Hannah
Swensen
titokzatos
titokzatos esetei 7

JOANNE FLUKE
SZEMÉRMES BARACK
ÉS GYILKOSSÁG
SÁG

A válság a Süti Édent sem kerüli el. Hannah és társa Lisa azért küzdenek nap, mint nap, hogy Lake Eden egykor népszerő cukrászdáját
ne kelljen bezárniuk. De a válság oka nem gazdasági. Shawna Lee,
nem csak a szerelemben akar Hannah vetélytársa lenni, hanem deszszert fronton is. A Magnóliaszirom cukrászda pedig - amelyet a rivális az utca túloldalán nyitott - sikeresnek bizonyul. A vendégek elpártolnak a Süti Édentıl, a csıd felé sodorva ezzel a szingli cukrászlányt. A krízis olyannyira mély, hogy Hannah fejében még a házasság gondolata is megfordul...
A Lake Eden-i hullafogó - ahogyan Hannah-t a háta mögött nevezik azonban mégis kap egy új esélyt a sorstól. Ugyanis Lisa Valentin
napi esküvıjén nem jelenik meg Shawna Lee a beígért barackos vargabélessel.
Remények, szerelem, féltékenység és természetesen egy gyilkosság
főszerezi a Valentin napra készülı kisváros újabb izgalmas történetét. De a vörös hajú cukrászlány nemcsak a nyomozásban erıs. A
sütemény csatát is megnyeri, hiszen a Szemérmes barack kreatív receptje visszacsábítja a látogatókat a Süti Édenbe.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönet a gyermekeinknek, akik nem szégyellik megkérdezni:
„Ennek milyen ízőnek kéne lennie?” Köszönet a szomszédainknak és
a barátainknak, Melnek és Kürtnek, Lynnek és Billnek, Ginának és a
gyerekeknek, Jaynek, Bob M-nek, Amandának, John B-nek, Trudinak, Dale-nek, Adrienne-nek, dr. Bobnak és Bobbettéknek, valamint
Mark Bakernek. Nem tudom eléggé megköszönni a szerkesztımnek,
John Scognamigliónak. Némelyeknek van ırzıangyaluk, az enyém
John S. És köszönet a többi tehetséges embernek a Kensingtonnál,
akik engedik, hogy Hannah Swensen tovább süssön és szimatoljon.
Köszönet Hiro Kimurának, a borítótervezımnek, aki megkóstolja a
címben szereplı süteményeket, hogy ihletet kapjon, mielıtt nekilát a
mővészi munkának. (Meg is látszik!) Sok ölelés Terry Sommersnek
és a családjának a receptjeim véleményezéséért, és azért az erkölcsi
támogatásért, amelyre csak Cheeseheadék képesek. Köszönet Jamie
Wallace-nek, az internetes szakértımnek a MurderSheBaked.com
honlapért. Nagy ölelés Sue Ganskének, aki elmagyarázta nekem a
Kransekaket. És köszönöm mindenkinek, aki e-mailt küldött, vagy
írt, hogy elmesélje az életét, megossza velem a receptjeit, a Hannával, Lake Edennel és velem kapcsolatos érzelmeit. Egy különleges
süteményt alkottam meg számukra, a Csokoládés kaptárát. (Csakugyan elképesztıek… és Hannah ezzel egyetért.)

4

Elsı
Els fejezet
– Dick Laughlin épp most ment be! – Lisa Herman a kávézó kirakatüvegének alsó részét elfedı függöny mögött állva kukucskált ki a
hóborította fıutca túlsó oldalára. – És Barbara Donnelly közvetlenül
mögötte van. Idenézett, talán meg is látott, de mégis követte Dicket.
– Azt hiszem, megvagyok forgalomszámlálási adatok nélkül is –
felelte fiatal üzlettársának Hannah Swensen. Akkor még nem tiltakozott, amikor Lisa elıvette a pénztárpult mögött álló magas, támlanélküli széket, és úgy helyezte el, hogy jó rálátása legyen az utca túlsó
felén a Magnóliaszirom sütödére. A pénztárszékre úgysem volt szükségük, ugyanis az ı sütödéjük és kávézójuk, a Süti Éden éppolyan
üres volt, mint Hannah fánkocskája, mielıtt beletöltik a vaníliasodót.
– Tudom, hogy nem vagy büszke rám, de egy megfigyelıposztot
állítok fel itt. Szemmel kell tartanunk a konkurenciát. – Lisa felkapta
Hannah egyik, mindig kéznél lévı jegyzetfüzetét, és felmászott a
székre. Ez igazán nem volt könnyő feladat az aprótermető, fiatal
hölgynek, aki csak tősarkúban érte el a százötven centis magasságot.
– Hőha!
– Most meg mi van?
– Charlotte Roscoe épp most lépett ki az ajtón, egy nagy sütis dobozzal. Ma tartják a heti tanári értekezletet, és ı mindig hozzánk
szokott bejönni sütiért.
– Minden csoda három napig tart. Utána visszajönnek – ismételte
el Hannah azt a mondatot, amely szinte személyes mantrájává vált,
naponta legalább egy tucatszor elkántálta az elmúlt két hétben, amióta Shawna Lee Quinn és a gazdag, megözvegyült testvére, Vanessa
megnyitották az új sütödéjüket.
– Örökösen ezt mondod, de biztos vagy benne? – Lisa kicsit kétkedve nézett. – Úgy értem… mi van, ha az ı süteményeik jobbak a
miénknél?
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Hannah megdöbbent. Lisa még sosem kérdıjelezte meg az édességeik minıségét.
– Bocs. – Lisa az „árulás” kifejezést olvasta le Hannah arcáról, és
tüstént visszakozott. – Biztos vagyok benne, hogy a mieink jobbak.
Biztosan jobbak. Mi profik vagyunk, ık pedig csak azért csinálják,
mert Shawna Lee mindig saját üzletet akart, Vanessa pedig odaadta
neki a pénzt, hogy a kedvében járjon. Nem hinném, hogy bármelyikük is értene a sütéshez. Mégis szeretnék megkóstolni valamit, csak
a biztonság kedvéért.
Hannah ösztönösen azt akarta mondani, hogy szívd vissza, de inkább józanságra intette magát. Igaz, hogy sosem kóstoltak semmit a
Magnóliasziromból, és óriási megkönnyebbülés volna, ha főrészpor
ízőek lennének a süteményeik, a vajastésztáik pedig kemények. Másrészt viszont mi van akkor, ha a nıvéreknek valahogy sikerült jobb
süteményeket készíteniük? Jobb az áldott tudatlanságban maradni,
hinni a saját szakértelmükben, és abban, hogy az ı süteményeik a
jobbak? Avagy végezzék el az ízlelés-tesztet, és abban az esetben, ha
Shawna Lee és Vanessa nyerte meg a fıutcái süteményháborút, zárja
be a boltot?
– Mi a baj, Hannah?
– Csak önmagammal vitázom.
Lisa elmosolyodott.
– És ki nyert?
– Hát én. Miért nem veszel ki pénzt a kasszából, és szaladsz át egy
kis barackos cobblerért? Meg kéne kóstolnod, azt nevezik a zászlóshajójuknak.
– Nem tehetem. – Lisa szemlátomást ıszintén megdöbbent. – Ez
árulás lenne.
– Akkor nem, ha csak azért teszed, hogy az ı desszertjüket hasonlítsd össze a miénkkel.
– Én még akkor is árulónak érezném magam. Nem tudnál te bemenni és rendelni valamit, pusztán udvariasságból?
Hannah-nak felszaladt a szemöldöke.
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– Még én legyek udvarias azzal a nıvel, aki rábeszélte a gazdag,
megözvegyült testvérét, hogy adjon neki pénzt, és konkurenciát nyisson a boltomnak, és ellopja a sütiforgalmunk kilencven százalékát?
– Hát…
– Te csakugyan azt akarod, hogy átmenjek a fıutcán, és eljátszszam a jó szomszédot azzal az emberrel, aki aláásta a Süti Éden cukrászatunkat, és tizenhat lemondásunk volt miatta?
– Tizenhét – javította ki ıt Lisa. – Rose McDermott rokona ma
reggel sztornírozta a sütimegrendelést a babaváró partira. Volt egy
olyan érzésem, hogy ez fog történi, amikor megláttam, hogy Shawna
Lee és Vanessa megjelentették a kiszállítási hirdetésüket a Lake
Edeni Hírekben.
