szál ásodra. 
 	Itt a városban hamar bealkonyodott. A műteremhez érve, Henrietta előkereste a kulcsot, kinyitotta az ajtót, előrement és vil anyt gyújtott. 
 	– Hideg van – jegyezte meg. – Jó lesz begyújtani a gázt. 
 	Ejnye… pedig akartam gyufát venni az úton. 
 	– Nincs öngyújtód? 
 	– Elromlott. Különben is nehéz vele begyújtani a gázt. 
 	Érezd magad otthon. A sarkon ál egy vak öregember, nála szoktam venni a gyufát. Egy perc múlva itt vagyok. 
 	Egyedül maradva, Midge körülsétált a műteremben, és nézegette Henrietta műveit. Az üres helyiség csöndjében kísérteties érzést keltettek a fából és bronzból készült alkotások. 
 	Fémsisakos, széles arccsontú bronzfej volt az egyik, valószínűleg a Vörös Hadsereg katonája. Megpil antott aztán egy hatalmas, nyugvó békát, vöröses gránitból. 
 	Jókora fejtörést okozott neki egy alumínium szalagokból csavart levegős konstrukció. A műterem végén fából faragott, 
 	majdnem 
 	életnagyságú 
 	alakhoz 
 	ért, 
 	és
 	meghökkenten rámeredt. 
 	Még egyre azt nézte, amikor Henrietta kissé kiful adva besietett. Midge megfordult:
 	– Mi ez, Henrietta? Ez ijesztő! 
 	– Az? A Hivő. A Nemzetközi Csoport kiál ítására készült. 
 	– Ijesztő… – ismételte Midge. 
 	Henrietta a gázkályha előtt térdelve hátraszólt. 
 	– Érdekes, hogy ezt mondod. Miért találod ijesztőnek? 
 	– Azt hiszem… mert nincs arca. 
 	– Milyen igazad van, Midge. 
 	– Ez remek, Henrietta. 
 	– Igen szép körtefa tuskó – vetette oda könnyedén Henrietta. 
 	Fölkelt térdelő helyzetéből, ledobta a pamlagra jókora táskáját és szőrmegal érját, és az asztalra lökött két skatulya gyufát. 
 	Midge-et meglepte unokanővérének teljesen érthetetlen, uj ongó arckifejezése. 
 	– Most pedig jöhet a tea – jelentette ki Henrietta, és a hangjából ugyanaz a diadalmas öröm áradt, mint az arcáról. Ez már-már bántóan hatott Midge-re, de nyomban megfeledkezett róla az asztalon heverő két gyufásdoboz láttán. 
 	– Emlékszel a gyufára, amit Veronica Cray magával vitt? 
 	– Mikor Lucy rátukmált egy fél tucat dobozt? Hogyne. 
 	– Vajon kipuhatolta valaki, hogy nem volt-e odahaza gyufája egész idő alatt? 
 	– A rendőrség biztosan utánajárt. Rendkívül alapos munkát végeznek. 
 	Henrietta ajkán alig észrevehető diadalmas mosoly ült, ami zavarba hozta Midge-et, majdhogynem visszataszítóan hatott rá. 
 	Vajon Henrietta csakugyan szerette Johnt? Nem, biztos, hogy nem, döntötte el magában, és megborzongott, mert eszébe jutott, hogy Edwardnak nem kel már sokáig várnia. 
 	Nem szép tőle persze, hogy lesújtja ez a gondolat ahelyett, hogy átmelegedne tőle a szíve… Hiszen azt kívánja, hogy Edward boldog legyen, vagy nem? Nem mintha ő maga valaha is megkaphatná Edwardot. Edward számára ő
 	sohasem volt és nem is lesz más, mint a „kis Midge”, sohasem több ennél, nem az a nő, akibe beleszerethetne. 
 	Edward sajnos az a fajta, aki ál hatatosan kitart elhatározása mel ett. Nos, az ilyen ember rendszerint eléri a végén, amit kíván…
 	Edward és Henrietta Ainswickben… boldogan élnek, amíg meg nem halnak – végre is így kel végződnie minden mesének! 
 	– Föl a fej el, Midge – szólt rá Henrietta. – Ne vedd annyira a lelkedre ezt az egész ügyet. Menjünk el később, és vacsorázzunk együtt, jó? 
 	Midge azonban gyorsan kijelentette, hogy haza kel mennie, dolga van… leveleket kel írnia, ami azt il eti, legjobb, ha azonnal indul, amint megitta a teát. 
 	– Rendben van, hazaviszlek. 
 	– Hívhatok egy taxit. 
 	– Ne csacsiskodj, itt a kocsim. 
 	Mikor kiléptek a házból, megcsapta őket a nyirkos esti levegő. A szűk kis utca végén Henrietta rámutatott egy vesztegelő kocsira. 
 	– A Ventnor 10-es. Idáig követett. Meglátod, a nyomunkba szegődik. 
 	– Rémes! 
 	– Gondolod? Én igazán nem törődöm vele. 
 	Henrietta a kapujáig kísérte Midge-et, aztán visszahajtott, a kocsit bevitte a garázsba, és ismét benyitott a műtermébe. 
 	Néhány percig szórakozottan ál dogált a kandal ónál, aztán nagyot sóhajtott. 
 	– Lássunk hát hozzá… – mormolta magában. –Jobb, ha nem fecséreljük az időt. 
 	Ledobta magáról a szövetkosztümöt, és belebújt az overal jába. 
 	Másfél óra múlva hátralépett, és figyelmesen vizsgálgatta, amit eddig csinált. Orcáján agyagpettyek díszlettek, a haja összeborzolódott, de elégedetten bólintott az ál ványon ál ó figura felé. 
 	Nagyjából olyan volt, mint egy ló. Az agyagot egyenetlen nagy darabokban paskolta rá. Annyira nem hasonlított az eleven, húsból-vérből való ál athoz, hogy ha egy lovassági ezredes meglátja, bizonyára menten megüti a guta. 
 	Henrietta írországi vadászőseit ugyancsak kétségbeejtette volna. Mindazonáltal ló volt, egy absztraktul megfogalmazott ló. 
 	Henrietta eltűnődött, mit szólna hozzá Grange, ha valaha is meglátná, és elmosolyodott, mikor elképzelte a felügyelő
 	ábrázatát. 
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 	Edward Angkatel tétovázva ál dogált a Shaftesbury Avenue nyüzsgő gyalogjáróján. Nehezen tudta rászánni magát, hogy belépjen abba a helyiségbe, amelynek aranybetűs cégtábláján ez a felirat díszelgett: Madame Alfrege Divatszalonja. 
 	Valami homályos ösztön visszatartotta attól, hogy egyszerűen fölhívja Midge-et, és kérje, jöj ön vele ebédelni. 
 	Nyugtalanította, 
 	sőt 
 	megdöbbentette 
 	az 
 	a
 	telefonbeszélgetés 
 	Szilfaberekben. 
 	Midge 
 	hangja
 	engedelmes, alázatos, fölháborító volt… Edwardnak minden idegszála tiltakozott el ene. 
 	Hogy a vidám, fesztelen, szókimondó kis Midge-nek kel jen így meghunyászkodnia! Eltűrnie azt a durva, sértő
 	modort, amely a vonal másik végéről nyilvánvalóan érte. 
 	Amikor pedig ő kifejezte rosszal ását, Midge egyszerűen az arcába vágta a kel emetlen igazságot, hogy nem könnyű
 	munkához jutni, igyekezni kel megtartani az ál ást, amely pedig jóval több kényelmetlenséggel jár, mint a szerződésben kikötött munka egyszerű el átása. 
 	Edward tudta, hogy manapság sok nő vál al ál ást, de amennyiben egyáltalában gondolt ilyesmire, úgy vélte, a legtöbben azért teszik, mert szeretnek ál ásban lenni, mert kedvelik a függetlenség érzését, és tartalmasabbnak érzik így az életüket. 
 	Az a tény, hogy a reggel kilenctől délután hatig tartó, egy óra ebédidővel megszakított munkanap megfosztja a lányokat a legtöbb olyan örömtől és kikapcsolódási lehetőségtől, amely a vagyonos osztály számára természetes, eszébe sem jutott soha Edwardnak. Hogy Midge, hacsak nem áldozza föl az ebédidejét, nem nézhet be egy képtárba, nem hal gathat meg egy délutáni hangversenyt, nem kocsizhat ki a szabadba egy-egy szép nyári napon, nem tud ráérősen megebédelni valahol távol a várostól, a vidéki kirándulásait kénytelen szombat délutánra és vasárnapra halasztani, és zsúfolt étkezdékben bekapni mindennapi ebédjét – mindez új és kel emetlen fölfedezésként érte. Nagyon a szívéhez nőtt a „kis Midge” –
 	mindig így nevezte magában mindig úgy gondolt rá, amint a félénk, tágra nyílt szemű kislány megérkezett szünidőre Ainswickbe, és eleinte nehezen lehetett szóra bírni, aztán kitárulkozott lelkes, szeretetre méltó természete. 
 	Edward hajlott rá, hogy csakis a múltban éljen, és a jelent kétkedve, bizonytalanul fogadta. Ezért volt nehéz Midge-ben a kenyérkereső felnőttet látnia. 
 	Szilfaberekben, azon az estén, amikor Henriettával való érthetetlen és meghökkentő öszszetűzése után átfázva, dideregve belépett a szobába, és Midge letérdelt tüzet rakni, akkor döbbent rá, hogy Midge már nem kedves kisgyerek, hanem érett nő. A fölismerés megrázta Edwardot. Egy pil anatig úgy érezte, elvesztett valamit…
 	olyasmit, ami értékes része volt Ainswicknek. Ennek a pil anatnyi érzésnek hatására mondta ki ösztönösen:
 	„Bárcsak gyakrabban látnálak, Midge, kedvesem.” 
 	Mikor odakint ál t a holdfényben, és beszélgetett Henriettával, aki egyszerre csak nem volt az oly régóta imádott, meghitten ismerős Henrietta, Edwardot hirtelen elfogta a vakrémület. Odabent pedig újabb zavart keltő
 	ténnyel kel ett szembenéznie. A kis Midge, aki valaha szintén Ainswickhez tartozott, már nem a kis Midge, hanem egy bátor, szomorú szemű felnőtt, akit ő nem is ismer. 
 	Attól fogva Edward folyton ezen rágódott, önvád kínozta, súlyos szemrehányásokkal il ette magát, amiért nem törődött soha Midge boldogulásával és kényelmével. Végül elhatározta, hogy megnézi, milyen is az a ruhaüzlet. 
 	Most gyanakodva nézegette a kirakatban az aranyövvel díszített fekete ruhát, a hetykén testhez ál ó kötött blúzt és a meglehetősen rikító csipke estélyi ruhát. Nem sokat értett a női öltözködéshez, de ösztönösen érezte, hogy a holmi túlságosan feltűnő, cifra, nem a legjobb ízlésnek megfelelő
 	holmi. 
 	Nem, ez a hely nem méltó Midge-hez, gondolta Edward. 
 	Valakinek, talán Lucy Angkatel nek, tennie kel valamit ebben az ügyben. 
 	Nagy nehezen legyűrte félénkségét, és kissé csapott vál át kiegyenesítve belépett az üzletbe. 
 	Nyomban megtorpant zavarában. Két harsány hangú, platinaszőke csitri sorra fitymálta az üveges szekrénybe akasztott ruhákat. Egy fekete hajú eladólány megadóan hal gatta őket. A bolt mélyén egy alacsony, festett vörös hajú asszony vitatkozott érdes hangon egy kövér, elképedt vevővel egy estélyi ruha átalakításán. Az egyik szomszédos fülkében fölcsattant egy nő ingerült hangja:
 	– Ez rémes… egyszerűen rémes!… Nem tud valami tisztességes holmit is mutatni? 
 	
 	És kihal atszott a válasz, Midge halk, tiszteletteljes, rábeszélő hangján:
 	– Ez a borvörös model igazán nagyon csinos, és azt hiszem, kitűnően ál na kegyednek. Ha volna szíves belebújni…
 	– Eszem ágában sincs arra pazarolni az időmet, hogy fölpróbáljak olyasmit, amiről látom, hogy úgysem jó! Kissé jobban megerőltethetné magát. Megmondtam, nem akarok vöröset. Ha nem figyel arra, mit mondanak magának…
 	Edwardot elfutotta a méreg. Remélte, hogy Midge az undok perszóna fejéhez vágja a ruhát, ehelyett azonban csak azt mormolta:
 	– Keresek még valamit. Nem óhajtana esetleg zöldet, asszonyom? Vagy talán ezt a barackszínűt? 
 	– Rémes… egyszerűen förtelmes! Nem, ne is mutasson többet, látni sem akarom! Tiszta időrablás…
 	Madame Alfrege otthagyta kövér vevőjét, előrejött, és kérdő tekintetet vetett Edwardra. 
 	Edward megemberelte magát. 
 	– Beszélhetnék… itt van Miss Hardcastle? 
 	Madame Alfrege fölrántotta szemöldökét, de ugyanakkor meglátta Edwardnak előkelő szabótól kikerült öltönyét, és mézédes mosoly szaladt ábrázatára, amely még kel emetlenebb volt, mint ha dühös lett volna. 
 	A fülkében ismét fölharsant az éles, ingerült hang. 
 	– Vigyázzon! Jaj, de ügyetlen! Eltépte a hajhálómat! 
 	És Midge ijedt, bizonytalan mentegetőzése:
 	– Bocsánat… őszintén sajnálom, asszonyom. 
 	– Ostoba, ügyetlen teremtés! – A hang most fojtottan, tompán tört elő. – Hagyja csak, majd egyedül veszem föl. 
 	Adja ide az övemet. 
 	– Miss Hardcastle egy perc múlva szabad lesz közölte –
 	madame Alfrege kihívó mosolylyal. 
 	A próbafülkéből előbukkant egy hirtelenszőke, rosszkedvű
 	asszony egy rakás csomaggal, és kiment az utcára. Midge szolgálatkészen kitárta előtte az ajtót. Egyszerű fekete ruha volt rajta, sápadt volt, és szomorúnak látszott. 
 	– Azért jöttem, hogy elvigyelek ebédelni – mondta Edward, egyenesen a tárgyra térve. 
 	Midge gyors pil antást vetett a faliórára. 
 	– Még csak öt perc múlva kezdődik az ebédidőm…–
 	mondta. 
 	– Elmehet most, ha akar, Miss Hardcastle – szólalt meg kegyesen madame Alfrege –, ha már eljött magáért a… a barátja. 
 	– Ó, köszönöm, madame Alfrege – mormogta Midge, aztán Edwardhoz fordult. – Azonnal kész leszek. – És eltűnt az üzlet mélyén. 
 	Edward, aki az imént idegesen összerezzent a kaján hangsúl yal 
 	kimondott 
 	„barátja” 
 	hal atára, 
 	most
 	gyámoltalanul ál dogált, és várt. Madame Alfrege épp nekirugaszkodott, 
 	hogy 
 	pajzán 
 	hangú 
 	társalgásba
 	bocsátkozzék vele, mikor nyílt az ajtó, és belépett egy dúsan fölékszerezett dáma, karján pincsikutyával, és madame, üzleti érzékétől vezérelve, inkább a reménybeli vevő elé sietett. 
 	Végre előkerült Midge, kabátban, kalappal; Edward karon fogta, és kivezette a boltból. 
 	