– Láttam. Ötven százalék engedmény az abszolút elsı rendelésbıl. Ha Shawna Lee valaha is párbajra hívna, a nyelvtan lesz a választott fegyverem.
Lisa nevetett, de gyorsan kijózanodott.
– Nem hibáztatlak, hogy feldúlt vagy, Hannah. Az én agyam is elborulna, ha Shawna Lee az én pasimra hajtana.
– Melyik pasira?
– Herbre, természetesen.
– Nem a te pasidról beszélek, hanem az enyémrıl. Melyikre?
Jogos volt a kérdés, és Hannah izgatottan várta Lisa válaszát. Pillanatnyilag két Lake Eden-i férfival randevúzott, amit a házasságot a
fejében forgató anyja végtelenül kielégítınek talált. Amit azonban
Delores Swensen nem talált kielégítınek, az volt, hogy Hannah idestova egy éve randizott mindkét férfival, és még egyikük sem kérte
meg a kezét.
– Hát… nem tudom biztosan, hogy Shawna Lee csakugyan ráhajte – felelte kissé bizonytalanul Lisa –, csak úgy eszembe jutott…
– Melyikre? – ismételte meg Hannah a kérdést.
– Izé… Mike-ra.
Hannah mély lélegzetet vett, hogy legyızze azt a különös érzést a
gyomrában. Mike Kingston a Winnetka megyei rendırkapitányság
nyomozója, aki sokkal csinosabb, mint amihez bármelyik férfinak
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joga van, aki nem abból él, hogy a tévében szerepel. Hannah régóta
gyanította, hogy Shawna Lee és Mike között esetleg több van puszta
barátságnál, jószomszédi és egykori kollegiális viszonynál, Mike
azonban határozottan tagadta ezt. Mivel Hannah-nak nem volt bizonyítéka semmiféle etyepetyézésre, minden tıle telhetıt megtett, hogy
elhiggye, Mike-nak jobban tetszenek a göndör, vörös hajú nık, akiknek szarkasztikus a humora, és van rajtuk néhány fölös kiló – nem
számít, mennyi –, amit a saját maguk készítette sütemények minıségellenırzése során szedtek fel.
– Senki nem hívott föl, hogy errıl beszámoljon – tiltakozott
Hannah, miközben a gyomrában lévı kı olyan erıvel ért le, mint egy
lift, amelynek elpattant a kábele. Ha Lake Edenben bárki megtudna
valamit Shawna Lee-rıl és Mike-ról, a becsület azt diktálná, hogy
azon nyomban telefonáljanak Hannah-nak. A kisvárosok már csak
így mőködnek. Az ember minden hírt megkap, amely alkalmas rá,
hogy kinyomtassák a Lake Edeni Hírekben, a kinyomtatásra nem
alkalmas híreket pedig telefonon szállították a Lake Eden-i pletykaláncon.
– Azért nem, mert csak Herb meg én tudunk róla. Miért kérdezted,
hogy melyik pasi az? Norman még csak rá se nézne soha Shawna
Lee-re. İ tökéletesen hőséges hozzád.
– Csakugyan? –Hannah elmosolyodott, amikor Norman Rhodesra
gondolt, a helybéli fogorvosra, aki egyszersmind az édesanyja üzlettársa a régiségüzletben. Norman a közelébe se jöhet Mike szexis, jó
külsejének, de okos, szellemes, és végtelenül megbízható.
– Én mindkettıvel láttalak már téged, és Mike-nak kalandorszeme
van. İ mindig megnézi a többi nıt is, még akkor is, ha együtt vagytok. Norman nem csinál ilyet. Amikor bejött ma reggel, le sem tudta
venni rólad a szemét.
– Egyszerően azért, mert csak mi ketten voltunk itt, te pedig
menyasszony vagy.
Lisának sugárzott az arca, és Hannah tudta, hogy a két hét múlva
esedékes esküvıjére gondol. A húga, Andrea szervezi a menyegzıt,
és ezen a héten minden áldott nap felhívta Lisát, hogy beszéljenek a
virágokról, a színekrıl, és az utolsó pillanatban kitalált díszítésekrıl.
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Miközben Hannah nézte ıt, Lisa arckifejezése aggodalmasra változott.
– Sajnálom, Hannah, egy szót sem szabadott volna mondanom
Shawna Lee-rıl és Mike-ról. Csak egy szempillantás volt, és lehet,
hogy semmiség.
– Szempillantás? – Hannah mosolygott ugyan, de a szeme komoly
maradt. – Valaki egy pillanatra látott egy ufót?
– Természetesen nem.
– Szerintem sem. A földön kívüliek állítólag okosabbak nálunk.
Megvárják a nyarat, mielıtt földet érnének Minnesotában. Na halljam, mibıl gondolod, hogy Mike-nak köze van a Miss Hidrogénhez?
Lisából kitört a nevetés.
– Miss Hidrogén?
– Akkor hívom így, amikor dühös vagyok. És ha Shawna Lee-rıl
van szó, sokszor vagyok dühös. İ az a fajta sekélyes, szıke Barbie
baba, aki az Andrea-féle igazi szıkéknek szerez rossz hírnevet.
– Shawna Lee nem természetes szıke?
– Andrea szerint biztosan nem. Látta ıt az új szépségszalonban, a
plázában, épp a lenövéseit festtette – felelte Hannah, amikor Lisa
megpróbálta másra terelni a témát, majd pontosan arra kérdezett rá,
amit tudni akart. – Na mi van ezzel a szempillantással? Ki látta ıket?
Hol és mikor?
– Herb látta, hogy Mike Hammerje tegnap este ott parkolt a
Magnóliaszirom hátsó bejáratánál.
Hannah bólintott, és tüstént elfogadta az állítást. Lisa vılegénye,
Herb Beeseman az egyetlen közterület-felügyelı volt a városban.
Herb nem csupán a parkolási és KRESZ-szabályokat tartatta be Lake
Eden határain belül, hanem esténként, amikor befejezte a szolgálatot,
ı ellenırizte végig a helybéli üzleteket is. Hannah tudta, hogy egykori osztálytársa a Jordan Gimiben százszázalékosan megbízható. Ha ı
azt mondta, hogy a Magnóliaszirom sütöde mögött látta Mike kocsiját, akkor Mike autója ott volt.
– Mikor látta ott Herb a Hummert?
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– Tizenegykor. És Vanessa csak ma reggel érkezett a városba.
Herb arra gondolt, hogy Shawna Lee-nek talán akadt valami gondja,
és odahívta Mike-ot, hogy szereljen meg valamit.
Hannah kételkedett ebben, de attól még igaz lehetett.
– Hát… Mike a gimi mellett részmunkaidıben ezermesterként
dolgozott. Azt hiszem, Herbnek igaza lehet.
– Nem hiszem. Mégis miféle gondja akadhat Shawna Lee-nek este
tizenegykor, leoltott lámpák mellett?
– Elektromos – tippelt Hannah a vicc kedvéért, és igyekezett leplezni a szomorúságát. – Komolyan mondom, ha elment az áram, és
Shawna Lee nem tudja, mit kell csinálnia a biztosítéktáblával, talán
odahívhatta Mike-ot.
– Nem ment el az áram. Herb halvány lámpafényt látott kiszőrıdni a sütöde fölötti lakásból.
Hannah-nak nagyon nem volt ínyére, hogy megkérdezze, de tudnia kellett.
– Melyik szobában volt a lámpa?
– Shawna Lee hálószobájában.
Hannah nagyot nyelt. Ez komoly. Mike csak egyetlen dolgot mővelhetett Shawna Lee hálószobájában, és annak az égvilágon semmi
köze az ezermester-tehetségéhez.
– Megkértem Herbet, hogy menjen vissza, és nézze meg éjfélkor.
Mike még mindig ott volt. De azt hiszem, lehet rá valami ésszerő
magyarázat. Ha átmész és körülszimatolsz, Shawna Lee talán kikotyog valamit.
Hannah megrázta a fejét.
– Felejtsd el, Lisa. Ha csak beteszem a lábam abba a sütödébe,
rögtön tudni fogják, hogy a konkurenciát ellenırzöm. Akire nekünk
igazából szükségünk van, az…
– Andrea – szakította ıt félbe Lisa.
– Andrea? Mármint az én húgom, Andrea?