 	– Atyaúristen – szólalt meg az utcán –, hát ilyesmiket kel elviselned? Hal ottam, miket mondott neked a függöny mögött az az átkozott nőszemély. Hogy bírod ki ezt, Midge? 
 	Miért nem vágtad a fejéhez azt a vacak ruhát? 
 	– Ha ilyesmiket csinálnék, egykettőre elveszteném az ál ásomat. 
 	– De hát nem viszket a tenyered, ha ilyen nőkkel van dolgod? 
 	– Dehogynem. Különösen a nyári kiárusítás alatt, egy-egy forró hétvégén. Olyankor mindig attól félek, hogy egy szép napon mindenkinek kereken megmondom, hova kívánom, ahelyett, hogy azt hajtogatnám: Igenis, asszonyom, utánanézek, van-e még valamink, asszonyom! 
 	– Midge, édes kis Midge, nem szabadna mindezt eltűrnöd! 
 	Midge kissé bizonytalanul nevetett. 
 	– Ne is törődj vele, Edward. Miért jöttél be az üzletbe? Miért nem hívtál föl? 
 	– Meg akartam nézni magamnak. Nyugtalanított…
 	Elhal gatott, aztán kitört belőle: – Hisz Lucy nem beszélne úgy egy konyhalánnyal, ahogy az az asszony beszélt veled! 
 	Felháborító, hogy neked minden pimasz gorombaságot zsebre kel vágnod. Szeretnélek azonnal kiszedni innen, és egyenesen levinni Ainswickbe! Legszívesebben taxit hívnék, betuszkolnálak, és máris indulnánk a kettő-
 	tizenötössel Ainswickbe! 
 	Midge megál t. Tettetett nemtörődömsége elhagyta. 
 	Hosszú, fárasztó délelőttje volt, csupa megerőltető
 	vásárlóval, és tetejébe a hatalmaskodó madame-mal. 
 	Hirtelen fel obbanó haraggal nekitámadt Edwardnak:
 	
 	– Nos, akkor miért nem teszed meg? Van itt elég taxi! 
 	Edward megdöbbenve rámeredt. Midge magából kikelve, dühösen folytatta:
 	– Miért jössz ide, miért mondasz ilyeneket? Hisz nem gondolod komolyan! Azt hiszed, jót teszel azzal, ha egy pokoli délelőtt után emlékeztetsz arra, hogy létezik olyan hely is, mint Ainswick? Azt hiszed, hálás vagyok, amiért itt ál sz, és arról sóhajtozol, hogy mennyire szerétnél engem kiszedni az egészből? Mindez igen kedves, de egy szikra őszinteség sincs benne. Egyetlen szavadat sem gondoltad komolyan. Hát nem tudod, hogy a lelkemet, üdvösségemet adnám el azért, ha beülhetnék az Ainswickbe induló kettő-
 	tizenötösbe, és itthagyhatnék mindent? Még azt sem bírom ki, hogy gondoljak Ainswickre, érted? Jót akarsz, tudom, de kegyetlen vagy! Csak beszélsz… beszélsz…
 	Szemben ál tak egymással, komolyan akadályozva a Shaftesbury Avenue déli gyalogosforgalmát, de nem törődtek vele, csak egymást látták. Edward úgy bámult a lányra, mint akit hirtelen álmából ébresztettek föl. 
 	– Rendben van – mondta. – Eljössz Ainswickbe a kettő-
 	tizenötössel! 
 	Intett egy arra menő taxinak. A kocsi a járda mel é ál t, és Midge kissé kábultan beszál t. Edward követte, miközben odaszólt a sofőrnek:
 	– Paddington pályaudvar. 
 	Mindketten hal gattak. Midge keményen összeszorította száját, tekintete dacos volt. Edward mereven bámult maga elé. Mikor az Oxford Street sarkán a zöld jelzésre vártak, Midge gúnyosan megjegyezte:
 	
 	– Úgy látszik, kényszerítettelek, hogy igazat hazudj. 
 	– Nem volt hazugság… – mondta lassan Edward. 
 	A taxi ismét nekilódult. Már elhagyták az Edgware Roadot, és befordultak a Cambridge Terrace-re, mikor Edward hirtelen magára ébredt, és megszólalt:
 	– Nem érjük el a kettő-tizenötöst. – Kopogtatott az üvegen, és kiszólt a sofőrnek: – Vigyen a Berkeley szál óhoz. 
 	– Miért ne érnők el a kettő-tizenötöst? – kérdezte hűvösen Midge. – Még csak huszonöt perccel múlt egy! 
 	Edward rámosolygott. 
 	– Nincs semmi poggyászod, kis Midge. Se hálóinged, se fogkeféd, se vidékre való erős cipőd. Négy tizenötkor megy a következő vonat. Most megebédelünk, és megbeszéljük a dolgot. 
 	Midge fölsóhajtott. 
 	– Olyan jel emző ez rád, Edward. Eszedbe jut az ügy gyakorlati oldala. A pil anat hatása alatt nekilendülsz valaminek, de hamar megtorpansz. Szalmaláng volt, és lelohadt, ugye? No, sebaj, szép álom volt… amíg tartott. –
 	Ismét a régi, kedves mosolyával nézett rá, és megfogta a férfi kezét. – Sajnálom, hogy az előbb gorombáskodtam veled, és lehordtalak a sárga földig. De tudod, Edward, igazán bosszantó voltál. 
 	– Tudom. Belátom. 
 	Bementek a Berkeley szál ó éttermébe. Az ablaknál kaptak asztalt, és Edward kitűnő ebédet rendelt. 
 	A sült csirke után Midge fölsóhajtott. 
 	– Vissza kel sietnem a boltba. Lejárt az ebédidőm. 
 	– Ma kényelmesen megebédelsz, még ha oda kel mennem, és megvásárolnom az üzlet fél raktárát is! 
 	– Drága Edward, ez igazán édes tőled. 
 	Csokoládés palacsintát ettek, utána feketét hozott a pincér. 
 	Edward lassan kevergette a kávét, közben halkan megkérdezte:
 	– Ugye nagyon szereted Ainswicket? 
 	– Muszáj Ainswickről beszélnünk? Túléltem, hogy nem ülhettem föl a kettő-tizenötösre, és tisztában vagyok azzal is, hogy szó sincs a négy-tizenötösről… de ne dörgöld az orrom alá. 
 	Edward elmosolyodott. 
 	– Nem, nem arról van szó, hogy menjünk a négy-tizenötössel. De arra kérlek, Midge, gyere el Ainswickbe. 
 	Arra kérlek, jöj el, és maradj ott… végleg. Föltéve persze, ha beéred velem. 
 	Midge a kávéscsésze fölött rábámult, aztán vigyázva, hogy ne remegjen a keze, letette a csészét. 
 	– Hogy érted ezt, Edward? 
 	– Arra kérlek, Midge, légy a feleségem. Tudom, nem vagyok leányálom, unalmas fráter vagyok, és nem értek jóformán semmihez… csak bújom a könyveket, és elpepecselek mindenfélével. De ha nem is vagyok valami izgalmas alak, régóta ismerjük egymást, és úgy gondolom, maga Ainswick… hm… kárpótolna sok mindenért. Azt hiszem, boldog lennél Ainswickben, Midge. Nos, eljössz? 
 	Midge nagyot nyelt, mielőtt megszólalt:
 	– Azt hittem… Henrietta…
 	Edward hangja higgadt volt, teljesen érzelemmentes. 
 	– Igen, négyszer kértem meg Henrietta kezét. Mind a négy ízben visszautasított. Henrietta tudja, mi az, amit nem akar. 
 	Hosszú csönd után Edward megkérdezte:
 	– Mit gondolsz, Midge, drágám? 
 	Midge fölpil antott rá. 
 	– Olyan különös – mondta elcsukló hangon –, hogy nekem itt a Berkeleyben tálcán kínálják a mennyországot! 
 	Edward arca fölragyogott, megragadta a lány kezét. 
 	– Tálcán a mennyországot! Ez neked Ainswick! Ó, de örülök, Midge. 
 	Üldögéltek még egy darabig. Az étterem lassan elnéptelenedett. Midge erőt vett magán, és megszólalt:
 	– Indulnunk kel . Azt hiszem, legjobb, ha most visszamegyek madame Alfrege-hez. Végre is számít rám. 
 	Nem hagyhatom egyszerűen faképnél. 
 	– Nem. Vissza kel menned, fölmondani az ál ásodat, de nem dolgozol ott tovább egy percig sem. Nem akarom. 
 	Előbb azonban, úgy gondolom, menjünk el egy ékszerészhez. Gyűrűt venni. 
 	– Gyűrűt? 
 	– Így szokás, nem? 
 	Midge elnevette magát. 
 	Az ékszerbolt homályában bársonnyal bélelt tálcák fölé hajolva nézegették a szikrázó gyűrűket. 
 	Edward félretolta az egyik tálcát. 
 	– Ne legyen smaragd – mondta. 
 	Henrietta zöld tweedkosztümben… Henrietta tengerzöld estélyi ruhában…
 	Nem, ne legyen smaragd…
 	Fájdalom nyilal t Midge szívébe. 
 	
 	– Válassz te – kérte Edwardot. 
 	A férfi a tálca fölé hajolt, és kiemelt egy gyűrűt egyetlen gyémánttal. A kő nem volt nagy, de szép tüzű. 
 	– Ez jó lesz – mondta Edward. 
 	Midge bólintott. Igen, Edward ízlése tévedhetetlen. Uj ára húzta a gyűrűt. 
 	Edward kiál ított egy csekket a gyűrű áráról, és mosolyogva fordult Midge-hez. 
 	– Most pedig – mondta – menjünk, és gorombáskodjunk madame Alfrege-dzsel. 
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 	– Drágáim, el vagyok ragadtatva! – Lady Angkatel kinyújtotta törékeny kis kezét Edward felé, a másikkal gyöngéden megsimogatta Midge arcát. 
 	– Nagyon helyesen tetted, Edward, hogy otthagyattad vele azt a szörnyű üzletet, és egyenesen idehoztad. Itt marad nálunk persze, és itt lesz az esküvőtök… A Szent György-templom, hisz tudod, három mérföld ide az országúton, noha az erdőn át csak egy mérföld, de hát esküvőre nem il ik az erdőn át vonulni. A tiszteletes nagyon szívesen esketne… de hát szegény ember, ősszel mindig rémesen meghűl… mármost a segédlelkésznek szépen zengő
 	hangja van, jóval impozánsabb lenne az egész… és sokkal il endőbb is, hisz értitek, mire gondolok. Olyan nehéz megőrizni az áhítatos hangulatot, mikor valaki náthás hangon mond mindenfélét. 
 	Hamisítatlan Lucy-féle fogadtatás, gondolta Midge. Sírni és nevetni szeretett volna egyszerre. 
 	– Boldog lennék, ha itt lehetne az esküvőm, Lucy – mondta. 
 	– Akkor ez el van intézve, drágám. Halványsárga atlaszselyem, azt hiszem, és elefántcsont imakönyv… nem virágcsokor. Nyoszolyólányok? 
 	– Nem szeretnék nagy cécót, csak igen egyszerű esküvőt. 
 	– Tudom, mire gondolsz, kedvesem, és talán igazad van. 
 	Az őszi lakodalmakon jóformán mindig krizantém szerepel… olyan unalmas virág. És hacsak nem válogatjuk ki igen gondosan őket, a koszorúslányok rendesen nem il enek egymáshoz, és az egyik majdnem mindig borzasztó csúf, elrontja az egész hatást, de muszáj fölkérni, mert rendszerint ő a vőlegény nővére. Csakhogy, persze –
 	Lucynak fölragyogott az arca – Edwardnak nincsenek nővérei. 
 	– Végre valami, ami mel ettem szól – jegyezte meg mosolyogva Edward. 
 	– Egy esküvő legnagyobb átka azonban, ha gyerekek hordozzák a menyasszony uszályát
 	– fűzte tovább kéjesen Lady Angkatel . – Jaj, de édes, mondják, de hogy mit kel kiál ni velük! Halálosan rettegek mindig! Rálépnek a sleppre, vagy bőgnek a mamájuk után, és rendszerint elrontják a gyomrukat, és pont a templomban történik meg a baj. Csak azt nem értem, hogy tud a menyasszony megfelelő lelkiál apotban vonulni az oltár elé, mikor nem tudhatja, mi megy végbe a háta mögött. 
 	– Én szívesen lemondok a sleppről – jelentette ki jókedvűen Midge. – Még a menyasszonyi ruháról is. Megfelel egy jó kosztüm is. 
 	– Ó nem, Midge, az özvegyeknek való. Halványsárga atlaszselyem. Elviszlek Mireil ehez! – jelentette ki Lady Angkatel . 
 	– De Lucy, drágám, én nem engedhetem meg magamnak a Mireil e szalont! 
 	– Szamárság. Henrytől és tőlem kapod a kelengyédet. És persze Henry vezet majd az oltárhoz. Remélem, nem lesz szűk a nadrágja. Közel két éve viselte utoljára egy esküvőn. 
 	Rajtam pedig…
 	
 	Lady Angkatel elhal gatott, és lehunyta a szemét. 
 	– Nos, Lucy? 
 	– Hortenziakék… –jelentette ki révülten Lady Angkatel . –
 	Edward, nyilván egyik barátodat kéred majd föl vőfélynek, különben persze itt van David. Nem tehetek róla, de úgy érzem, Davidnek iszonyúan jót tenne. Emelné az önérzetét, és úgy érezné, hogy szeretjük. Meggyőződésem szerint ez roppant fontos Davidnek. Borzasztóan leverő lehet, hogy érzi, milyen okos és intel igens, és mégsem szereti senki! 
 	De persze ez elég nagy kockázattal járna. Valószínűleg elvesztené a gyűrűt, vagy leejtené az utolsó pil anatban. 
 	Túlságosan izgatná Edwardot. Bizonyos fokig azért kedves volna, ha ugyanazok szerepelnének, akik itt voltak a gyilkosságnál. 
 	Lucy a legtermészetesebb társalgó modorában ejtette ki az utolsó szavakat. Midge nem ál ta meg. 
 	– Lady Angkatel ez év őszén vendégül látta néhány barátját egy gyilkosságra…
 	– Igen – hagyta rá elgondolkozva Lucy –, azt hiszem, így hangozhatott. 
 	Meghívó 
 	vadászatra. 
 	Tudjátok, 
 	ha
 	meggondoljuk, az volt pontosan: lövöldözés! 
 	– Mindenesetre most már túl vagyunk rajta – jegyezte meg Midge enyhén borzongva. 
 	– Korántsem… csupán elnapolták a halottszemlét. Az a kedves Grange felügyelő az egész környéket elárasztotta az 
 	embereivel, 
 	keresztül-kasul 
 	csörtetnek 
 	a
 	vadgesztenyésen, fölzavarják a fácánokat, úgy bukkannak föl a leghihetetlenebb helyeken, mint a keljfeljancsi! 
 	– Mi után kutatnak? – kérdezte Edward. – Azt a revolvert keresik, amel yel lelőtték Christow-t? 
 	– Úgy hiszem, azt. Ide is eljöttek, házkutatási paranccsal…
 	a felügyelő roppantul félénk volt, és ezerszer bocsánatot kért, de persze megmondtam neki, hogy el leszünk ragadtatva. Komolyan, rendkívül érdekes volt. Tűvé tették az egész házat. Nyomon követtem őket, és figyelmeztettem egy-két olyan helyre, amire még ők sem gondoltak. De nem találtak semmit. Óriási csalódás volt szegényeknek. 
 	Az a kedves Grange felügyelő egészen lefogyott, és egyre csak rángatja a bajuszát. A feleségének különlegesen tápláló ételeket kel ene főznie neki, mikor ennyire emészti magát, de az a benyomásom, olyanfajta asszony lehet, aki inkább azzal törődik, hogy szép fényes legyen a padlója, semhogy igazán ízletes ebédet készítene. Erről jut eszembe, beszélnem kel Mrs. Medway-vel. Furcsa, mennyire nem bírja a rendőröket a személyzet. A sajtfelfújt tegnap este egyszerűen ehetetlen volt. A felfújtakon és süteményeken mindig meglátszik, ha a szakácsnő
 	lelkiál apotával valami baj van. Ha Gudgeon nem ügyelne rá, komolyan azt hiszem, itthagyott volna már a fél személyzet. Miért nem mentek ti ketten sétálni? 
 	Segíthetnétek a rendőröknek keresni azt a revolvert! *
 	Hercule Poirot a domboldalon üldögélt egy padon, ahonnan gyönyörű 
 	kilátás 
 	nyílt 
 	az 
 	úszómedence 
 	fölötti
 	vadgesztenyeligetre. Nem érezte magát betolakodónak, mert Lady Angkatel igen kedvesen fölszólította, hogy kószáljon csak bármikor, amerre kedve tartja. Éppen ezen a kedvességen tűnődött Poirot ebben a pil anatban. 
 	Időnként megreccsentek az ágak fölötte az erdőben, vagy föltűnt egy-egy mozgó alak odalent a vadgesztenyésben. 
 	Az országút felől Henrietta közeledett az ösvényen. Egy pil anatra megál t, mikor meglátta Poirot-t, aztán odament és mel é ült. 
 	– Jó reggelt, monsieur Poirot. Épp magát akartam meglátogatni, de nem találtam otthon. Igen derűsnek látszik. Talán a hajtóvadászat fölött őrködik? Mit keresnek? 
 	A revolvert? 
 	– Eltalálta, Miss Savernake. 
 	– Mit gondol, megtalálják? 
 	– Azt hiszem, igen. Mondhatnám, most már egész rövidesen. 
 	Henrietta kíváncsian tekintett rá. 
 	– Sejti tehát, hogy hol van? 
 	– Nem. Azt gondolom azonban, hogy hamarosan rábukkannak. Itt az ideje. 
 	– Különös, miket mond, monsieur Poirot. 
 	– Különös, ami itt történik. Igen hamar jött vissza Londonból, mademoisel e. 
 	A lány arca megkeményedett. Röviden, keserűen fölkacagott. 
 	– A gyilkos visszatér a tetthelyre?… Így hát csakugyan azt gondolja, hogy én vagyok a tettes! Nem hisz nekem, ha mondom, hogy nem akarnék… hogy nem is tudnék megölni valakit. 
 	Poirot nem felelt azonnal. Végül töprengve megszólalt. 
 	– Kezdettől fogva úgy tűnt nekem, hogy ez a bűnügy vagy nagyon egyszerű, olyannyira egyszerű, hogy szinte hihetetlen, és az egyszerűség, mademoisel e, szokatlanul elképesztő lehet, vagy pedig rendkívül bonyolult. Olyan elme el en harcolunk, amely sokrétű, leleményes, zseniális ötletekre képes, úgyhogy valahányszor úgy hisszük, jó úton vagyunk az igazság felé, valójában tévútra terel bennünket, amely sehova sem vezet. Ez a látszólagos hiábavalóság, ez a folyamatos meddőség nem természetes… ez mesterséges, ez tervszerű. Egy kifinomult, találékony elme mesterkedik el enünk… sikerrel. 
 	– És nekem mi közöm mindehhez? – kérdezte Henrietta. 
 	– Ez az el enünk mesterkedő elme, mademoisel e, alkotó elme. 
 	– Értem… és itt kerülök bele én? 
 	Henrietta elhal gatott; keserűen összeszorította száját. 
 	Kabátzsebéből előkotort egy ceruzát, és szórakozottan rajzolgatta egy fantasztikus fa körvonalait a fehérre festett pad ülésére. 
 	Poirot figyelte, mit csinál. Valami felködlött benne… amint a bűntett délutánján ott ál Lady Angkatel szalonjában, és szeme ráesik egy bridzsblokkra… amint másnap reggel a festett vasasztal mel ett ál a pavilonban… és egy kérdés, amelyet később föltett Gudgeonnak. 
 	– Ugyanezt rajzolta a bridzsblokkjára – jegyezte meg. 
 	– Igen. – Henrietta mintha csak most ébredt volna tudatára, mit csinált. – Ez Ygdrasil, monsieur Poirot. – És nevetett. 
 	– Miért nevezi Ygdrasilnak? 
 	A lány elmondta. 
 	– Így hát, ha szórakozottan firkál, mindig lerajzolja Ygdrasilt? 
 	– Igen. Furcsa dolog a firkálgatás, ugye? 
 	
 	– Itt az ülésen… szombat este a bridzsblokkon… vasárnap reggel a pavilonban. 
 	A ceruzát tartó kéz megál t, és megmerevedett. A lány hangja azonban gondtalan és vidám volt, ahogy kérdezte: –
 	A pavilonban? 
 	– Ott. A kerek vasasztalon. 
 	– Ó, az biztosan akkor került oda, mikor ott voltam…
 	szombat délután. 
 	– Nem szombat délután. Mikor Gudgeon kivitte a poharakat vasárnap délben, nem volt az asztalra rajzolva semmi. Megkérdeztem tőle, és határozottan emlékszik, hogy nem volt. 
 	– Akkor nyilván… – éppen csak egy pil anatig habozott. –
 	Ó persze, vasárnap délután! 
 	Hercule 
 	Poirot 
 	azonban, 
 	még 
 	mindig 
 	kedvesen
 	mosolyogva, megrázta a fejét. 
 	– Nem hiszem. Grange emberei egész vasárnap délután ott voltak a medencénél, fényképezték a holttestet, kihalászták a vízből a revolvert; nem mentek el, csak amikor bealkonyodott. Meglátták volna, ha valaki belép a pavilonba. 
 	– Most már emlékszem – mondta lassan Henrietta. – Késő
 	este jártam arra… Vacsora után…
 	Poirot hangja most már éles lett. 
 	– Senki sem firkálgat sötétben, Miss Savernake. Azt akarja velem elhitetni, hogy késő este bement a pavilonba, megál t az asztal előtt, és lerajzolt egy fát anélkül, hogy látta volna, mit rajzol? 
 	– Igazat mondtam jelentette – ki nyugodtan Henrietta. –
 	
 	Természetesen nem hiszi el. Megvan az elmélete. Mi az, ha szabad tudnom? 
 	– Ál ítom, hogy vasárnap tizenkét óra után, miután Gudgeon kivitte a poharakat, bent volt a pavilonban. Ott ál t az asztalnál, megfigyelt valakit, vagy várt valakire, és anélkül, hogy tudatában lett volna, elővette a ceruzáját, és lerajzolta Ygdrasilt. 
 	– Nem voltam a pavilonban vasárnap délelőtt, a teraszon ültem 
 	egy 
 	darabig, 
 	aztán 
 	előszedtem 
 	a
 	kertészszerszámokat, és fölmentem a sétányra a dáliaszegélyhez, levagdostam a fonnyadt virágokat, és megkötöztem néhány őszirózsabokor szerteágazó hajtását. 
 	Aztán, úgy egy óra tájban, lementem a medencéhez. Ezt pontról pontra mind elmondtam már Grange felügyelőnek. 
 	A medence közelében se jártam déli egy óráig. Pontosan akkor értem oda, miután lelőtték Johnt. 
 	– Ezt mondja ön. Ygdrasil azonban ön el en tanúskodik, mademoisel e. 
 	– Szóval a pavilonban voltam, és lelőttem Johnt! Így érti? 
 	– Ott volt, és lelőtte Christow doktort, vagy ott volt, és látta, ki lőtte le… vagy valaki más volt ott, aki tudott Ygdrasilról, és szándékosan az asztalra rajzolta, hogy önre terelje a gyanút. 
 	Henrietta fölál t. Emelt fővel vágta oda. 
 	– Még most is azt hiszi, hogy én öltem meg John Christow-t. Azt hiszi, rám tudja bizonyítani, hogy lelőttem. Vegye tudomásul: sohasem fogja bebizonyítani! Soha! 
 	– Azt gondolja, túljár az eszemen? 
 	– Sohasem bizonyítja be – szögezte le Henrietta. Sarkon fordult, és elindult a medencéhez vezető kanyargó ösvényen. 
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 	Grange eljött Poirot-hoz egy csésze teára. A tea pontosan olyan volt, amilyentől félt: rendkívül gyönge, és ráadásul kínai tea. 
 	„Ezek a külföldiek! – gondolta. – Fogalmuk sincs, hogy kel teát főzni. Sohasem tanulják meg.” De most nem sokat törődött vele. Levert hangulatában már-már elégtétel el töltötte el – eggyel több bosszúság. 
 	– Holnapután lesz az újabb halottszemle – panaszolta –, és mennyire jutottunk? Abszolút semmire! Az ördög vigye, valahol csak. lennie kel annak a revolvernek! Átkozott vidék, csupa erdő mérföldszámra. Egy hadsereg sem tudná rendesen átkutatni. Gombostű a szénakazalban. 
 	Számolnunk kel azzal, hogy esetleg sohasem akadunk rá. 
 	– Meg fogják találni – biztatta Poirot. 
 	– Nos, nem az igyekezetünkön múlik! 
 	– Előbb-utóbb megtalálják. Szerintem hamarosan. Még egy csésze teát? 
 	– Nem bánom… nem, ne forró vízzel…
 	– Nem túl erős így? 
 	– Ó nem, nem túl erős – enyhítette a valóságot a felügyelő, és komor ábrázattal kortyolgatta a seszínű italt. 
 	– Bolondot járatnak velem, monsieur Poirot, bolondot. Nem tudom megérteni ezeket az embereket. Látszólag készségesen segítenek, de bármit mondanak, mintha mindig eltérítenék vele az embert, méghozzá szándékosan. 
 	Eltérítenék? Poirot meglepetten kapta föl a fejét. – Aha, értem… El…
 	– Vegyük például azt a revolvert. Christow-t az orvosok megál apítása szerint egy-két perccel az ön érkezése előtt lőtték le. Lady Angkatel kezében tojásoskosár volt, Miss Savernake kertészkosara tele volt fonnyadt virággal. 
 	Edward Angkatel bő vadászzubbonyának nagy zsebei tömve voltak tölténnyel. Akármelyikük elvihette azt a revolvert. Nem maradt ott eldugva valahol a medence közelében, az embereim átfésülték a környéket. Így hát ez a lehetőség kiesik. 
 	Poirot bólintott. Grange folytatta. 
 	– Gerda Christow-ra terelődött a gyanú. Kinek a jóvoltából? 
 	Ahány nyomon elindulok, szertefoszlik, szétpattan, mint a buborék. 
 	– És kielégítő, amit elmondanak, hogy hogyan töltötték a délelőttjüket? 
 	– Amit elmondanak, az rendben volna. Miss Savernake kertészkedett, Lady Angkatel begyűjtötte a tojást, Edward Angkatel és Sir Henry vadászni mentek, de déltájban elváltak egymástól, Sir Henry hazament, Edward Angkatel pedig lesétált az erdőn át a vízhez. Az a fiatal fickó fönt maradt a szobájában, és olvasott. Furcsa ízlés, négy fal között ülni ilyen szép időben, de hát az egy olyan otthon ülő
 	könyvmoly. 
 	Miss 
 	Hardcastle 
 	viszont 
 	levonult 
 	a
 	gyümölcsösbe egy könyvvel. Mind egészen természetes és valószínű, de nincs rá mód, hogy el enőrizzem. Gudgeon tizenkét óra tájban vitte ki a poharakat a pavilonba. Nem tudja, ki merre járt a házbeliek közül, és mit csinált. Tudja, monsieur, bizonyos fokig jóformán valamennyiük el en föl lehetne hozni valamit…
 	– Komolyan? 
 	– A legkézenfekvőbb tettes Veronica Cray lenne persze. 
 	Összeveszett Christow-val, gyűlölte, nagyon is valószínű, hogy ő lőtte le, de képtelen vagyok ráakadni a legcsekélyebb bizonyítékra is, hogy valóban ő lőtte le. 
 	Nincs rá bizonyíték, hogy alkalma lett volna elcsenni a revolvert Sir Henry gyűjteményéből, senki sem látta aznap a medence környékén. És a hiányzó fegyver nincs a birtokában. 
 	– Ó, erről meggyőződött? 
 	– Mit gondol? A tények indokolták volna a házkutatási parancsot, de nem volt rá szükség. Nagyon szívesen rendelkezésünkre ál t. A revolver persze nincs abban a vacak fészekben. Miután elhalasztották a halottszemlét, úgy tettünk, mintha fölhagynánk Miss Cray és Miss Savernake megfigyelésével, de azért nyomon követtük őket, hogy lássuk, hova mennek, mit csinálnak. Egyik emberünk bent ült a filmgyárban, és szemmel tartotta Veronicát… de nem vette észre, hogy a hölgy ott próbálta volna eltüntetni a revolvert. 
 	– És Henrietta Savernake? 
 	– Ott sincs semmi. Egyenesen visszament Chelsea-be, azóta sem vesztettük a szemünk elől. A revolver nincs nála, és nincs a műtermében sem. A házkutatás alkalmával egész kedvesen viselkedett, sőt mintha mulatott volna rajta. 
 	Az 
 	emberünk 
 	majd 
 	hátrahőkölt 
 	némelyik
 	fantáziaszüleménye láttára. Azt mondja, képtelen ésszel fölfogni, miért akar valaki olyasmit csinálni… göröngyös, torz 
 	szobrokat, 
 	réz- 
 	és 
 	alumínium 
 	huzalokból
 	összeeszkábált formákat, lovakat, de nem lehet ráismerni, hogy lovak…
 	Poirot fölpil antott. 
 	– Azt mondja, lovakat? 
 	– Nos, egy lovat. Ha ugyan lónak lehet nevezni. Ha már lovat akár valaki mintázni, miért nem megy el, és néz meg egy lovat? 
 	– Egy lovat… – ismételte Poirot. 
 	Grange kíváncsian nézett rá. 
 	– Mi érdekli annyira, monsieur Poirot? 
 	– Az asszociáció… a lélektani szempont. 
 	– Ehhez nem értek. Mindenesetre Miss Savernake egy-két nap múlva ismét becsomagolt, és visszajött ide. Tud erről? 
 	– Igen. Már beszéltem vele, és láttam az erdőben sétálni. 
 	– Nyugtalan, nem találja a helyét. Nos, szent igaz, hogy viszonya volt az orvossal, és ahogy a haldokló azt mondta:
 	„Henrietta”, az elég közel járt a vádhoz. De mégsem eléggé közel, monsieur Poirot. 
 	– Nem, nem eléggé közel – mondta elgondolkozva Poirot. 
 	– Van itt valami, ami teljesen megzavarja az embert! 
 	Mintha mindnyájan tudnának valamit. Lady Angkatel például képtelen volt tisztességesen megokolni, miért vitt magával pisztolyt aznap. Bolondság ilyet tenni, és én néha már-már azt gondolom, az a nő bolond. 
 	Poirot szelíden csóválta a fejét. 
 	– Nem, nem bolond. 
 	– Aztán itt van Edward Angkatel . Azt hittem, föl tudok hozni el ene valamit. Lady Angkatel azt mondta… azaz célzott rá, hogy évek óta szerelmes Miss Savernake-be. Nos, ez elég indíték volna. Most pedig kisül, hogy a másik lánnyal, Miss Hardcastle-lal jár jegyben. Puff neki, oda az indíték! 
 	Poirot részvétteljesen dünnyögött valamit. 
 	– Aztán ott az a fiatal fickó – folytatta a felügyelő. – Lady Angkatel nek kicsúszott a száján valami róla… úgy látszik, a fiú anyja zárt intézetben halt meg… üldözési mániája volt, azt hitte, összeesküdtek el ene, hogy megölik. Érti, ugye, ez mit jelenthet? Ha a fiú örökölte az elmebajnak ezt a fajtáját, a fejébe vehette, hogy Christow doktor azért jött ide, hogy őt megfigyelje, és hivatalosan elmebetegnek nyilvánítsa. 
 	Nem mintha Christow-nak ez lett volna a szakmája, az emésztő-csatorna ideges bántalmaival foglalkozott, és valami extra… rendkívüli… tudom is én, mivel. De az a fiatalember igen furcsán viselkedik, és alig fér a bőrébe, olyan ideges. 
 	Grange néhány percig bánatosan hal gatott. 
 	– Megért most már? Csupa homályos gyanú, és nem vezet sehova. 
 	Poirot nyugtalanul mocorgott. Csöndesen mormolta:
 	– El… és nem felé. Valamitől és nem valamelyikhez. 
 	Sehova és nem valahova. Igen, természetesen, ennek kel lennie. 
 	Grange rámeredt. 
 	– Fura szerzet egytől egyig ezek az Angkatel ek. Néha meg mernék esküdni rá, hogy tudják, ki rejtőzik a dolog mögött. 
 	– Tudják – jelentette ki nyugodtan Poirot. 
 	– Úgy érti, valamennyien tudják, ki a tettes? – kérdezte hitetlenkedve a felügyelő. 
 	