– Igen. Biztos vagyok benne, hogy szívesen átmegy oda, és teszteli a süteményeket.
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– Ez óriási ötlet. Andrea mindent kideríthet: a haszonkulcsokat, a
mőködési költségeiket, a forgalmukat, és az átlagos vevıprofiljukat,
s mindezt kevesebb, mint öt perc leforgása alatt. És még csak észre
se fogják venni, hogy elmondták neki. Igazad van. Andrea tökéletes
erre a munkára.
– İ csakugyan képes rávenni az embereket arra, hogy meséljenek
magukról.
– Ezt anyától tanulta. És anya csúcs CIA-ügynök lehetett volna.
Máris felhívom Andreát.
– Ne törd magad. Itt van. – Lisa lecsusszant a magas székrıl, és a
sütöde felé indult. – Egy perce fordult be a sarkon, mostanra már a
hátsó ajtóhoz érhetett. Máris beengedem.
Hannah a kávégéphez lépett, és megtöltött három csészét. Az üres
asztalok mellett elhaladva rosszalló arckifejezéssel vitte a kávét a
hátsó bokszba. Egész nap összesen tizenkét vevıjük volt, és ez nem
jelentett semmi jót a Süti Éden jövıjére nézve.
Andrea belökte a sütödét a kávézótól elválasztó lengıajtót.
– Hallottad? Az a híres mormota ott keleten meglátta az árnyékát.
Ez azt jelenti, hogy vége a télnek.
Lisa összenézett Hannah-val.
– Én aztán nem – mondta Lisa. –Te mondd el neki.
– Mit mondjon el?
– Épp az ellenkezıje, Andrea. Ha gyönyörő napfényes az idı, és a
mormota meglátja az árnyékát, még hat hétig tél lesz.
– Csakugyan? –Andrea a homlokát ráncolta. – Ennek nincs semmi
értelme. Ma gyönyörő az idı, miért ne lehetne holnap is az? Meg
holnapután. Meg azután. És mire észbe kapnátok, az a sok gyönyörő
nap tavaszba fordul.
– Ez nagyon szép lenne, és éppen annyi értelme volna, mint kiválasztani egy bizonyos napot, és kiráncigálni a szerencsétlen mormotát
a téli álmából.
– Én is így gondolom. – Andrea levette a télikabátját, és zavartan
nézett körül. – Hol vannak a vendégek?
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– Az utca túloldalán – felelte Hannah. – Lisa huszonhárom embert
számolt meg, akik az elmúlt órában bementek a Magnóliasziromba.
– Ó, csak azért, mert ık az új fiúk. – Andrea az egyik közeli székre tette a kabátját meg a kesztyőjét, és megpördült maga körül. – Szerintetek?
– Hő, de ki vagy csípve! – felelte Hannah, amikor észrevette húga
borvörös nadrágkosztümjét. Andrea magas sarkú antilopcsizmájának
színe tökéletesen egyezett a kosztümével. Fényes, szıke haját borvörös kövekkel kirakott csattal fogta össze.
– Nem azt kérdeztem. Mi van még? – Andrea olyan pózba vágta
magát, amely még egy modelltıl is szép lett volna a kifutón.
Hannah zavarba jött. Mégis mit akar tıle hallani Andrea? Habozott, végül megpróbálkozott az igazsággal.
– Pompásan nézel ki. Ez új ruha?
– Dehogy. Tavaly januárban vettem. A plázában tartottak egy kiárusítást márkás cuccokból. De nem a nadrágkosztümömet kellene
észrevenned. Csak nézz rám. Az utolsó dekáig leadtam, amit a terhesség alatt magamra szedtem.
– Jó neked – felelte Hannah. Igyekezett együttérzınek, egyszersmind lelkesnek tőnni, ámbár ez csak akkor sikerült volna neki, ha
Oscar-díjas alakítást nyújt. Bethany decemberben született, a Lake
Eden-i karácsonyi büfé éjszakáján. Most, pontosan két hónappal késıbb Andrea ismét ugyanolyan mérető ruhát viselt, mint középiskolás korában. Hannah gondolkodásmódja szerint ez egy cseppet sem
fair. Neki egy örökkévalóságig tart, hogy leadjon akár csak egy kilót,
a húga pedig olyan könnyen rázza le magáról a súlyt, ahogyan egy
elázott kutya a vizet. – Hogyan csináltad? – kérdezte, ámbár nem volt
biztos benne, hogy hallani akarja Andrea válaszát.
– Beiratkoztam a pláza melletti edzıterembe, és abban a pillanatban, amikor McCann nagyi megérkezik, hogy vigyázzon Bethanyra,
kimegyek oda egy kora reggeli edzésre. Jó móka.
Hannah fintorgott. Az egyetlen kora reggeli tevékenység, amelyet
ennél kevésbé szeretne, a megvesszızés lenne. És ha belegondolt, a
két dologban ugyancsak sok volt a közös vonás.
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– Tudtam, hogy ösztönöznöm kell magamat valahogyan, hogy
minden áldott reggel odamenjek. Tudod, hogy van ez.
Hanna bólintott, ámbár soha nem fordult meg az agyában, hogy
minden reggel, munkába indulás elıtt kiautózzon a tornateremhez.
– Rájöttem, hogy igazán jól kell kinéznem, amikor tornázni megyek. Ezért aztán vettem magamnak egy cuki edzıtrikót. Feketével
díszített élénkrózsaszín, spandex. Látnod kellene, olyan tündéri.
– Abban biztos vagyok – mondta Hannah, és komolyan is gondolta. Miért csak azok festenek jól edzıruhában, akiknek fölösleges
edzeniük?
– Egyébként most, hogy visszanyertem a rendes súlyomat, úgy
döntöttem, hogy részmunkaidıben visszamegyek dolgozni. Tracey
az óvodában van, McCann nagymama pedig vigyáz Bethanyra, megfız és elvégzi a háztartási munkát, úgyhogy nekem semmi dolgom
sincsen odahaza. Egyébként is szeretném kivenni a részemet az
anyagiakból. – Andrea most Lisához fordult. – Ma reggel eladtam a
szomszédod házát.
Lisa megvárta, amíg Andrea leül a hátsó asztalnál, majd mellé telepedett.
– Melyik szomszédét?
– Dora Lambrechtét.
– Ez nagyszerő hír. Azóta üresen állt a ház, amióta elköltözött Coloradóba, hogy Mary Jeannél lakjon, és bizony hiányzott azon az
oldalon egy szomszéd.
Andrea belekortyolt a kávéjába. Aztán észrevette, hogy semmi
nincs az asztalon, és aggodalmasra váltott az örömteli arckifejezése.
– Süti nincs?
– De van – nyugtatta meg Hannah –, – de úgy gondoltuk, esetleg
valami mást szeretnél a változatosság kedvéért. Hajlandó volnál véleményezni néhány süteményt?
– Ez jó mókának hangzik. Most, hogy már nem kell diétáznom,
nasizhatok egy kicsit, fıleg, ha jó ügy érdekében teszem. Hozd ide.
– Sajnos neked kell érte menned – közölte szenvtelen arckifejezéssel Hannah. – Lisának és nekem itt kell maradnunk.
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– Semmi gond. A konyhában van?
– Nem, az utca túloldalán, a Magnóliaszirom sütödében. A teljes
kínálatból szükségünk van egy-egy darabra, valamint egy fél tepsire
a barackos süteményébıl.
Andrea egy pillanatig zavartan nézett rájuk, aztán elvigyorodott.
– Azt akarjátok, hogy hozzak süteményt a konkurenciától, de úgy,
hogy Shawna Lee vagy Vanessa ne tudja meg, hogy idehozom?
– Pontosan. Hajlandó vagy kémkedni nekünk?
– De még mennyire!
– Mindjárt adok pénzt a kasszából. – Hannah hátratolta a székét.
– Fölösleges. Szép jutalékot zsebeltem be a Lambrecht-féle házeladásból, és megengedhetem magamnak, hogy a vendégeim legyetek.
Majd kimegyek a hátsó ajtón, és kocsival kerülök oda. Így nem tudják majd, hogy itt voltam. És mindjárt fordulok is a süteményekkel.
Hívjatok nyugodtan Gypsy Rose Lee-nek.
Gypsy Rose Lee? Hannah egy pillanatig megzavarodott. A húga
nyilvánvalóan valamiféle kapcsolatot vont a híres sztriptíztáncosnı
és a saját kémszerepe között, de hogy mit, arról gıze sem volt.