 	Poirot bólintott. 
 	– Igen… tudják. Föltételezem róluk egy idő óta, de most már egészen biztos vagyok benne. 
 	– Úgy, szóval így ál unk! – szögezte le zord ábrázattal a felügyelő. – Maguk között titokban tartják? Hát majd elbánok velük még! Megtalálom én azt a fegyvert! 
 	„Folyton ezt a nótát fúj a, úgy látszik ez a kedvenc dal ama” 
 	– gondolta Poirot. 
 	– Kerüljön bármibe, de leszámolok velük! – acsarkodott Grange. 
 	– Ki…
 	– Az egész bandával! Engem akarnak lóvá tenni! 
 	Megzavarni! Tanácsokkal el átni! Célzásokkal! Segíteni az embereimnek… 
 	segíteni 
 	nekik! 
 	Csupa 
 	pókháló, 
 	szappanbuborék, 
 	semmi 
 	kézzelfogható! 
 	Egyetlen
 	kézzelfogható tény, az kel nekem! 
 	Hercule Poirot már percek óta kibámult az ablakon. 
 	Megakadt a szeme valami rendel enességen, ami megbontotta kertje szimmetriáját. Most megszólalt. 
 	– Kézzelfogható tényt szeretne? Eh bien, ha nem tévedek, ott a kertkapunál az élő sövény közt talál egyet. 
 	Kimentek a kertkapuhoz. Grange letérdelt, széthajtotta az ágakat, hogy jobban lássa, mi az, amit közé dugtak. 
 	Föl élegzett, mikor megpil antott valami fekete acélholmit. 
 	– Ez bizony revolver – mondta, és egy pil anatig kételkedve Poirot-ra tévedt a szeme. 
 	– Nem, nem, barátom – tiltakozott Poirot. – Nem én öltem meg Christow doktort, és nem én tettem a revolvert a saját kertem sövénykerítésébe. 
 	
 	– Persze hogy nem, monsieur Poirot! Bocsásson meg! 
 	Megvan, megtaláltuk. Valószínűleg ez az, amelyik eltűnt Sir Henry dolgozószobájából. Könnyen el enőrizhetjük, amint megál apítottuk a számát. Aztán majd meglátjuk, hogy ez volt-e a halált okozó fegyver. Most már könnyű dolgunk lesz. 
 	Végtelenül óvatosan kezében selyem zsebkendőjével kiszabadította a revolvert a bozótból. 
 	– Uj lenyomatok után kel néznünk, hogy előbbre jussunk. 
 	Úgy érzem, végre-valahára fölvirradt a szerencsénk! 
 	– Értesítsen…
 	– Természetesen, monsieur Poirot. Majd fölhívom. 
 	Két telefonhívás is következett. Az első még aznap este. A felügyelő uj ongott. 
 	– Ön az, monsieur Poirot? Akkor nyissa ki a fülét! Ez az a revolver! Ugyanaz, amelyik Sir Henry gyűjteményéből eltűnt, és ugyanaz, amelyikkel John Christow-t lelőtték! Ez vitán felül ál . És remek lenyomat van rajta. Hüvelykuj , mutatóuj , és a középső uj egy része. Nem megmondtam, hogy fölvirradt a szerencsénk? 
 	– Azonosították már az uj lenyomatokat? 
 	– Még nem. Annyi biztos, nem Mrs. Christow-tól származnak. Az övét még a múltkor levettük… A méretüknél fogva ezek inkább férfi-, mint női kézre val anak. Holnap kimegyek Szilfaberekbe, és leveszem az egész társaság uj lenyomatát. Akkor aztán, monsieur Poirot, megtudjuk, hol ál unk! 
 	– Szívből remélem – mondta udvariasan Poirot. 
 	Másnap jött a második telefonhívás, de már nem uj ongó hangon. Grange rosszkedvűen közölte:
 	
 	– Tudja, mi újság? Azok az uj lenyomatok… egyiküké sem, aki az ügyben szerepel! Nem bizony! Nem Edward Angkatel é, sem Davidé, sem Sir Henryé. Nem származnak Gerda Christow-tól, sem Miss Savernake-től, sem a mi édes kis Veronicánktól, sem a ház úrnője őméltóságától, sem attól a kis fekete hajú lánytól. Még a konyhalánytól sem, nem is szólva a többi cselédről! 
 	Poirot részvétteljesen mormogott. Grange felügyelő
 	lehangoltan folytatta. 
 	– Ezek után, úgy látszik, kívülál ó követte el a bűntényt, azaz olyan valaki, akinek a begyében volt doktor Christow, és akiről az égvilágon semmit sem tudunk! Valaki, akit senki sem látott és nem hal ott, amikor el opta a dolgozószobából a fegyvert, lelőtte áldozatát, és eltávozott az országútra vezető ösvényen. Valaki, aki az ön kertjének sövényébe dugta a revolvert, aztán eltűnt, mint a kámfor. 
 	– Óhajtja az én uj lenyomatomat, kedves barátom? 
 	– Bánom is én, ide vele! Ha meggondolom, monsieur Poirot, ön ott volt a helyszínen, és mindent egybevéve ön messze a leggyanúsabb alak ebben az egész átkozott ügyben! 
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 	A halottkém a torkát köszörülte, és várakozásteljesen tekintett az esküdtszék elnökére. Amaz ránézett a kezében levő papírra. Izgalmában ide-oda ugrált az ádámcsutkája. 
 	Végül megfontolt hangon kihirdette:
 	– Megál apítottuk, hogy az elhunyt ismeretlen tettes vagy tettesek 
 	által 
 	szándékosan 
 	elkövetett 
 	gyilkosság
 	következtében halt meg. 
 	A terem sarkában Poirot csöndesen bólintott. 
 	Ez volt az egyetlen lehetséges határozat. 
 	Angkatel ék odakint megál tak egy percre beszélgetni Gerdával és a nővérével. Gerdán ugyanaz a fekete ruha volt, mint az első alkalommal, és ugyanolyan szerencsétlen, kábult kifejezés ült az arcán. Ezúttal nem béreltek autót. A vonat-összeköttetés igazán kitűnő, magyarázta Elsie Patterson, a gyorssal mennek Londonba, és még elérik a csatlakozást Bexhil be. 
 	Lady Angkatel Gerda kezét szorongatva mormolta:
 	– Össze kel jönnünk továbbra is, kedvesem. Esetleg együtt ebédelhetünk egyik nap Londonban? Nyilván feljössz majd néha a városba bevásárolni? 
 	– N… nem tudom – mondta Gerda. 
 	Elsie Patterson odaszólt: – Sietnünk kel , drágám, indul a vonatunk. – És Gerda megkönnyebbülten fordult el tőlük. 
 	– Szegény Gerda – jegyezte meg Midge. – Az egyetlen jó, ami John halálával érte, hogy megszabadult a félelmetes vendégszeretetedtől, Lucy. 
 	
 	– Ez nem szép tőled, Midge. Senki sem mondhatja, hogy nem igyekeztem. 
 	– Amikor igyekszel, még rosszabb, Lucy. 
 	– Hát azért jólesik, hogy véget ért ez a dolog, ugye? –
 	fordult a többiek felé ragyogó mosol yal Lady Angkatel . –
 	Kivéve persze Grange felügyelőnek. Úgy sajnálom szegényt. Mit gondoltok, fölvidítaná, ha meghívnám ebédre? 
 	– Én inkább békén hagynám, Lucy – vélekedett Sir Henry. 
 	– Talán igazad van. Úgy sincs ma erre a legmegfelelőbb ebéd. Töltött fogolypecsenye, és az a csodás varázsfelfújt, amivel Mrs. Medway mindig remekel. Egyáltalában nem Grange felügyelő gusztusa. Egy szép darab bifsztek félig átsütve, és jó, régimódi almás lepény… esetleg almás gombóc… ez volna neki való ebéd. 
 	– Ételek dolgában csalhatatlan vagy, Lucy. Úgyhogy siessünk haza ahhoz a fogolypecsenyéhez, pompásnak ígérkezik. 
 	– Úgy gondoltam, valahogy meg kel ünnepelnünk a dolgot! 
 	Hát nem csodálatos, ahogy mindig jóra fordul minden? 
 	– Igen…
 	– Tudom, mi jár az eszedben, Henry, de ne aggódj. 
 	Elintézem még ma délután. 
 	– Most meg mit forgatsz a fejedben, Lucy? 
 	Lady Angkatel rámosolygott. 
 	– Nincs semmi baj, drágám. Csak még rendbe hozok valamit. 
 	Sir Henry kétkedve bámult a feleségére. 
 	Mikor kiértek Szilfaberekbe, Gudgeon előlépett, hogy kinyissa a kocsi ajtaját. 
 	– Minden a legnagyobb rendben ment, Gudgeon – mondta Lady Angkatel . – Kérem, közölje Mrs. Medwayvel és a többiekkel. Tudom, milyen kel emetlen volt ez maguknak, és szeretném most megmondani, milyen nagyra becsüljük az irántunk tanúsított hűségüket. 
 	– Mélységesen aggódtunk méltóságodért – mondta a komornyik. 
 	– Komolyan édes tőlük – jegyezte meg Lucy bent a szobában –, de igazán fölösleges volt. Tudjátok, valójában szinte élveztem az egészet… annyira különbözött a megszokott dolgoktól. David, mondd, nem érzed, hogy egy ilyen élmény kiszélesíti a látókörödet? Hisz olyan más, mint Cambridge. 
 	– Oxfordban vagyok – közölte hidegen David. 
 	– Az a kedves evezősverseny, tipikus angol dolog, nem gondolod? – mormolta Lady Angkatel , és a telefonhoz ment. Fölemelte a hal gatót, és a kezében tartotta, mialatt folytatta. 
 	– Remélem, David, eljössz hozzánk megint, és nálunk maradsz egy darabig. Olyan nehéz, ugye, megismerni valakit, mikor közbejön egy gyilkosság? És teljesen lehetetlen bármilyen komoly intel ektuális beszélgetés. 
 	– Köszönöm – mondta David –, de ha végzek Oxfordban, Athénba megyek folytatni a tanulmányaimat. 
 	Lady Angkatel a férjéhez fordult. 
 	– Ki is most a nagykövet? Ó, persze… Hope-Remmington. 
 	Nem, nem hinném, hogy megfelelnének Davidnek. A lányai rettentő virgonc jószágok, egész nap kriketteznek meg golfoznak, és azzal a fura játékkal szórakoznak, amelyikben hálóba kel dobni a labdát. 
 	Hirtelen elhal gatott, tekintete ráesett a telefonhal gatóra. 
 	– Ezzel meg mi a csudát csináljak? 
 	– Talán föl akartál hívni valakit – vélte Edward. 
 	– Nem hiszem. Szereted a telefont, David? 
 	Jel emző rá, hogy olyat kérdez, amire nem lehet intel igensen válaszolni, gondolta ingerülten David. – Igen hasznosnak tartom – felelte hidegen. 
 	– Mint a húsdarálót? Vagy a gumiszalagot? Ámbár az ember… – Lucy abbahagyta, mert Gudgeon megjelent az ajtóban, és jelentette, hogy tálalva van. 
 	– De a fogolypecsenyét csak szereted? – kérdezte Lucy aggódva a fiatalembert. 
 	David beval otta, hogy szereti a fogolypecsenyét. 
 	*
 	– Néha komolyan azt hiszem, Lucy kissé meghibbant –
 	jegyezte meg Midge, amint Edwarddal kiléptek a házból, és elindultak az erdő felé. 
 	Kitűnő volt a fogolypecsenye és a varázsfelfújt, és a hangulaton határozottan érződött a megkönnyebbülés, hogy túl vannak a halottszemlén. 
 	– Szerintem Lucy ragyogóan értelmes teremtés – mondta elgondolkozva Edward –, csak kissé hézagosan fejezi ki magát. Ki kel találni, mit mond, mint a keresztrejtvényben a hiányzó betűket. De mindig fején találja a szöget. 
 	– Engem néha megijeszt – jelentette ki Midge. – Ez a hely is ijesztően hat rám az utóbbi időben – tette hozzá enyhén megborzongva. 
 	
 	– Szilfaberek? –kérdezte csodálkozva Edward. – Engem mindig kissé emlékeztet Ainswickre. De persze ez nem az igazi. 
 	– Pontosan erről van szó, Edward – vágott közbe a lány. –
 	Félek mindentől, ami nem igazi. Nem lehet tudni, mi van mögötte. Olyan… olyan, mint az álarc. 
 	– Nem szabad képzelődnöd, kicsi Midge. 
 	A régi hangon mondta, azon az engedékeny, béketűrő
 	hangon, ahogy valamikor régen mindig szólt hozzá. Akkor jólesett 
 	Midge-nek, 
 	de 
 	most 
 	zavarta. 
 	Igyekezett
 	érthetőbben kifejezni magát, megmutatni, hogy amit Edward képzelgésnek nevez, annak homályosan bár, de valóság rejlik a mélyén. 
 	– Londonban megszabadultam ettől az érzéstől, de amint visszajöttem ide, ismét a hatalmába kerített. Úgy érzem, itt rajtam kívül mindenki tudja, ki ölte meg John Christow-t. 
 	– Miért kel mindig rágondolnunk és beszélnünk róla? –
 	fakadt ki ingerülten Edward. – John Christow meghalt. 
 	Halott, nincs többé! 
 	– Ki ölte meg, Edward? Azt hittük, Gerda, de nem Gerda volt. Akkor hát kicsoda? Mondd meg, hogy te kire gondolsz? Olyan valaki lenne, akiről sohasem hal ottunk? 
 	– Teljesen értelmetlennek tartom ezt a találgatást! –
 	mondta bosszúsan Edward. – Ha a rendőrség nem tud rájönni, vagy kel ő bizonyítékot produkálni, akkor kénytelen lesz elejteni az ügyet, mi pedig végleg megszabadulunk tőle. 
 	– Igen… de az, hogy nem tudjuk…
 	– Miért akarnánk tudni? Nekünk mi közünk hozzá? Mármint John Christow-hoz? 
 	Nekünk? – gondolta Midge. – Nekem és Edwardnak? 
 	Semmi! 
 	Megnyugtató gondolat… ők ketten… együtt. Mégis…
 	mégis… John Christow meghalt, és noha eltemették annak rendje és módja szerint, nem temették elég mélyre. Ha Edward mégúgy szeretné is, nem igaz, hogy John Christow nincs többé, mert még most is itt van Szilfaberekben. 
 	– Merre menjünk? – kérdezte Edward. 
 	Volt valami a hangjában, ami meglepte Midge-et. 
 	– Gyerünk föl a domb tetejére, jó? 
 	– Ha akarod. 
 	Úgy látszik, nem szívesen megy arrafelé. Vajon miért nem? 
 	Hisz rendszerint ez a legkedveltebb sétája. Henriettával majdnem 
 	mindig… 
 	Ő 
 	és 
 	Henrietta… 
 	– 
 	Midge
 	gondolatmenete itt hirtelen megszakadt. 
 	– Jártál már erre most ősszel? – kérdezte. 
 	– Ide mentünk föl Henriettával azon az első délutánon –
 	felelte kimérten a férfi. 
 	Csöndben folytatták az utat. Végül fölértek a dombtetőre, és leültek a fatörzsre. 
 	Ő és Henrietta talán ugyanitt ültek, gondolta Midge. 
 	Tűnődve forgatta uj án a gyűrűt. Hidegen vil ogott rá a gyémánt. 
 	„Ne 
 	legyen 
 	smaragd”… 
 	Midge 
 	némi
 	erőfeszítéssel megjegyezte:
 	– Milyen jó lesz Ainswickben tölteni a karácsonyt. 
 	Edward, úgy látszik, nem hal otta meg. 
 	Most Henriettára gondol, és John Christow-ra, gondolta Midge. 
 	
 	Mialatt itt ültek, mondhatott valamit Henriettának, vagy Henrietta mondott valamit őneki. Lehet, hogy Henrietta tudja, mi az, amit nem akar, de Edward még most is egész lelkével Henriettáé, és mindig is az övé lesz. 
 	Fájdalom nyilal t Midge szívébe. A boldog il úzió, amelybe az elmúlt héten beleringatta magát, szertefoszlott. 
 	„Nem tudok így élni – gondolta. – Nem tudok szembenézni azzal, hogy ál andóan Henrietta töltse be minden gondolatát. Nem tudnám elviselni.” 
 	Szél rázta a fákat, a sűrűn hul ó falevelek közt alig akadt aranyló színű, mind barna volt már. 
 	– Edward! 
 	A sürgető hangra a férfi fölriadt révedezéséből. 
 	– Igen? 
 	– Nagyon sajnálom, Edward – kezdte remegő ajakkal Midge, de erőt vett magán, és nyugodt, egyenletes hangon folytatta. – Még kel mondanom. Hiába minden. Nem leszek a feleséged. Nem válna be a házasságunk, Edward. 
 	– De Midge… Ainswick biztosan…
 	– Nem mehetek hozzád csupán Ainswick kedvéért, Edward. Ezt be kel látnod. 
 	A férfi ekkor fölsóhajtott, hosszan, mint ahogy szinte hangtalanul hul anak le az ágakról a száraz falevelek. 
 	– Értem, mire gondolsz – mondta. – Igen, azt hiszem, igazad van. 
 	– Olyan kedves volt tőled, hogy megkértél, drága Edward! 
 	De hiába, nem sikerülne. 
 	Lehet, hogy Midge szívében élt némi halvány remény, hogy Edward vitába szál vele, és megpróbálja rábeszélni… de úgy látszik, Edward ugyanúgy érzett, mint ő. Itt, ezen a helyen, ahol körül ebegte Henrietta szel eme, nyilván Edward is belátta, hogy nem válnék be a házasságuk. 
 	– Nem – ismételte Edward a lány szavait –, nem sikerülne. 
 	Midge lehúzta uj áról a gyűrűt. Tudta, mindig szeretni fogja Edwardot. Edward pedig mindig Henriettát fogja szeretni, és az élete nem lesz egyéb, csak kilátástalan, sivár pokol. 
 	Kissé megcsuklott a hangja, mikor átnyújtotta a gyűrűt. –
 	Gyönyörű ez a gyűrű, Edward. 
 	– Szeretném, ha megtartanád, Midge. Szeretném, ha a tiéd maradna. 
 	– Nem lehet, Edward. 
 	– Hisz tudod, úgysem adom oda senki másnak – mondta a férfi, és megvonaglott az ajka. 
 	Ez egészen barátságosan ment végbe. Edward nem tudja… sohasem fogja megtudni, hogy ő, Midge, mit érez. 
 	Tálcán fölkínált mennyország… de a tálca fölbil ent, a mennyország kicsúszott a kezéből, az is lehet, soha nem is volt ott. 
 	*
 	Poirot a harmadik vendégét fogadta aznap délután. Előbb Henrietta Savernake kereste föl, utána Veronica Cray. 
 	Ezúttal Lady Angkatel jelent meg. Szinte súlytalanul suhant feléje a kerten át. Poirot ajtót nyitott, és a hölgy rámosolygott. 
 	– Eljöttem magához… – jelentette be, mintha egy tündér részesítene különös kegyben egy egyszerű földi halandót. 
 	– Megtiszteltetés számomra, madame. 
 	A hölgy helyet foglalt a nappali szoba pamlagján, és megint rámosolygott a ház gazdájára. 
 	„Öreg… – gondolta Poirot – a haja ősz, ráncos az arca, mégis elbűvölő… és mindig is elbűvölő lesz…” 
 	Lady Angkatel halkan megszólalt. 
 	– Szeretném, ha megtenne nekem valamit. 
 	– Igen, madame? 
 	– Először is, beszélnem kel magával… John Christow-ról. 
 	– Doktor Christow-ról? 
 	– Róla. Szerintem csak az a helyes, ha pontot teszünk a dolog végére. Ugye érti, mire gondolok? 
 	– Nem vagyok biztos benne, hogy tudom, mire gondol, Lady Angkatel . 
 	Lucy ismét bűbájosán rámosolygott, miközben hosszú, hófehér kezét ráhelyezte Poirot kabátuj ára. 
 	– Maga tökéletesen tisztában van vele, drága monsieur Poirot. A rendőrségnek tovább kel kutatnia az uj lenyomatok gazdája után, és nem fogja megtalálni. Végül kénytelen lesz elejteni az egész ügyet. De tudja, attól tartok, hogy maga nem hagyja annyiban. 
 	– Nem, én nem hagyom annyiban. 
 	– Pontosan erre gondoltam. Ezért jöttem ide. Tudni akarja az igazságot, nemde? 
 	– Természetesen, tudni akarom az igazat. 
 	– Látom, nem fejeztem ki magam elég világosan. 
 	Szeretnék rájönni, hogy tulajdonképp miért nem akarja elejteni a dolgot. Nem a presztízsét félti… nem is azért, mert akasztófára akar juttatni egy gyilkost… rém kel emetlen halálnem, szerintem olyan középkori. Azt gondolom, éppen csak tudni kívánja. Megérti, ugye, mire akarok kilyukadni? Ha megtudná az igazat… ha megmondanák magának az igazat, azt hiszem… azt hiszem, azzal talán megelégedne. Megelégedne vele, monsieur Poirot? 
 	– Kegyed fölajánlja, hogy megmondja nekem az igazat? 
 	Lady Angkatel bólintott. 
 	– Ennélfogva kegyed tudja az igazat? 
 	Lucy szeme tágra nyílt. 
 	– Hát persze. Már régóta tudom, és szeretném közölni magával. Akkor aztán megegyezhetünk, hogy… hogy vége az egésznek, és kész! – Rámosolygott. – Ál az alku, monsieur Poirot? 
 	– Nem, madame, nem alkuszunk meg. 
 	Hercule Poirot-nak nehezére esett ezt kimondania. 
 	Szerette volna, sőt nagyon szerette volna elejteni az egész dolgot, egyszerűen azért, mert Lady Angkatel megkérte rá. 
 	Lady Angkatel egy pil anatig mozdulatlanul ült, aztán összevonta a szemöldökét. 
 	– Szeretném tudni – mondta –, vajon valóban tudja-e, mit csinál? 
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 	Midge száraz szemmel, ébren feküdt a sötétben. 
 	Valahol kattant egy kilincs, aztán léptek nesze hal atszott, amint a folyosón valaki elment az ajtaja előtt. Edward lépteinek nesze. Midge vil anyt gyújtott, és az órára nézett. 
 	Tíz perc múlva három. 
 	Edward elhaladt az ajtaja előtt, és lement a lépcsőn. Ebben a kora hajnali órában. Furcsa. 
 	Korán feküdtek le valamennyien, már fél tizenegykor, de ő nem tudott elaludni, égett a szeme, mardosó fájdalom gyötörte, lázasan tépelődött boldogtalanságában. 
 	Hal otta a falióra ütését a földszinten, hal otta a baglyok huhogását hálószobája ablaka előtt, és mélységes kétségbeesés fogta el. Nem bírom ki… hajtogatta magában, jön a holnap… aztán megint egy nap, napok hosszú sora… keresztül kel vergődni rajtuk…
 	Száműzte magát Ainswickből, elhárította magától azt a sok szépet és jót, ami mind az övé lehetett volna. 
 	De inkább elviseli a száműzetést, a magányt, egy egész sivár, érdektelen életet, mint hogy együtt éljen Edwarddal és Henrietta szel emével. Amíg el nem jött az az óra odafönn a dombtetőn, Midge nem tudta, milyen keserű
 	féltékenységre képes. 
 	Végre is Edward sohasem mondta, hogy szerelmes belé, sohasem mutatta, mintha egyebet érezne iránta, mint szeretetet. Ő beérte ennyivel, és amíg nem jött rá, mit jelentene együtt élni azzal az Edwarddal, akinek szíve-lelke ál andóan Henriettával van tele, nem tudta, hogy nem elég számára Edward szeretete. 
 	Edward elhaladt az ajtaja előtt, lement a lépcsőn…
 	Furcsa… nagyon furcsa… hova ment? 
 	Midge nyugtalansága nőttön-nőtt. Mit csinál Edward e kora hajnali órában odalent? Kiment talán a kertbe? 
 	Végül nem bírta már ki a tétlenséget. Fölkelt, pongyolába bújt, magához vette zseblámpáját, és kilépett a folyosóra. 
 	Sötét volt, sehol sem égett vil any. A lépcsőhöz ért, és lenézett: odalent is teljes volt a sötétség. Lesietett, és pil anatnyi habozás után lámpát gyújtott a hal ban. Csönd volt; a bejárati ajtó zárva. Az oldalajtót is megnézte, de azt is zárva találta. 
 	Edward eszerint nem hagyta el a házat. Akkor meg hol lehet? 
 	Hirtelen fölkapta a fejét, és beleszimatolt a levegőbe: enyhe gázszag csapta meg az orrát. 
 	Résnyire nyitva ál t a konyhába vezető folyosó ajtaja. Midge benézett. A nyitott konyhaajtóból gyenge fény szüremlett ki, itt már erős volt a gázszag. 
 	Midge berohant a konyhába. Edward a földön feküdt, feje a gázsütőben, amelybe a nyitott csapokon át süvítve ömlött a gáz. 
 	Midge tudta, mi a teendő. Első dolga volt, hogy kitárja az ablakot. A retesz nem mozdult. Karjára csavart egy törlőruhát, és betörte az üveget. Azután lélegzetét visszafojtva lehajolt, elzárta a csapokat, és addig húzta, rángatta a férfit, amíg nagy nehezen kiszabadította a sütőből. 
 	