– Várj csak! – Utolérte Andreát, mikor a húga éppen meg akarta
lökni a konyhába vezetı lengıajtót. – Mi akarsz ezzel a Gypsy Rosezal… – De hirtelen fény villant az agyában, és nevetve fejezte be a
kérdést. Rájött Andrea téves összehasonlítására. – Gypsy Rose Lee-t
mondtál. Talán a kémnıre, Tokyo Rose-ra gondoltál?
– Ez az! Mindig összekeverem a két nevet. Tartsátok melegen a
székemet, egy szempillantás alatt itt leszek a finomságokkal.
*
Hannah egy újabb csésze kávét töltött ki magának, amikor ismerıs arcot pillantott meg a bejárati ajtóban. Norman volt az, és egy
doboz volt nála, élénkvörös, arany szívecskékkel díszített csomag,
amelyet szép aranyszínő szalaggal kötöttek meg.
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– Szia, Norman – üdvözölte Hannah a férfit, mikor belépett. –
Nem azt mondtad, hogy egymásnak adják a kilincset a pácienseid ma
délelıtt?
– Úgy volt, de Mrs. Barthel felhívott, hogy tegyem át ıt máskorra.
A férje már elment, és lerobbant a kocsija. Azt mondta, hogy mire
körbetelefonálna és találna valakit, aki behozza ıt a városba, már
úgyis lemaradna a megbeszélt idıpontról.
Hannah megértette ezt. Helen és Ed Barthel mintegy tizenkét kilométerre lakott a várostól, és az országutakról, amelyeken közlekedniük kell, nem kotorják le annyira a havat, hogy két kocsi elférhessen egymás mellett.
– Kávét, Norman? – kérdezte Lisa.
– Igen, kösz. És kettıt a legjobb sütikbıl.
– Ha vársz egy kicsit, megkóstolhatod a szemközti boltból való
süteményt – ajánlotta Lisa. – Átküldtük Andreát, hogy mindenbıl
hozzon egy darabot.
– Oké, de lefogadom, hogy nem lesz olyan jó, mint a ti süteményeitek.
– Ezek szerint te még nem voltál odaát? – kérdezte döbbenten Lisa.
– Én aztán nem. Semmi okot nem látok, amiért odamenjek, amikor jöhetek ide is. – Norman fölakasztotta a kabátját, és a csomaggal
a kezében a hátsó asztalhoz ment. – Ezt neked hoztam, Hannah.
– Kösz. De nem korai még egy kicsit Valentin napra?
– Ez nem Valentin-napi. Csak nem volt más papír a Vörös Bagolyban.
– Hát… kösz – mondta újra Hannah, s csak remélte, hogy nem
látszik annyira izgatottnak, mint ahogyan érezte magát. Miért ad neki
Norman ajándékot? Hiszen nincsen szülinapja.
– Most nyisd ki. Hőtıben kell tartani.
Hannah a férfira mosolygott, és felszakította a csomagot. Az élet
túl rövid ahhoz, hogy a papírokat meg masnikat megırizzünk. Egy
percig meredten bámult a dobozban lévı tárgyra, aztán zavartan fordult Normanhez.
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– Kolbász?
– Pontosan. Végtére is ma különleges nap van.
– Csakugyan? Az egyetlen, ami a mai nappal kapcsolatban különleges, az a… – Hannah a mondat közepén elhallgatott, és kitört belıle a nevetés. Aztán Normanhez hajolt, s cuppanós csókot nyomott az
ajkára. – Kolbász reggelire. Mormota-nap! – mondta. És aztán, mert
ez olyan vicces volt, újra megcsókolta a férfit.
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Második fejezet
– A teteje olyan, hogy akár be is lehetne kereteztetni – jegyezte
meg Hannah a dobozt vizslatva, amelyet Andrea az imént hozott a
Magnóliaszirom sütödébıl. A két déli nıvér gondoskodott arról,
hogy aki látta a süteményes dobozokat, az nem fogja elfelejteni. Maga a karton aranyszínő volt, s a tetejére egy csokor fehér és rózsaszín
magnóliaszirmot nyomtattak. Lisa megbámulta a dobozt.
– Én azt hittem, hogy a magnólia szirmai sárgák.
– Lehetnek sárgák, pink színőek vagy fehérek… vagy a három
szín bármilyen kombinációja, ezt Vanessa mondta. A rózsaszínt és a
fehéret választották fı színeknek, és bent a boltban is ezek dominálnak.
– Pink színőek a falak? – tippelte Hannah, miközben maga elé
képzelt egy rágógumi színő üzlethelyiséget.
– A fal krémszínő. A függönyök rózsaszínőek. A hátsó falra egy
teljes virágjában pompázó magnóliafát festettek, s a levelek sötét,
fényes zöld színét használták a pult és az asztallapok kiemelésére.
– Ez szépnek hangzik – mondta Hannah, pedig nem akaródzott
kimondania.
– Káprázatos. De annak is kell lennie. Shawna Lee elmesélte,
hogy egy minneapolisi belsıépítészt alkalmaztak, és az a nı bízott
meg egy festıt, hogy készítse el a falfestményt meg a falon körbefutó
bordőröket.
– Jó drága lehetett – jegyezte meg Norman.
– És gyönyörő – tette hozzá ábrándosan Lisa.
– Kíváncsi volnék, mennyibe került.
– A mi pénztárcánkhoz mérten túl sokba – mondta Hannah abban
a reményben, hogy Lisának nem támad olyan ötlete, hogy a pénzügyi
válságuk kellıs közepén átrendezze a Süti Édent.
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– Meg tudom neked mondani pontosan, hogy mennyit fizettek. –
Andrea páváskodott egy kicsit. Mindig ezt csinálta, amikor belsı
információt mesélt el. – A belsıépítész ötezer dollárért dolgozott, és
ebben még nincs benne a berendezés.
– Berendezés?
– Hát a tükör, az asztalok, a székek, a lámpák. Amikor a falfestményrıl meg a bordőrökrıl érdeklıdtem, Vanessa azt mondta, hogy
a festı ezerkétszázért vállalta el. És még ötszázat fizettek neki a süteményes dobozuk tetejének a megtervezéséért.
– Ez rengeteg pénz! – Lisa egészen megdöbbent.
– Ez mindösszesen hatezerhétszáz dollár.
– Az asztalok, a székek, meg az egyéb berendezésen kívül – emlékeztette ıt Hannah.
– Igazad van, errıl meg is feledkeztem. – Lisa körülnézett a Süti
Édenben. – Elıször egy kicsit irigykedtem, de én úgy szeretem a
sütizınket, ahogy van.
Andrea végighúzta az egyik tökéletesen manikőrözött körmét a
süteményes doboz ragasztóján.
– Megéheztem ettıl a beszámolótól. Kóstoljuk meg a sütiket. Evés
közben is elmesélhetem nektek mindazt, amit megtudtam.
Hannah nem tudta pontosan, mire számított, de biztosan nem arra,
amit Andrea leleplezett, amikor leemelte a süteményes doboz tetejét.
Voltak benne kis minyonpapírban megbújó gyümölcslepények, mini
fánkok különbözı ízesítéssel, krémes tündértorták, áttetszı, háromszöglető dobozkákban piteszeletek, egy csokoládékrémes brownie,
mindenféle aprósütemény, és egy fél tepsire való barackos cobbler.
– Mi a baj, Hannah? – tudakolta Norman. – Csalódottnak tőnsz.
Hannah vállat vont, és tovább vizslatta a szokványos süteménykínálatot.
– Nem erre gondoltam, ez minden. Azt hiszem, nagyon másfajta
sütikre számítottam.
– Mint például?
– Olyasmikre, amiket még sosem kóstoltam, például hess légy pitére és almás almafelfújtra.
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– A gyerekdalból – kommentálta Andrea, s közben megállt a keze,
ugyanis éppen azzal foglalatoskodott, hogy úgy vegye ki a süteményeket a dobozból, hogy ne kerüljön gyümölcs, tortabevonat vagy
töltelék az ujjaira. – Egyébként mik volnának a hess légy pite és az
almás almafelfújt?
– Mi volna – javította ki a húgát Hannah. – Két különbözı deszszert. A hess légy pite az egy nyitott pite, amelyet melasszal és édes
morzsakeverékkel töltenek meg. A melasz vonzza a legyeket, innen
kapta a nevét.