 	Edward eszméletlen volt, és hörögve lélegzett, de Midge tudta, hogy csak röviddel előbb ál hatott be ez az ál apot. A nyitott ablakon és ajtón át áramló léghuzat gyorsan eloszlatta a fojtogató gázszagot. Közelebb vonszolta Edwardot az ablakhoz, hogy jobban érje a friss levegő. 
 	Mel é ült, erős karjaival átölelte, és előbb halkan, aztán egyre kétségbeesettebben szólongatta:
 	– Edward, Edward, Edward…
 	A férfi mocorgott, nyögdécselt, fölnyitotta szemet, és ránézett. – Gáz… – suttogta, és tekintete a tűzhelyre tapadt. 
 	– Tudom, drágám, de hát miért… miért? 
 	Edward most már didergett, keze jéghideg volt, és ernyedt. 
 	– Midge? 
 	Meglepetés és öröm érződött a hangjában. 
 	– Hal ottam, mikor elmentél az ajtóm előtt – magyarázta Midge. – Nem tudtam… Lejöttem…
 	Edward fölsóhajtott – hosszú sóhaj volt, úgy hangzott, mintha nagyon távolról jönne. 
 	– Legjobb kivezető út… – mormogta. – News of the World… – tette hozzá érthetetlenül Midge számára: amíg eszébe nem jutott Lucy csevegése a bűntény estéjén. 
 	– De hát miért… miért? 
 	A férfi rászegezte szemét, és Midge megborzadt sötét, sivár, fagyos tekintetétől. 
 	– Mert most már tudom, hogy nem vagyok jó semmire. 
 	Mindenben sikertelen, tehetetlen, örökösen kudarcot val ó, hasznavehetetlen féreg. Az igazi férfiak, amilyen Christow volt, véghezviszik a dolgokat, elérik, amit akarnak, és a nők csodálják őket. Senki vagyok, és semmi, alig-alig élőlény. 
 	Örököltem Ainswicket, van miből megélnem, máskülönben elveszett ember lennék. Nem ál om meg a helyem semmilyen életpályán, mint író sem érek sokat. 
 	Henriettának nem kel ettem. Senkinek sem kel ek. Azon a napon a Berkeleyben… azt hittem… de ugyanaz a história volt megint. Neked sem jelentettem semmit, Midge. Még Ainswick kedvéért sem voltál hajlandó elviselni engem. Így hát azt gondoltam, jobb, ha véget vetek az egésznek. 
 	– Jaj, drága, édes Edward! Te ezt nem érted! Henrietta miatt volt az egész… mert azt hittem, még most is olyan nagyon szereted Henriettát. 
 	– Henriettát? – mormolta bizonytalanul, mintha valaki nagyon távolról beszélne. – Hogyne, nagyon szerettem. –
 	Aztán alig hal hatóan suttogta: – Olyan hideg van…
 	– Edward… drága Edward! – kiáltott föl Midge, és jó erősen magához ölelte. 
 	– Milyen jó meleg vagy, Midge… – dünnyögött Edward, és rámosolygott a lányra. – Árad belőled a meleg…
 	Ez hát a kétségbeesés, gondolta Midge. Dermesztő hideg magányosság, sivár, sötét elhagyatottság. Azt hittem, a kétségbeesés forró, szenvedélyes, vadul kitörő valami, de nem így van. A kétségbeesés bűne, amiről a papok prédikálnak, hideg bűn, a lüktető, meleg, élő emberi kapcsolatoktól elzárkózás bűne. 
 	– Olyan jó meleg vagy, Midge – hal otta megint Edward hangját, és egyszerre boldogan, büszke önbizalommal ráeszmélt: „Hiszen ezt kívánja… és ez az, amit én megadhatok neki! Az Angkatel ek mind hidegek, még Henriettában is van valami lidérces, megfoghatatlan hűvösség. Hát csak hadd szeresse Edward elérhetetlen álomként Henriettát! Valójában másra van szüksége: melegségre, ál andó, megbízható mindennapos társra, szeretetre és vidám nevetésre Ainswickben. Valakire, aki tüzet rak az otthonában, aki fölszítja a családi tűzhely melegét, és ez én leszek!” 
 	Edward fölpil antott, és meglátta Midge fölébe hajló arcát, meleg, rózsás arcbőrét, nemesen ívelt száját, szeme magabiztos tekintetét, makrancos fekete haját. 
 	Henrietta az ő szemében mindig a múltbeli Henrietta maradt. Nem keresett, és nem is kívánt mást látni a felnőttben, mint első szerelmét, a tizenhét éves leányt. 
 	Ebben a percben azonban elfogta egy különös érzés: mintha Midge-et folyamatosan látná; látja benne az iskolás lányt két hátravetett hajfonatával, azt is, ahogy fekete fürtjei most keretezik arcát, és azt is, milyen lesz, ha majd hófehérek lesznek már ezek a fürtök. 
 	Midge maga az élő valóság, gondolta. Erős és határozott, melegen lüktető eleven lény. Kőszikla, akire fölépítheti az életét. 
 	– Drága Midge – mondta Edward –, nagyon szeretlek. Ne hagyj el többé soha. 
 	Midge lehajolt hozzá, és Edward ajkán érezte forró csókját, és tudta, hogy kietlen, magányos életébe beköltözött a boldogság. 
 	Egyszerre Midge kissé bizonytalanul elnevette magát. 
 	– Nézd csak, Edward – mondta –, előmászott egy svábbogár, és ránk bámul. Nem édes? Sohasem hittem volna, hogy ennyire tudnék szeretni egy svábbogarat! 
 	Aztán álmodozva hozzátette:
 	– Hát nem furcsa az élet! Itt csücsülünk a konyha kövén, még érződik a gázszag, körülöttünk rajzanak a svábbogarak, és úgy érezzük, ez maga a mennyország. 
 	– Itt tudnék maradni örökké – mormolta Edward. 
 	– Jobb lesz, ha inkább fölmegyünk, és aludni próbálunk. 
 	Hogy a csudába fogjuk megmagyarázni Lucynak ezt a törött ablakot? 
 	Szerencsére, gondolta Midge, Lucynak rendkívül könnyű
 	megmagyarázni valamit. 
 	Nem sokat teketóriázott, hanem ahogy Lucy szokta, reggel hatkor beál ított hozzá, és mindent híven elmondott neki. 
 	– Edward lement az éj el, és bedugta a fejét a gázsütőbe. 
 	Szerencsére meghal ottam, és utánamentem. Betörtem az ablakot, mert nem tudtam elég gyorsan kinyitni. 
 	Lucy, meg kel adni, remekül viselkedett. A meglepődés legcsekélyebb nyoma nélkül édesen elmosolyodott, és kijelentette:
 	– Te mindig olyan praktikus vagy, drágám. Meg vagyok győződve, 
 	hogy 
 	nagyszerűen 
 	gondoskodsz 
 	majd
 	Edwardról. 
 	Miután Midge eltávozott, Lady Angkatel elgondolkozott. 
 	Aztán fölkelt, és bement a férjéhez – ez egyszer nem volt kulcsra zárva a szobája. 
 	– Henry…
 	– Lucy, drágám! Hisz még a kakas sem kukorékolt! 
 	– Nem, de ide hal gass, Henry, ez rém fontos. Át kel ál ítani vil anyra a konyhát, és kidobni azt a gáztűzhelyet. 
 	
 	– Miért? Egészen jól működik, nem? 
 	– O, igen, édesem, csakhogy az ilyesmiről eszükbe jut valami az embereknek, és nem mindenki olyan praktikus, mint Midge – közölte, és kisuhant az ajtón. 
 	Sir Henry morogva a fal felé fordult, és elszenderedett. 
 	Egyszerre fölriadt: – Vajon csak álmodtam dünnyögte –, vagy tényleg itt volt Lucy, és mondott valamit a gáztűzhelyről? 
 	Odakint Lady Angkatel bement a fürdőszobába, és föltette a gázra a kannát. Tudta, hogy az embernek néha jólesik korán reggel egy csésze tea. Aztán önmagával és általában az egész élettel elégedetten visszafeküdt az ágyába. 
 	„Edward 
 	és 
 	Midge 
 	Ainswickben… 
 	túlestünk 
 	a
 	halottszemlén… Elmegyek és beszélek megint monsieur Poirot-val. Kedves kis ember…” 
 	Hirtelen átvil ant a fején valami más. 
 	– Kíváncsi vagyok – töprengett –, vajon arra gondolt-e az a lány? 
 	Fölkelt az ágyból, és elindult a folyosón Henrietta szobája felé. Mint rendesen, jóval mielőtt hal ótávolságba ért, rákezdett a mondókájára. 
 	– …és hirtelen eszembe jutott, drágám, hogy esetleg elkerülte a figyelmedet. 
 	– Az ég áldjon meg, Lucy, még a madarak sincsenek fönn! 
 	– mormolta álmosan Henrietta. 
 	– Tudom, drágám, valóban korán van még, de rendkívül zaklatott volt amúgy is ez az éjszaka… Edward meg a gáztűzhely és Midge meg a konyhaablak… és kigondolni, mit is mondjak monsieur Poirot-nak, és minden…
 	– Bocsáss meg, Lucy, ez tiszta halandzsa! Nem várhat reggelig? 
 	– Csak a tokról van szó, drágám. Tudod, eszembe jutott, hogy talán nem gondoltál a tokra. 
 	– Tok? Miféle tokról beszélsz? – Henrietta szeméből egyszerre kiment az álom. Fölült. 
 	– Henry revolvere, tudod, tokban volt, azt pedig nem találták meg. Talán nem is gondol rá senki… de meglehet, hogy mégis eszébe jut valakinek…
 	Henrietta kiugrott az ágyból. 
 	– Az ember mindig megfeledkezik valamiről… – mondta. –
 	Milyen igaz! 
 	Lady Angkatel visszament a szobájába, és lefeküdt. 
 	Csakhamar mélyen aludt megint. 
 	A teáskannában fölforrt a víz, forrt, forrt, forrt…
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 	Gerda fölkelt fektéből, és leült az ágy szélére. A feje már kevésbé fájt, mégis örült, hogy nem ment el a többiekkel arra a kirándulásra. Békés, megnyugtató csönd volt, jólesett egy darabig egyedül lennie a házban. 
 	Elsie persze nagyon kedves volt… igazán kedves…
 	különösen eleinte. Lelkére kötötte Gerdának, hogy maradjon sokáig ágyban, és fölküldte tálcán a reggelijét. 
 	Az egész ház népe folyton nógatta, hogy üljön a legkényelmesebb karosszékbe, rakja föl a lábát, és ne csináljon semmi megerőltető dolgot. 
 	Mérhetetlenül sajnálták valamennyien John miatt, és Gerda hálásan meghúzódott a részvét oltalmazó leple alatt. 
 	Nem kívánt gondolkozni, sem érezni, sem emlékezni. 
 	Most azonban már érezte, minden nappal közeledik az idő, amikor el kel döntenie, mihez kezdjen, hol éljen ezentúl. 
 	Már Elsie hangjában is érződött némi türelmetlenség, ahogy minduntalan kifakadt: – Jaj, Gerda, ne légy olyan lassú! 
 	Ugyanaz volt a helyzet, mint régente, mielőtt John feleségül vette. Nehéz felfogásúnak és butának tartják valamennyien. 
 	Itt senki sincs, aki azt mondana, amit John mondott: „Majd én gondoskodom rólad!” 
 	Fájt a feje; készít magának egy csésze teát, gondolta. 
 	Lement a konyhába, föltette a kannát, és éppen forrni kezdett a víz, amikor megszólalt a csengő. 
 	A személyzetnek szabadnapja volt. Gerda kiment ajtót nyitni. Csodálkozva pil antotta meg a ház előtt Henrietta csinos sportkocsiját, és a küszöbön magát Henriettát. 
 	– Nicsak, Henrietta! – kiáltott föl. – Kerülj beljebb. Sajnos a nővérem és a gyerekek nincsenek itthon, de…
 	Henrietta a szavába vágott:
 	– Ez jó, örülök. Egyedül akartalak találni. Ide figyeli Gerda, mit csináltál a fegyvertokkal? 
 	Gerda megál t. Tekintete hirtelen üressé és értetlenné vált, ahogy megismételte: – Fegyvertokkal? – Aztán kinyitott egy ajtót a hal jobb oldalán: – Gyere be ide. Sajnos kissé poros minden, tudod, nem volt sok időnk reggel…
 	Henrietta ismét türelmetlenül félbeszakította. 
 	– Gerda, meg kel mondanod! A fegyvertokon kívül minden rendben 
 	van… 
 	teljes 
 	biztonságban 
 	vagy, 
 	megtámadhatatlanul. Nincs semmi, ami kapcsolatba hozhatná veled az ügyet. Megtaláltam a revolvert, ahova belökted, a medence mel etti bozótban. Olyan helyre dugtam, ahova te semmiképpen sem tehetted, és a rajta levő uj lenyomatokat sohasem fogják azonosítani tudni. 
 	Marad tehát a tok. Tudnom kel , mit csináltál vele. 
 	Elhal gatott, kétségbeesetten fohászkodva magában, hogy Gerda ez egyszer gyorsan reagáljon. 
 	Fogalma sem volt róla, miért érzi olyan életbevágóan sürgősnek a dolgot. A kocsiját nem követték nyomon, erről megbizonyosodott. A londoni műúton indult el, egy garázsnál tankolt, és ott megemlítette, hogy Londonba megy. Aztán hamarosan délnek kanyarodott, és átvágott a vidéken, amíg el nem érte a tengerpartra vezető utat. 
 	Gerda még mindig rábámult. „Az a baj vele – gondolta Henrietta –, hogy olyan lassú felfogású.” 
 	– Ha még nálad van, Gerda, ide kel adnod. Majd megszabadulok tőle valahogy. Értsd meg, ez az egyetlen, ami még kapcsolatba hozhat téged John halálával. Nálad van? 
 	Csönd lett, aztán Gerda lassan bólintott. 
 	– Hát nem tudtad, hogy őrültség megőrizni? – Henrietta alig tudta türtőztetni magát. 
 	– Megfeledkeztem róla. Fönt volt a szobámban. Mikor a rendőrségtől följöttek a Harley Streetre, kettévágtam, és betettem abba a táskába, amelyikben a bőrmunkáimat tartom. 
 	– Azt okosan csináltad. 
 	– Nem vagyok olyan buta, mint gondolják. 
 	Gerda a kezébe rejtette arcát. 
 	– John… John… – kezdte, de megcsuklott a hangja. 
 	– Tudom, kedvesem, tudom. 
 	– De nem tudhatod… John nem volt… nem az volt… –
 	Gerda megint elnémult. Aztán hirtelen Henriettára szegezte tekintetét. – Hazugság volt az egész! Mindvégig! Mindaz, amit Johnról hittem, amilyennek tartottam. Láttam az arcát, mikor követte azt a nőt akkor este, Veronica Crayt! Tudtam persze, hogy szerette, évekkel mielőtt engem elvett, de azt hittem, annak rég vége. 
 	– De hisz vége volt – mondta szelíden Henrietta. 
 	Gerda a fejét rázta. 
 	– Nem volt vége. Az a nő odajött, és úgy tett, mintha évek óta nem látta volna Johnt… én azonban láttam John arcát. 
 	John 
 	kiment 
 	vele. 
 	Fölmentem 
 	és 
 	lefeküdtem. 
 	
 	Megpróbáltam olvasni… azt a detektívregényt vettem elő, amelyiket épp John olvasott. És John nem jött vissza. Végül kimentem… Holdfényes éjszaka volt. Végigmentem az ösvényen, le az úszómedencéhez. A kerti házban égett a lámpa. Ott voltak. John és az a nő…
 	Henrietta fölsóhajtott. 
 	Gerda arca megváltozott, eltűnt megszokott, kissé tétova kedvessége, könyörtelen, engesztelhetetlen kifejezést öltött. 
 	– Bíztam Johnban. Hittem benne, mintha maga volna az Úristen. A világ legnemesebb emberének tartottam, azt gondoltam, hogy ami szép, jó, nemes és magasrendű, mind benne testesül meg… Hazugság volt az egész! Nem maradt semmi… nem maradt semmim. Én… én…
 	imádtam Johnt! 
 	Henrietta lenyűgözve bámult rá. Itt ál t a szeme előtt az, amit megsejtett és életre keltett, mikor kifaragta fából. Itt ál t előtte a Hivő – mikor a vakbuzgó alázat magára ébred, mikor kiábrándult és veszedelmes. 
 	– Nem tudtam elviselni! – folytatta Gerda. – Meg kel ett ölnöm! Kel ett. Megérted ezt, Henrietta? 
 	Most már egészen természetes hangon beszélt, szinte barátságosan. 
 	– És tudtam, hogy vigyáznom kel , mert a rendőrség nagyon ügyes. De hát nem vagyok olyan buta, mint gondolják! Ha az ember nagyon lassú, és csak bámul, azt hiszik róla, hogy nem fogja föl a dolgokat… és az ember olykor alattomban kineveti az egész világot! Tisztában voltam vele, meg tudom ölni Johnt anélkül, hogy rám bizonyíthatnák, mert olvastam abban a detektívregényben, hogy a rendőrség meg tudja ál apítani, melyik fegyverből adták le a halálos lövést. Sir Henry aznap délután megmutatta, hogyan kel megtölteni és elsütni egy revolvert. 
 	Magamhoz veszek két revolvert. Az egyikkel lelövöm Johnt, aztán eldugom, és hagyom, hogy rám akadjanak, amint kezemben tartom a másikat. Először azt hiszik, én lőttem le, később rájönnek, hogy nem lőhettem le a nálam levő
 	fegyverrel, végül kijelentik, hogy semmi esetre sem én vagyok a tettes! 
 	Gerda diadalmasan csóválta a fejét. 
 	– Csak megfeledkeztem arról a bőrtokról. Egy fiókban hevert a hálószobámban. Most már csak biztosan nem törődik vele a rendőrség? 
 	– Esetleg mégis. Jobb lesz, ha ideadod, és magammal viszem. Ha nincs nálad, biztonságban vagy. 
 	Henrietta leült. Egyszerre kimondhatatlan fáradtság fogta el. 
 	– Rossz színben vagy – ál apította meg Gerda. – Épp most főztem teát. 
 	Kiment a szobából, és csakhamar visszatért a tálcával. 
 	Teáskanna, két csésze és tejeskancsó volt rajta. A tej kilöttyent, mert túlságosan tele volt a kancsó. Gerda letette a tálcát, kitöltött egy csésze teát, és átnyújtotta vendégének. 
 	– Jaj, úgy látszik, nem forrt föl a víz – jegyezte meg ijedten. 
 	– Jó lesz úgy, ahogy van – mondta Henrietta. – Eredj, és hozd azt a tokot. 
 	Gerda tétovázva megál t, aztán kiment a szobából. 
 	
 	Henrietta karjára hajtotta a fejét. Fáradt volt, rettenetesen fáradt. De most már jóformán befejezte a dolgot. Gerda biztonságban lesz… ahogy John kívánta. 
 	Fölegyenesedett, haját kisimította a homlokából, és magához húzta a teáscsészét. Nesz hal atszott az ajtóból. 
 	Úgy látszik, Gerda ez egyszer tényleg gyors volt, gondolta, és fölpil antott. 
 	Csakhogy nem Gerda, hanem Hercule Poirot ál t a küszöbön. 
 	– Nyitva ál t a bejárati ajtó – jegyezte meg Poirot az asztalhoz lépve –, és így bátorkodtam bejönni. 
 	– Maga az! – kiáltott föl Henrietta. – Hogy került ide? 
 	– Mikor olyan hirtelen eltávozott Szilfaberekből, tudtam természetesen, hova megy. Béreltem egy jó kocsit, és egyenesen idejöttem. 
 	– Aha. – Henrietta fölsóhajtott. – Ez hasonlít magára. 
 	– Ne igya meg azt a teát – mondta Poirot. Elvette tőle a csészét, és visszatette a tálcára. – Nem jó a tea, ha nem forrásban levő vízzel készült. 
 	– Számít ilyen csekélység, hogy forr-e a víz, vagy sem? 
 	– Minden számít – jelentette ki szelíden Poirot. 
 	Ekkor lépett be Gerda, kezében a kézimunkakosárral. 
 	Tekintete hol Poirot, hol Henrietta arcára tévedt Henrietta gyors magyarázatba kezdett. 
 	– Úgy látszik, Gerdám, meglehetősen gyanús személy vagyok. Monsieur Poirot nyomon követett. Azt hiszi, én öltem meg Johnt… csak nem tudja rám bizonyítani. 
 	Lassan és megfontoltan beszélt. Amíg Gerda nem árulja el magát…
 	
 	– Őszintén sajnálom – mondta tétován Gerda. Nem óhajt egy csésze teát, monsieur Poirot? 
 	– Köszönöm, nem, madame. 
 	Gerda leült az asztalhoz, és mentegetődve csevegni kezdett. 
 	– Sajnos senki sincs idehaza. A nővérem és a gyerekek kirándulni mentek. Én nem éreztem jól magam, és itthon maradtam. 
 	– Sajnálattal hal om, madame. 
 	Gerda fölemelt egy csészét, és ivott. 
 	– Annyi gond gyötör. Olyan gondot okoz minden. Tudja, John mindig elintézett mindent, és most nincs mel ettem John… nincs mel ettem John… – ismételte elhaló hangon. 
 	Szánalmas és rémült volt a tekintete. – Nem tudom, mit csináljak John nélkül. John gondoskodott rólam. Vigyázott rám. És most, hogy meghalt, mindennek vége. A gyerekek meg folyton kérdeznek, és nem tudok mit mondani nekik. 
 	Nem tudom, mit feleljek Terrynek. Egyre azt kérdi: „Miért ölték meg apát?” Egyszer majd persze rá fog jönni, hogy miért. Terrynek mindig tudnia kel mindent. De nem értem, hogy folyton azt kérdezi, miért, és nem azt, hogy kicsoda! 
 	Gerda hátrahanyatlott. Az ajka elkékült. Elmerevedve motyogta: – Nem érzem… jól… magam… Ha John…
 	John… – A feje előrebukott. 
 	Poirot odasietett, lehajolt hozzá, és megvizsgálta a pulzusát, aztán fölegyenesedett. 
 	– Könnyű és viszonylag fájdalommentes halál – mondta. 
 	Henrietta rámeredt. 
 	– Szív? Nem. – Vil ámgyorsan kapcsolt. – Valami a teában. 
 	
 	Beletett valamit. Ezt a kivezető utat választotta? 
 	Poirot csöndesen ingatta a fejét. – Ó nem, azt a mérget magának szánta, Miss Savernake. A maga csészéjében volt. 
 	– Nekem? Hihetetlen! Hisz én segíteni próbáltam rajta. 
 	– Nem számított. Nem látott még csapdába került kutyát? 
 	Bárki hozzáér, megharapja. Ő csak azt látta, hogy maga tudja a titkát: így magának is meg kel halnia. 
 	– Maga pedig – mondta lassan Henrietta maga visszatétette velem azt a csészét a tálcára… maga…
 	maga neki szánta…
 	– Nem, nem, téved, mademoisel e – jelentette ki nyugodtan Poirot. – Én nem tudtam, hogy van valami abban a csészében, csupán azt, hogy lehet benne valami. Mikor a csésze ott ál t a tálcán, egyenlő esélye volt, hogy abból iszik vagy a másikból. Véletlen volt. Véleményem szerint kegyes volt hozzá a sors, hogy így végződött az élete. Szerencse a két ártatlan gyermek szempontjából is. De ön ugye nagyon fáradt? – tette hozzá gyöngéden. 
 	Henrietta bólintott. Aztán megkérdezte:
 	– Mikor jött rá? 
 	– Nem tudom pontosan. Kezdettől fogva éreztem, hogy megrendezett jelenet tárult elém. De hosszú ideig nem jöttem rá, hogy a rendezés Gerda Christow műve, és a magatartása azért hat színpadiasan, mert valóban szerepet alakít. Zavarba hozott a dolog egyszerűsége és ugyanakkor bonyolult volta. Elég hamar fölismertem, hogy az ön éles esze és leleményessége el en küzdök, és hogy a rokonai támogatták és segítették, amint megértették, mi az, amit tenni kíván. – Poirot elhal gatott, aztán hozzáfűzte: – Miért cselekedett így? 
 	– Mert John megkért rá! Így értette, mikor azt mondta:
 	„Henrietta.” Abban az egyetlen szóban benne volt minden. 
 	Arra kért, hogy védjem meg Gerdát. Mert szerette Gerdát. 
 	Azt hiszem, maga sem tudta mennyire szereti. Jobban, mint Veronica Crayt, jobban mint engem… Gerda az övé volt, és John szerette ami az övé volt. Tisztában volt vele, hogy 
 	csak 
 	én 
 	védhetem 
 	meg 
 	Gerdát 
 	a 
 	tette
 	következményeitől és tudta, hogy mindent megteszek, amit kíván, mert szeretem őt. 
 	– És nyomban el is kezdte – dörmögött Poirot. 
 	– Hogyne. Az első, ami eszembe jutott: el kel venni tőle a revolvert, és beejteni a vízbe, ez megsemmisíti az uj lenyomatokat. Később, mikor kiderült, hogy a halálos lövést egy másik revolverből adták le, kimentem, és megkerestem azt a másikat. Azonnal rátaláltam persze, mert tudtam, miféle helyre dughatta Gerda… de csak egykét perccel előztem meg Grange felügyelő embereit. 
 	Magamnál tartottam, a táskámban, amíg föl nem vittem Londonba. A műteremben aztán elrejtettem. Később visszavittem, és olyan helyre tettem, ahol biztosan rátalálnak a rendőrök. 
 	– Az agyagló… – mormogott Poirot. 
 	– Honnan tudta? Úgy van, beleraktam a szivacstartó zacskóba – mert az vízhatlan, köréje csavartam a drótarmatúrát, 
 	rácsapkodtam 
 	az 
 	agyagot, 
 	és
 	megmintáztam a lófigurát. A rendőrség utóvégre nem rombolhatja szét egy szobrász művét, ugyebár? Miről jött rá, hogy hova tettem? 
 	– Arról, hogy lovat mintázott meg. Tudat alatt a trójai faló járt az eszében. De azok az uj lenyomatok… azt hogy csinálta? 
 	– Egy vak öregemberé, aki gyufát árul a sarkon. Nem tudta, mi az, amit a kezébe nyomtam, és kértem, tartsa egy pil anatig, amíg előkeresem az aprópénzt. 
 	Poirot rábámult. 
 	– Fantasztikus! – mormogta. – Ön a legremekebb el enfél, akivel valaha is dolgom volt, mademoisel e. 
 	– Borzasztóan megerőltető volt, mindig megelőzni magát egy lépéssel! 
 	– Tudom. Akkor derengett fel az igazság, amikor világossá vált előttem a séma: ne terelődjék a gyanú sohasem egyedül egy személyre, legyen belekeverve mindenki, kivéve Gerda Christow-t. Minden fölmerülő újabb adat elvezetett tőle, másfelé mutatott. Ygdrasilt szándékosan rajzolta oda, hogy engem lépre csaljon, és magára vonja a gyanúmat. Lady Angkatel , aki tökéletesen tisztában volt vele, hogy ön mit csinál, azzal szórakozott, hogy szegény Grange felügyelőt az orránál fogva vezesse, és sorjában ráterelte a gyanút Davidre, Edwardra és saját magára. Úgy bizony, csak egyet lehet tenni, ha mentesíteni akarunk minden gyanú alól valakit, aki csakugyan bűnös; másutt kel sejtetnünk a tettest, de sohasem határozottan rámutatnunk. 
 	Ezért látszott sokat ígérőnek minden nyom, aztán szertefoszlott és semmivé vált. 
 	Henrietta ránézett a halott magába roskadt, szánalmas alakjára, és fölsóhajtott: – Szegény Gerda. 
 	