– És mi van az almás almafelfújttal? – kérdezte, szemlátomást lenyőgözve Lisa.
– Az hasonló az almás pitéhez vagy egy cobbler-hez, azzal a különbséggel, hogy azt melasszal készítik. Eredetileg New Englanddel
hozták összefüggésbe, de a déli államokban is készítik.
Andrea olyan képet vágott, mintha nem igazán hinne a nıvérének.
– És te honnan tudod mindezt?
– Utánanéztem az értelmezı szótárban. Még másodikban, közvetlenül azután, hogy Miss Gladke tanította nekünk ezt a dalt. Tudni
akartam, hogy miféle desszertek derítik mosolygósra az arcomat, és
mondatják a gyomrommal, hogy jó napot.
– Itt semmi nem tőnik „délinek”, csak a barackos cobbler – mondta Norman, a mőanyagdobozkát fürkészve, amelyet Andrea kitett az
asztalra. – És az is csak azért, mert ráragasztottak egy cetlit, mely
szerint georgiai barackból készült.
– Normannek igaza van – mondta mosolyogva Lisa. – A tündértorta éppolyan tündértorta, mint amilyet bárki más csinál. A pite pedig csak pite. Máris jobban érzem magam.
Hannah rosszalló tekintetet vetett a lányra.
– Ne örülj korán. Még nem kóstoltunk meg semmit.
– Ebben igazad van, és nem akarom elkiabálni.
– Lisa felállt, hozott egy kést, és mindegyik süteményt négy darabba vágta. Aztán nekiláttak a kóstolgatásnak, Andrea pedig eleget
tett az ígéretének, mely szerint mindenrıl beszámol nekik, amit a
Magnóliaszirom sütödérıl megtudott.
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– Fogalmuk sincs a haszonkulcsukról. – Andrea lenyelt egy falat
pitét, és kortyolt egyet a kávéjából.
– Nem is követik a forgalmukat, mert Vanessa hajlandó egy évig
veszteségesen üzemeltetni a sütödét.
– Az biztosan jó, ha valaki finanszíroz – bólogatott Hannah.
– Bill is pontosan ezt mondta, amikor kikísért a kocsihoz.
– Bill ott volt?
– A pultnál üldögélt Mike-kal. Le is szedtem ıt mind a tíz körmérıl, amiért nem ide jött, de azt mondta, hogy pusztán azért mentek
oda, hogy ellenırizzék a konkurenciánkat.
Hannah összevonta a szemöldökét. Herb szerint Mike éjfélkor
Shawna Lee-vel volt, talán még az éjszakát is együtt töltötték. Ez
nem bıségesen elég idı a riválisa ellenırzésére?
– Talán nem kéne megemlítenem, de már nem volt szabad asztal,
csak állni lehetett a pult mellett, s a pénztártól egészen az üzlet végéig állt a sor. Ezért tartott nekem is olyan sokáig. Sorba kellett állnom.
„Kösz, hogy elmondod”, gondolta Hannah. „Attól sokkal jobban
érzem magam, hogy rengeteg vevıjük van.” Persze nem mondta ki,
amit gondolt. Végtére is ı kérte meg Andreát, hogy számoljon be a
konkurenciáról, és a húga pontosan ezt tette: beszámolt róla.
– Mit tudtál még meg?
– Shawna Lee nem ágyazott meg múlt éjjel, és vett egy átlátszó
pongyolát. – Andrea most
Normanre pillantott, és egy kicsit zavartnak tőnt. – Bocs, Norman,
elfelejtettem, hogy agglegény vagy. A pongyola…
– Tudom, mi az – vágta rá Norman.
– Tényleg? De honnan tudod…?
– Inkább folytasd – szakította félbe a húgát Hannah.
– Oké. Szóval… Színes kontaktlencsét visel. Tudom, hogy senkinek nem lehet ennyire zöld a szeme. És fogyitablettákat szed, egy
minneapolisi orvos írja fel neki. Azt is akarod hallani, amit
Vanessáról tudtam meg?
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– Naná – felelte, félretéve saját gyanakvását. – Három nyersselyem köntöst vett magának, mindegyik magnóliavirág-mintás. A csaj
nyilvánvalóan rákattant a magnóliára.
– Ez azt hiszem, érdekes – vetette közbe Lisa.
– De nem ez az ami igazán fontos. Az a fontos, hogy Vanessának
legalább egy tucat pár Manolója van, és mind szanaszét hever a hálószobapadlón.
– Mi az a Manolo? – tudakolta Lisa.
– Manolo Blahniks tervezte dizájn cipık. Nagyon drágák. Azt hiszem, akad közöttük néhány pár Louboutins is, és esetleg egy-két
Choo, de nem volt lehetıségem, hogy komolyabban szemügyre vegyem.
Hannah egészen elképedt.
– Honnan tudod mindezt?
– Szimatoltam. Shawna Lee és Vanessa mindketten el voltak foglalva a pultnál, és anya tartotta a helyemet a sorban.
– Anya odaát volt? – Hannah alig tudta kiejteni a szavakat. Nem
csupán a nem is annyira hőséges vevıi hagyták el ıt, de a saját anyja
is a riválisát patronálja?!
– Nyugi, Hannah. Anya pontosan azt csinálta, amit én. Luanne és
Carrie a Nagyi Padlásában vártak rá, és ı állt sorba a süteményért.
Ma reggel beszéltek errıl, és úgy döntöttek, hogy utánanéznek a
konkurenciádnak.
– Ki volt még ott, hogy a konkurenciámat ellenırizze? – tette fel
Hannah a legrázósabb kérdést.
– Cyril Murphy egy dobozra való sütit rendelt a szerelıinek a garázsba. Majd elmeséli, mit gondolnak a többiek a sütikrıl.
– Ez nagyon… nagy segítség lesz. Még valaki?
– A papád volt ott Marge-dzsal – mondta Andrea, Lisa felé fordulva. – Máris látom a javulást, Lisa! Nem okozott neki gondot,
hogy eszébe jusson, ki vagyok, és téged is, meg Hannah-t is név szerint említett. Azt hiszem, beválnak azok az új Alzheimergyógyszerek.
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– Igen, azt hiszem – felelte Lisa, és igencsak boldognak tőnt, amíg
eszébe nem jutott Andrea megjegyzésének másik fele.
– Várj csak! Mit keresett ott a papám és Marge?
– Egy asztalnál ültek Herbbel.
– Az én Herbemmel?
– Pontosan.
Hannah már kezdte átlátni a dolgot, és hangot is adott neki egy
kérdés formájában.
– Mindannyian azt mondták neked, hogy csak ellenırzik a konkurenciánkat?
– Aha. Ezt meg honnan tudod?
– Csak tippelek – felelte Hannah, és igyekezett nem túl gúnyosan
beszélni. Andrea idınként olyan hihetetlenül naiv. – Csak hogy tudjam, hányan mondták még neked, hogy azért vannak ott, hogy a konkurenciánkat ellenırizzék?
– Hát… ott volt Dick Laughlin, Kate Maschler, Vera Olsen
Westcott… tudjátok, újra férjhez ment, aztán Stan Kramer, Charlie
Jessup és Bennett doki. Egy asztalnál ültek valamennyien. Babs és
Shirley Dubinski is ott volt. Már a felénél jártak a sütijüknek, és azt
mondták, hogy a te Csokis tündértortád sokkal jobb. Egy csomó emberrel beszéltem, és mindenki azt mondta, hogy azért mentek be oda,
hogy megkóstolják a sütiket, hogy aztán beszámolhassanak róluk
neked. Akad néhány jó barátod, Hannah.
Hannah felsóhajtott, és egy régi szólás villant az agyába: „Akinek
ilyen barátai vannak, annak nincs szüksége ellenségre.”
– Mi a baj? Nem tőnsz boldognak.
– Gondolkozz, Andrea. Azok a barátok, mármint azok, akik segítenek ellenırizni a riválisainkat, az ı süteményeiket vették meg, és
nekik fizetnek értük. Mégis mit gondolsz, mennyit tettek be a barátaink a Magnóliaszirom kasszájába?
– Én… nem tudom. Egy csomót, azt hiszem. Erre nem is gondoltam.