 	– Így érezte egész idő alatt? 
 	– Azt hiszem, igen. Gerda kimondhatatlanul szerette Johnt, de nem volt hajlandó azt szeretni benne, ami valójában volt. 
 	Talapzatra ál ította, és fölruházta mindenféle ragyogó, nemes és önzetlen tulajdonsággal. És ha ledől a bálvány, nem marad semmi… – Hal gatott egy darabig, aztán folytatta: – John azonban sokkal különb volt, mint egy talapzaton ál ó bálvány. Húsból-vérből való, élő, eleven ember, melegszívű, nemeslelkű, életerős lény és kiváló orvos volt… igen nagy orvos! Most halott, a világ szegényebb lett egy igen nagy emberrel, én pedig elvesztettem az egyetlent, akit valaha is szeretni fogok…
 	Poirot gyöngéden megveregette a lány vál át. 
 	– De ön vérző szívvel is tud élni… mosol yal az ajkán…
 	Henrietta szája keserű mosolyra húzódott. 
 	– Ez kissé fel engzősen hangzik, nem? 
 	– Csak mert külföldi vagyok, és szeretem a nagy szavakat. 
 	– Maga nagyon kedves volt hozzám. 
 	– Mert mindig igen nagy csodálattal tekintettem önre, mademoisel e. 
 	– Mondja, monsieur Poirot, most mit csinál majd? Úgy értem, Gerdával kapcsolatban? 
 	Poirot fogta a kézimunkakosarat, és kiborította a tartalmát az asztalra. A sok színes bőrdarabka közül kiválasztott három 
 	vastag, 
 	fényes, 
 	barna 
 	bőrdarabot 
 	és
 	összeil esztette. 
 	– A fegyvertok. Ezt magammal viszem. Szegény madame Christow agyoncsigázott ál apotban volt, nem tudta elviselni a férje halálát. Megál apítják majd, hogy pil anatnyi elmezavarában öngyilkos lett…
 	– És soha senki sem fogja megtudni, mi történt valójában? 
 	– Azt hiszem, egyvalaki megtudja majd. Christow doktor fia. Gondolom, egy napon majd fölkeres engem, és számon kéri tőlem az igazat. 
 	– De nem mondja meg neki! – kiáltott föl Henrietta. 
 	– De igen, megmondom neki. 
 	– Jaj, ne! 
 	– Ön ezt nem érti. Ön nem tudja elviselni, hogy valakit megsebezzenek. Vannak azonban olyan lelkek is, akik számára még elviselhetetlenebb: nem tudni. Hal otta, mikor ez a szegény teremtés az imént azt mondta: Terrynek mindig tudnia kel mindent. A tudományos elme számára mindennél előbbre való az igazság. Az igazat, ha mégoly keserű is, el lehet fogadni, és alapját adhatja az életnek. 
 	Henrietta fölál t. 
 	– Kívánja, hogy itt maradjak, vagy jobb, ha elmegyek? 
 	– Azt hiszem, inkább menjen el. 
 	Henrietta bólintott. Aztán, mintegy magának, föltette a kérdést: – Hova menjek? Mit csináljak… John nélkül? 
 	– Most úgy beszél, mint Gerda Christow. Ön tudni fogja mindig, hova menjen, és mit csináljon. 
 	– Gondolja? Olyan fáradt vagyok, monsieur Poirot, úgy elfáradtam. 
 	– Most menjen, gyermekem – mondta szelíden Poirot. – Az élők között a helye. Én itt maradok a halottal. 
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 	„Mit csináljak? Hova menjek?” A két mondat tovább zakatolt Henrietta fejében, útban London felé. 
 	Túlfeszített idegál apotban, izgatottan, egy pil anatnyi pihenés nélkül élte át az elmúlt heteket. Teljesítenie kel ett a feladatot, amelyet John rárótt. Most azonban a végére ért. 
 	Sikerrel? Sikertelenül? Így is föl lehet fogni, amúgy is, de mindenképpen túl van rajta, és most nem érez egyebet, mint végtelen kimerültséget. 
 	Felötlött benne néhány szó. Edwardnak mondta a teraszon azon az estén – John halála estéjén –, mielőtt lement a medencéhez, és a pavilonban egyetlen szál gyufa lángjánál a vasasztal lapjára rajzolta Ygdrasilt. Céltudatosan kitervelte minden lépését, képtelen lett volna leülni és gyászolni. Akkor mondta Edwardnak „Bár tudnék bánkódni…” 
 	De nem mert megpihenni, nem merte átengedni magát bánatának. 
 	Most azonban már gyászolhat. Van rá ideje bőven, akár az idők végtelenségéig. 
 	– John… John… – suttogta, és elkeseredetten. Lázadozva gondolt arra, hogy bárcsak megitta volna azt a csésze teát. 
 	Az autóvezetés csil apítóan hatott idegeire, és erőt adott pil anatnyilag. Hamarosan azonban Londonba ér, beviszi a kocsit a garázsba, és fölmegy az üres műterembe. Üres, mert 
 	John 
 	ezentúl 
 	sohasem 
 	lesz 
 	ott, 
 	sohasem
 	zsarnokoskodik fölötte, nem haragszik rá, nem szereti többé – jobban, mint ahogy szeretni kívánta –, nem mesél mohón a Ridgeway-kórról, nem számol be diadalairól és kudarcairól, sem Crabtree mamáról, sem a Szent Kristóf kórházról. 
 	Mintha hirtelen föl ebbenne a lelkére nehezedő sötét gyászlepel, hangosan kimondta: – Természetesen. 
 	Odamegyek. A Szent Kristóf kórházba. 
 	*
 	Mrs. Crabtree keskeny kórházi ágyán fekve ráemelte látogatójára pislogó, csipás szemét. Pontosan olyan volt, amilyennek John leírta, és Henrietta szíve nyomban fölmelegedett, és jobb kedvre derült. Ez itt valóságos volt, ez maradandó lesz. Itt egy rövid időre ismét rátalált Johnra. 
 	– Szegény jó doktor úr. Hát nem rémes? – mondta Crabtree anyó élvezettel vegyes sajnálkozással a hangjában, mert szerette az életet, és a hirtelen halál, különösen 
 	egy 
 	gyilkosság, 
 	vagy 
 	egy 
 	virágjában
 	leszakasztott élet emlékeinek legszínesebb mozzanatait képezték. 
 	–Hogy így lepuffantották! Fölkavarodott a gyomrom, mikor meghal ottam. Úgy bizony. Olvastam az egészet a lapokban… a nővérke ideadta mindet, igazán kedves volt tőle. Rengeteg kép volt benne, az az úszómedence és minden. 
 	A 
 	felesége, 
 	szegény, 
 	mikor 
 	vége 
 	a
 	halottszemlének, és az a Lady Angkatel , akié az úszómedence! Kép hátán kép! Csuda rejtélyes dolog, mi? 
 	Henrietta nem érezte visszataszítónak az öregasszony beszédét. Tetszett neki, mert tudta, hogy Johnnak magának is tetszene. Ha már meg kel ett halnia, jóval szívesebben látná, hogy Mrs. Crabtree örömét leli benne, mint ha szipogna, és könnyeit ontaná. 
 	– Csak abban reménykedem, hogy bárki csinálta, elkapják és fölkötik – folytatta Mrs. Crabtree bosszúvágytól fűtve. –
 	Nincs már nyilvános akasztás, mint régente volt… milyen kár! Pedig de szívesen végignéznék egy akasztást! Hát még ha láthatnám, mikor azt a gazembert húzzák föl, aki megölte a doktort! Elvetemült, gonosz fickó, annyi szent! 
 	Mert hát a doktornak ezer között nem akad párja! A legokosabb volt ezen a világon! És milyen kedves. Hogy miket mondott néha! Ha akartuk, ha nem, muszáj volt nevetni rajta. Bizony isten, bármit megtettem volna a doktorért. Meg én! 
 	– Igaza van – mondta Henrietta. – Ő nagyon okos volt. 
 	Nagy ember volt. 
 	– Iszonyú nagyra tartják ám a kórházban, ahányan csak vannak! Az ápolónők mind. Hát még a betegei! Ha belépett, máris jobban lett tőle az ember. 
 	– Meglátja, jobban lesz – biztatta Henrietta. 
 	Az apró, okos szempár elborult egy pil anatra. 
 	– Nem vagyok olyan biztos benne, aranyom. Most az a tejfölösszájú, szemüveges fiatal legény jár be hozzám. 
 	Egészen más, mint doktor Christow volt. Most nincs nevetés! Doktor Christow, az volt ám a mester, örökké valami tréfán járt az esze. Volt úgy, hogy jócskán megkínzott a kezelésével, és mondtam neki, nem bírom tovább, doktorkám, de ő csak buzdított, dehogynem, mondta, kibírja, mert szívós és erős, és mi ketten, maga meg én, bekerülünk a gyógyítás történelmébe, és addig hízelgett, míg kötélnek nem ál tam. Az égvilágon mindent megtettem volna a doktorért. Meg bizony! Pedig jó sokat kívánt, de úgy éreztem, nem szabad cserbenhagynom, ha tudja, mire gondolok. 
 	– Tudom – mondta Henrietta. Érezte, amint az apró, éles szempár az arcát fürkészi. 
 	– Bocsássa meg, kedveském, véletlenül maga nem a doktor felesége? 
 	– Nem. Csak jó barátja voltam. 
 	– Értem – mondta Mrs. Crabtree. 
 	Henrietta úgy gondolta, hogy tényleg megértette. 
 	– És ha nem sértem meg vele, mi vitte rá, hogy eljöj ön hozzám? 
 	– A doktor sokat beszélt magáról és az új kezelési eljárásáról. Akartam látni, hogy van. 
 	– Egyre rosszabbul… megyek lefelé. 
 	– De nem szabad! – kiáltott föl Henrietta. – Össze kel szednie magát! Rendbe kel jönnie! 
 	Mrs. Crabtree elvigyorodott. 
 	– Én nem akarok elpatkolni, nehogy azt higgye! 
 	– Akkor ne hagyja el magát! Küzdje le a gyöngeségét! 
 	Christow doktor mindig azt mondta, maga harcos természet. 
 	– Csakugyan azt mondta? – Mrs. Crabtree csöndesen feküdt pár percig. – Bárki lőtte le – mondta lassan –, gyalázatos gonoszság volt! Nincsenek sokan a doktor fajtájából. 
 	Henrietta ezen hosszan eltöprengett. Mrs. Crabtree élesen figyelte a lány arcát. 
 	
 	– Föl a fej el, aranyom, ne lógassa az orrát – mondta, aztán hozzátette: – Remélem, szép temetése volt. 
 	– Gyönyörű temetése volt – nyugtatta meg Henrietta. 
 	– Ó, bárcsak ott lehettem volna! – Fölsóhajtott. –
 	Legközelebb alighanem a saját temetésemre megyek már. 
 	– Nem, nem szabad elengednie magát! Hisz Christow doktor megmondta, maguk ketten együtt beírjak nevüket az orvostörténetbe! Nos, most magának egy egyedül kel folytatnia tovább, amit elkezdtek. A gyógykezelés ugyanaz maradt. Most kettejükért kel bátran helytál nia… egyedül kel kiverekednie a helyét az orvostörténetben… az ő
 	kedvéért. 
 	Mrs. Crabtree néhány pil anatig némán bámult rá. 
 	– Én megteszem, ami tőlem telik, kedveském. Ennél többet nem ígérhetek. 
 	Henrietta fölál t, és megfogta az öregasszony kezét. 
 	– Isten vele. Eljövök megint, ha megengedi. 
 	– Igen, jöj ön csak. Jólesik kicsit elbeszélgetni a doktorról. 
 	– Hunyorogva rákacsintott. – Doktor Christow férfi volt ám a talpán. 
 	– Bizony, az volt. 
 	– Ne eméssze úgy magát, kedveském, ami elmúlt, az elmúlt… nem jön vissza. 
 	„Mrs. Crabtree és Hercule Poirot más-más szóval fejezik ki ugyanazt” – gondolta Henrietta. 
 	Visszahajtott Chelsea-be, garázsba vitte a kocsit, és lassan fölbaktatott a műterembe. 
 	Elérkezett hát, amitől úgy rettegett: egyedül volt, magára maradt fájdalmával. 
 	
 	Mit is mondott Edwardnak? … Szeretném gyászolni Johnt…
 	Leroskadt egy székre, és hátralökte arcába hul ó haját. 
 	Egyedül… üresen… kifosztva. Szörnyű, tátongó űr…
 	Szeméből könnyek törtek elő, és lassan végigfolytak az arcán. Ez hát a gyász, gondolta, a gyász John után. 
 	És emlékezett… emlékezett John éles, fájdalmas hangjára:
 	„Ha meghalnék, még patakzó könnyekkel első dolgod lenne, hogy megmintázz valamilyen istenverte gyászoló nőt, vagy bánkódó figurát!” 
 	Nyugtalanul megmoccant. Miért jutott ez eszébe? 
 	Bánat. Bánkódás… Gyász… lefátyolozott emberalak… alig kivehető körvonalak… csuklya borítja a fejét…
 	Alabástrom…
 	Maga előtt látta magas, megnyújtott alakját, rejtett szomorúságát, amelyet csupán a drapéria redőinek gyászos, hosszú vonalai jeleznek…
 	Szomorúság, amint kiemelkedik a hótiszta, áttetsző
 	alabástromból. 
 	Ha meghalnék…
 	Hirtelen mélységes keserűség fogta el. 
 	„Ez vagyok én! – gondolta. – Johnnak igaza volt! Nem tudok szeretni, nem tudok gyászolni… egész valómmal …
 	Az igazi emberek olyanok, mint Midge. 
 	Midge Ainswickben… ez a valóság, a meleg, életet lehelő
 	erő. 
 	Én azonban nem vagyok teljes ember. Nem vagyok a magam ura, valami rajtam kívül ál ó erő tart hatalmában. 
 	Nem tudom gyászolni a halottamat. 
 	
 	Helyette 
 	marokra 
 	kel 
 	fognom 
 	a 
 	bánatomat 
 	és
 	belefaragnom egy alabástrom szoborba.” 
 	„A kiál ított művek katalógusa. 
 	58. Bánat. Alabástrom. Miss Henrietta Savernake.” 
 	– Bocsáss meg, John… – suttogta Henrietta bocsáss meg, nem tehetek róla, meg kel csinálnom…
 	A kiadásért felel az Európa Könyvkiadó igazgatója Felelős szerkesztő: Borbás Mária
 	A fedélrajzot Liener Katalin, a könyv műszaki szerkesztője készítette Műszaki vezető: Andrási Győzőné Készült: 89 850 példányban, 15,64 (A/5) ív terjedelemben Szedte a Nyomdaipari Fényszedő Üzem (76.9736/8) 76.3135 – Alföldi Nyomda, Debrecen
 	Felelős vezető: Benkő István igazgató
 	ISBN 963 07 0599 0
 	
 	

 