– Lisa meg én a mai napon összesen huszonhat dollárt és harmincöt centet kerestünk. Még sütnünk kell, ki kell fizetni a számlá22

inkat és a bérleti díjat, miközben a barátaink az utca túloldalán tömik
a fejüket a „konkurenciánál”.
– Hannah-nak igaza van – szólalt meg Norman, és megpaskolta a
lány vállát. – Azt megértem, ha egyszer betér valaki oda, csak hogy
körülnézzen és megkóstoljon valamit, de egy igaz barát nem hagyna
el úgy titeket, ahogyan ık.
– Hát épp errıl beszélek – kiáltott fel Hannah.
– Mégis hány adag barackos cobblert kell megenniük, hogy véleményt alkossanak róla? Mi azóta veszteségesek vagyunk, amióta
Shawna Lee és Vanessa megnyitottak, és a barátaink azok, akik tönkreteszik az üzletünket.
Andrea egy pillanatig hallgatott, majd felsóhajtott.
– Igaz. De Shawna Lee és Vanessa desszertjei egyáltalán nem
olyan jók, legalábbis szerintem nem.
Hannah lenézett a húga tányérjára. Andrea mindössze egyetlen harapásnyi áfonyás süteményt evett, pedig az egyik kedvence. A másik
pedig, a csokis szinte érintetlen volt, egy icipici hiányzott csak a tetejébıl.
– Andrea jól mondja – szólalt meg most Lisa.
– Én csak egy melaszos süteményt kóstoltam meg, és pontosan
olyan íze van, mint annak, amit a kórházi automatákból lehet venni.
Nem hiszem, hogy frissen sütötték.
Hannah egy csokoládés aprósütemény után nyúlt, és beleharapott.
Lisának bizony igaza van. A sütemény egyrészt száraz volt, minden
különösebb íz nélkül, a csokoládédarabkák pedig inkább szentjánoskenyérbabra emlékeztettek, mintsem csokoládéra.
– Az aprósüteményekért, a pitéért vagy a tündértortáért nem járhatnak oda – jelentette ki, az otthagyott sütemények láttán.
– Talán a barackos cobbler miatt járnak oda – vetette fel Norman,
az egyetlen desszertre mutatva, amelyet még nem kóstoltak meg.
– Elképzelhetı – felelte Hannah, és a húgához fordult. – Tudod,
hogyan szervírozzák? Forrón vagy hidegen?
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– Forrón. Egy tálkába kanalazzák, berakják a mikroba, és miután
megmelegítették, egy gombóc vaníliafagylaltot tesznek rá. Láttam,
ahogy Vanessa csinálta, mielıtt kiszolgálta Bonnie Surmát.
Hannah felnyögött. Bonnie Surma az egyik legnagyobb vevıjük
volt, aki a cserkészeinek rendelt aprósüteményt, és tılük rendelte
meg a desszerteket az összes partira és csoporttalálkozóra, amelynek
ı volt a házigazdája. És most Bonnie átpártolt a Magnóliasziromhoz
egy tálka desszertért, amely a jelképük volt.
– Akkor nekünk is úgy kell szervírozni, ahogyan ık csinálják, különben nem lesz jó a teszt – mondta Lisa, és máris fogta a dobozt, és
felállt. – Megyek, megmelegítem, és teszek rá fagylaltot.
Amint Lisa elment, Andrea megfogta Hannah kezét, és szeretetteljesen megszorította – ritkán fordult elı ilyesmi a nıvérek között,
akiket úgy neveltek, hogy ne mutassák ki túlzottan az érzelmeiket.
– Mi van? – kérdezte Hannah, amikor észrevette a gyanús csillogást Andrea szemében.
– Csakugyan azt hiszed, hogy elveszíthetitek a Süti Édent?
– Remélem, nem, de nem tőnik fényesnek a helyzet.
– Tehát aggódsz?
– Hát persze. Csak nem akarom Lisa elıtt kimondani. Hamarosan
feleségül megy a férfihoz, akit szeret. Nem szeretném, ha az üzlet
miatt kellene aggódnia.
Norman átkarolta Hannah vállát. És akkor olyasmit mondott, amit
még soha.
– Ez az egyik oka annak, hogy szeretlek, Hannah. Te mindig másokra gondolsz, még olyankor is, amikor bajban vagy.
– Billel beszélgettünk, mielıtt visszament a kapitányságra. – Andrea ismét megszorította a nıvére kezét. – Ha kölcsönre van szükséged, felvehetünk hitelt a házra.
Hannah úgy elérzékenyült, hogy alig találta meg a hangját.
– Nem kérhetlek erre, miközben tudom, hogy Vanessa egy teljes
évig megengedheti magának, hogy veszteséges legyen az üzletük.
Még csak meg se forduljon a fejedben. Te vagy a legfontosabb, meg
Bill és a gyerekek.
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– Én nem vagyok házas, és nincsenek gyerekeim – szólalt meg
Norman. – Viszont van némi spórolt pénzem, és kölcsönadok neked
annyit, amivel átvészeled ezt a helyzetet.
– Köszi, de nem – mondta Hannah olyan határozottan, amely nem
hagyott kétséget afelıl, hogy meggondolná magát. – Mindketten nagyon édesek vagytok, hogy felajánlottátok, de ha pénzt szórsz a
problémára, az nem segít. Ha a hó végéig nem indul be az üzlet a
Süti Édenben, akkor már soha.
– És mihez fogtok kezdeni, ha nem indul be?
– Felszámoljuk. Eladjuk a vagyontárgyakat, és odaadom Lisa részét készpénzben. Majd talál magának más helyet, és ha nem,
Herbnek akkor is jó állása van.
– De hiszen ez rettenetes. Anyának van pénze, ı igazán… – Andreának elég volt egyetlen pillantást vetnie Hannah arckifejezésére, és
elhallgatott. – Jól van. Felejtsd el. Az szóba sem jöhet, hogy megkérdezd anyát. De a családnak össze kell tartania, és… Fogalmam nincs,
mi mást tehetnénk. Ha ki tudnék találni egy módot, hogy megszabaduljunk Shawna Leetıl és Vanessától, egy szemvillanás alatt megtenném.
Andrea hangjából riadalom csendült, s ez aggasztotta Hannah-t. A
húga csakugyan kiborult.
– Végy egy nagy lélegzetet, és várd meg a barackos cobblerét. Ha
jó, akkor tényleg lesz okunk az aggodalomra. Ha nem, megnyugodhatunk egy kicsit. Akkor a Magnóliaszirom sütöde csak egy szalmaláng, és a vevıink visszajönnek, miután beleuntak a rosszabb minıségő süteményekbe.
Szinte végszóra megjelent Lisa négy tálka barackos cobblerrel,
amelyeken kezdett megolvadni a vaníliafagylalt.
– Tessék. Remélem, utálni fogjátok.
Hannah fölnevetett. Lisa, aki soha senkire nem mondott semmi
rosszat, és ritkán kritizált bármit, már lefelé fordított hüvelykujjat
mutatott a desszertre.
– Megkóstoltad?
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– Csak egy falásnyit a konyhában, de ez ne befolyásoljon titeket.
Döntsétek el magatok.
Andrea a szájába vette a kanalat.
– Ez nagyon jó fagyi.
– Bridgeman. A süteményt kóstold meg. Andrea lekanyarított egy
falásnyit a süteménybıl, és megkóstolta. Rágott, nyelt, majd vállat
vont.
– Furcsa, de az a különös érzésem van, mintha valahol már ettem
volna ilyet. És mielıtt megkérdeznétek, ma voltam életemben elıször a Magnóliaszirom sütödében.
– De mégis mit gondolsz róla? Jó?
Andrea kissé összeráncolta a homlokát.
– Nincs vele semmi baj. Rendben van…
– Csak rendben van? – kérdezte Hannah, és örült, amikor Andrea
bólintott. Maga is megkóstolt egy kanálkával, és úgy döntött, a húgának igaza van. Egy általános barackos cobbler volt, elfogadható, de
nem jobb annál. – Te mit szólsz hozzá, Norman?
– Pont olyan az íze, mint annak a barackos cobblernek, amit a
nonstop kávézóban kapsz. Nincs vele semmi baj, de nem tennék kitérıt csak azért, hogy újra egyek belıle.
– Akkor egyetértünk – mondta megkönnyebbült sóhajjal Hannah.
– Csakhogy a Süti Éden üres, az ı boltjuk pedig tele van. De ha nem
a sütemények miatt, akkor miért hagytak el minket a vendégeink a
Magnóliaszirom kedvéért?
– Gondolod, hogy a ruhájuk miatt? – kockáztatta meg Norman.
– Mintha azt mondtad volna, hogy sosem jártál bent. – Hannah
rosszallóan nézett a férfira.
– Nem is. De Vanessa nálam járt ellenırzésen, és a munkaruháját
viselte.
– Már korábban is említenem kellett volna az egyenruhájukat. Elképzelhetı, hogy az is közrejátszik – biccentett Andrea.
– Mi van rajtuk? – kérdezte Hannah.
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– Rövid ruha, bı szoknyával és mély dekoltázzsal. És igencsak
sokat hajlonganak elıre, amikor kiszolgálják a vevıket. Talán ez az
egyik ok, amiért a legtöbb férfi odajár.
– És mi van a nıkkel? – csapott le Lisa.
– A nık oda mennek, ahová a férfiak – felelte Hannah. – Ilyen az
emberi természet.
– És ott van még az pénz visszafizetés – folytatta Andrea.
Hannah furcsán nézett rá. Most hallott elıször bármilyen pénz
visszafizetésrıl.
– Miféle visszafizetés?
– Hát amikor, visszafizetik a rendelésed árát. Hogyha éppen akkor, amikor rád kerül a kasszánál a sor, felhangzik az Elfújta a szél
zenéje, mindössze annyit kell mondanod: „İszintén, kedvesem, egy
durva fityinget sem kapsz tılem!” – és bármit kellene kifizetned, ingyen van.
– Egy durva fityinget? – kérdezett vissza Hannah.
– Tudod, a gyerekek miatt. Shawna Lee és Vanessa nem akarta,
hogy a csúnya szóval ismételgessék el a mondatot.
– Még csak az hiányzik.
– Aztán ott van még a virágos csésze. Azt a versenyt én nyertem.
Hannah felhorkant. Andrea egy csomó mindent nem mondott még
el nekik.
– Mi az a virágos csésze?
– Fehér csészékben szolgálják fel a kávét, és némelyiknek rózsaszín magnóliavirágot festettek az aljára. Amikor kiürül a csésze,
megfordítod, hogy megnézd. Ha van az alján virág, akkor ingyenes a
rendelésed. Ma egy fillért nem kellett fizetnem, mert a kávémat egy
olyan magnóliavirágos csészébe töltötték.
– Kedves – jegyezte meg szarkasztikusan Hannah. – Az efféle
versengések szórakoztatóak a vendégeknek, viszont drágák a tulajdonosok számára.
– Én tudom. Shawna Lee elmondta, hogy majdnem háromszáz
dollárjukat viszik el így süteményben mindennap.
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– Rengeteg új üzletben vannak ilyen versenyek az elsı néhány
hétben, ez hozzátartozik a megnyitáshoz – mondta Lisa.
– Csakhogy ık hosszabb idıre tervezik ezt az elsı néhány hétnél.
Vanessa úgy döntött, hogy két különbözı verseny lesz mindennap az
elsı három hónapban, aztán fokozatosan csökkentik. Egy marketingszakértıt vett fel, hogy találja ki a versenyeket.
– Uramatyám! – sóhajtott fel Hannah. Szóba se jöhet, hogy egy
olyan szerény üzlet, mint a Süti Éden versenyre kelhetne a
Magnóliaszirom korlátlan pénzügyi lehetıségeivel.
Lisa szomorúan sóhajtott fel.
– Mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy naponta háromszáz
dollárnyi ingyen süteményt osztogassunk szét. És szóba se jöhet,
hogy rövid, kivágott ruhában szolgáljam fel a kávét, és rengeteget
hajolgassak!
– Erre nincs szükség – szólalt meg Norman. – No nem mintha
nem volna szép látvány, de egy férfi szívéhez a gyomrán át vezet az
út, és a ti süteményeitek fényévekkel jobbak, mint az övéik.
– Akkor szerinted mitévık legyünk? – kérdezte Hannah, kicsit
közelebb húzódva Normanhez.
– Csak várjatok, és ne tegyetek semmit. – Norman lemosolygott a
lányra, majd elismételte Hannah mantráját: – Minden csoda három
napig tart. Majd visszajönnek.
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Harmadik fejezet
Hannah kinyitotta lakásának az ajtaját, és felvértezte magát a támadásra. Móse, a macskája hajnal óta egyedül volt, és már biztosan
mohón várja az ételt meg a társaságát.
– Megjöttem! – jelentette, az ajtót belökve Hannah, és egy kicsit
feljajdult, mikor a mintegy tízkilós, narancs és fehér színő kandúr a
karjaiba ugrott. Ez azon ritka alkalmaknak egyike volt, amikor babusgathatta az egyébként független macskalakótársát, és az állával
beleborzolt a cica szırébe. – Hiányoztam?
– Miau – felelte, a lány orrát nyalogatva Móse.
Mivel a macska egy olyan főnyíró gép intenzitásával dorombolt,
amelyik fennakadt a köves talajon, Hannah tudta, hogy bizony várta
a hazaérkezését. Lerázta magáról az anorákját, közben Mósét egyik
karjából a másikba zsonglırködte, majd lerúgta irhacsizmáját, amelyért fekete pontot kapott a Bambi-imádóktól.
– Vacsoraidı! – jelentette be Hannah, miközben félszemő barátját
bevitte a konyhába, és lerakta ıt az eledeles tálkája mellé. Aztán a
tisztítószeres szekrényhez indult, ahol Móse ennivalóját tartotta. Kinyitotta a lakatot, és rosszalló arckifejezéssel konstatálta az új harapásnyomokat a keskeny faajtó sarkában. Már nem tart ki soká. A
zabagép macskája majdnem átrágta a szekrény sarkánál a furnért, és
nagyon is afelé haladt, hogy tönkretegye a fát. A zár pedig csak anynyira jó, amennyire az ajtó. Hannah felidézte apja szavait, a bölcsességet, amelyet a Lake Eden-i vasedény vevıinek osztogatott. A lakattal Móse nem tudott volna mit kezdeni, de volt annyi esze, hogy a
vékony ajtóra összpontosítsa az erejét. A cicája azon volt, hogy átalakítsa a tisztítószeres szekrényt, mégpedig oly módon, hogy macskamérető átjárót nyit rajta.
Hannah úgy saccolta, még egy hete van, mielıtt Móse beveszi a
macskaeledel-erıdöt. Ideje volt eltőnıdnie valami másik megoldá29

son, lehetıség szerint egy olyanon, amelyik nem igényel fegyveres
ırizetet. Voltaképp nem hibáztathatta Mósét, amiért megpróbál eljutni a kajájához. Végtére is az utcán élt, nem tudta, honnan szerzi be a
következı betevı egerét, és szinte az éhhalál küszöbén járt, mikor
egy téli napon megjelent az ajtaja elıtt. Noha ennek idestova két éve,
és a cica kerülete a rendszeres étkezéstıl, no meg a repetáktól a duplájára nıtt, még mindig pánikba esett, mikor az eledeles tálkája alján
meglátta Garfield képét.
– Cicarágcsát vagy dinsztelt májcsemegét? – tette fel a kérdést
Hannah szırmók lakótársának. – Vagy mindkettıt szeretnéd?
Abban a pillanatban, amikor gazdája elıállt a harmadik lehetıséggel, Móse dorombolása olyan hangos robajjá erısödött, hogy Hannah
a konyha túlsó végérıl is meghallhatta. Ezt úgy fordította le, hogy
macskabarátja májat is és cicarágcsát is óhajt. Természetesen külön
tálalja majd neki. Móse olyan gourmand volt, hogy nem szerette, ha
összekeverik a száraz és a szaftos ételét.
Amint a kandúr befalta a dinsztelt májat, és boldogan rágcsálta a
száraz eledelt, Hannah a hálószobába indult, hogy átöltözzön az otthoni ruhájába. Nyáron ez könnyő, jellegtelenül szürke nadrágból és
egy méretes, rövid ujjú pólóból állt – ezekbıl számtalan volt neki,
mégpedig a kedvenc élénkvörös színében. A trikó piros színe ütötte a
lány göndör, vörös fürtjeit, de Mósén kívül nem volt más jelen, aki
tiltakozhatott volna. És miután a macskák színvakok – bár Hannah
néha kételkedett ebben –, Móse elégedett volt Hannah megjelenésével, legalábbis addig, amíg gondoskodott róla, hogy tele legyen a
cicaeledeles tálka.
– Vacsoraidı? –jelentette be ismét Hannah, a konyhába lépve.
Most a téli otthoni szerelését viselte: rubinvörös, hosszú ujjú
tréningfelsıt, ugyanolyan színő, madzagos nadrággal. – Nyőgös leszel, ha Klondike salátát készítek?
Móse a legártatlanabb ábrázattal nézett rá, mintha cseppet sem érdekelné, hogy miben mesterkedik a gazdája, aki egy lazackonzervet
vett elı a szekrénybıl, és kinyitotta. Hannah nem táplált hamis illúziókat a tekintetben, hogy ez az érdektelenség csak addig fog tartani,
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amíg a halszag eléri Móse orrát. A cica imádta a lazacot, fıként a
drága fajtát, amelyet a Vörös Bagolyban kapni lehetett.
A papírformához hően Móse már az elıtt Hannah bokájához dörgölızött, mielıtt a lány leszőrte volna a lazacot. Lekaparta a hal bırét, hogy a puha gerinccsontokkal együtt félretegye neki. Aztán egy
salátástálba aprította a lazacot, majd egy kis csomag fagyasztott
zöldborsót rakott a mikroba. Mialatt a borsó fıtt, lereszelte egy vöröshagyma negyedét, és azt is hozzáadta a lazachoz. Majd meghámozott és feldarabolt két kemény tojást, amelybıl mindig tartott egypárat a hőtıszekrényben, majd a megfıtt borsót jéghideg vízbe merítette, és végül azt is hozzáadta a tálhoz. Ezután majonéz következett,
amelyet egy kis savanyú uborka levével kevert össze az íz kedvéért.
Végül néhány forgatás a borsörlıbıl, és el is készült a salátája.
Hannah a nappaliba vitte a lazacsalátát, és elfoglalta kedvenc helyét a szófán. Móse, persze pusztán csak barátságból, közvetlenül
melléje ugrott, és olyan közel dugta az orrát, hogy alig néhány centi
választotta el a táltól.
– Kíváncsi volnék, miért nevezik ezt Klondike salátának – töprengett Hannah, miközben fölnyalábolta a macskát, és biztonságos távolságban rakta le ıt újra. – Talán azért, mert rengeteg lazac érkezik
Alaszkából.
A lány élvezettel falatozott, Móse pedig figyelte ıt. Ez jó néhány
percig így ment, végül Hannah nem állhatta tovább, hogy Móse le
sem veszi szemét a villájáról. Behozta hát a cicának félretett bırt és
csontot egy tálkában, amelyet a dohányzóasztalra tett. Éppen újra
elhelyezkedett, amikor megcsörrent a telefon.
– Anya az? – tette fel Hannah a kérdést a macskának, aki rögtön
felborzolta a farkát. Móse nem szívlelte Delores Swensent, s ennek
az asszony jó néhány harisnyanadrágja látta kárát. Amikor újra megcsördült a telefon, Móse nyakszıre égnek állt, és úgy fölpúpozta a
hátát, akár egy Halloween-macska. Minden kétséget kizáróan az anyja az, gondolta Hannah, és a telefonért nyúlt. – Szia, anya!
– Hannah! De örülök, hogy otthon vagy. – Delores kapkodva,
hangos zihálással szedte a levegıt, és Hannah-ban tüstént megszólalt
a riasztó.
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– Jól vagy?
– Nem! Valami szörnyőséges dolog történt, és még mindig szédelgek a sokktól. Kevés hiányzott, hogy infarktust kapjak.
Az anyja, aki a túlzásairól volt híres, most csakugyan riadtnak
hangzott, és Hannah-nak a torkában vert a szíve. Ez komoly vészhelyzet lehet.
– Mi történt?
– Egy egér volt az elıszobai szekrényemben! Éppen odamentem,
hogy beakasszam a kabátomat, és az… átfutott a lábamon! Segítened
kell nekem, Hannah.
– Értem – mondta a lány, ámbár nem értette. Mégis mit vár el tıle
az anyja? Mit tegyen? Menjen át, és üldözze ki az egeret a házból? –
Ne ess pánikba, anya. Az egér bosszantó, de nem bánthat.
– Tudom. Csak arról van szó, hogy hozzám ért. Fogalmad sincs,
hogy érzem magam ettıl, Hannah. Egyszerően viszket a bıröm.
– Sajnálom, hogy kiborultál, anya. Még mindig megvan az a csomag csapda, amelyet papa a garázsban tartott?
– Fent vannak a polcon, de nem tudom rászánni magam, hogy kitegyem ıket. Az egérfogó annyira kegyetlen…
– Ha jól használod, akkor nem. Tegyél egy kis golyónyi mogyoróvajat pontosan a csapdatálka közepére, hogy az egér nyaka megfelelı helyzetbe kerüljön. Aztán miközben nasizik, a fogantyú elırecsap, és…
– Nem akarom hallani! – szakította félbe Delores a lánya magyarázatát. – Nem vagyok hajlandó egérfogót használni, Hannah. Az
olyan embertelen.
– Ahogy gondolod, anya. De azt mondtad, a segítségemre van
szükséged. Mégis mit vársz tılem, mit tegyek?
– Arra gondoltam, hogy áthozhatnád Mósét, és ı megoldhatná a
problémámat. Csak néhány mérföldnyire vagy, és azt mondtad, hogy
jó egérfogó.
– Azt akarod, hogy Móse kapja el az egeredet? – Hannah alig hitt
a füleinek. A nı, aki embertelennek tartja az egérfogókat, inkább
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rászabadítaná az ı gonosz, egérgyilkos macskáját egy apró rágcsálóra?
– Gondoskodom róla, hogy megérje neki – sürgette az anyja. –
Van egy csomag mélyhőtött rákom. Azt elviheted magaddal, és miután Móse elvégezte a feladatát, finom csemegét kaphat odahaza.
Hannah kuncogni kezdett.
– Fel akarod bérelni a macskámat, mint egy bérgyilkost, és mélyhőtött rákkal akarod ıt kifizetni?
– Nem kell ilyen sarkosan fogalmaznod. De tényleg, drágám…
mindig utáltam az egereket, és egy szemhunyást sem tudnék az éjjel
aludni abban a tudatban, hogy a házban rohangál.
Hannah fölsóhajtott. Ez alighanem igaz. Az alvó agy rengeteg
trükkre képes. Anyja talán azt álmodná, hogy egy óriási rágcsáló
üldözi, és csakugyan szívrohamot kapna.
– Tartsd a vonalat, megbeszélem Móséval – mondta, mert nem
akarta túl könnyen beadni a derekát, és arra biztatni az anyját, hogy
még több segítséget kérjen tıle. Egyébként sem könnyő Mósét beudvarolni a szállítódobozába, és egyáltalán nem lesz kellemes egészen
a városig hallgatni a tiltakozó nyávogását.
– Meg kell beszélned egy macskával? Az Isten szerelmére,
Hannah! Úgy viselkedsz, mintha a gyereked lenne.
– Jobb, mint egy gyerek. Gondolj csak bele, anya. Móse nem kér
zsebpénzt, hideg kaját eszik, egyenesen a konzervdobozból, önmagát
tanította meg a szobatisztaságra, és sosem lesz szükségem pénzre a
továbbtanulásához. – Egy pillanatnyi csend állt be, majd Deloresbıl
kitört a nevetés. Megesett, hogy legyızte azt a hő, de tökéletes viselkedését. Hannah pedig vigyorogva fordult a macskája felé, amely a
dohányzóasztalon ülve figyelte ıt. – Na mit mondasz, Móse? Van
kedved egy kis egérvadászatra bérmunkában?
Amint kimondta az egér szót, Mósénak feléje mozdultak a fülei,
úgy forogtak, akár a szatellit antennák. Hannah visszafordult a telefonkagylóhoz.
– Határozottan érdekli a dolog – jelentette be.
– Akkor jössz?
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– Persze hogy megyek – felelte Hannah, s közben azon tőnıdött,
hogy a három lánya, a veje, és egy telefonkönyvre való barátja közül
Delores miért mindig ıt hívja, amikor gond van.
*
– Miért prüszköl így? – kérdezte Delores, és lehajolt, hogy bekukkantson a macskaszállítóba. – Szerinted érzi az egérszagot?
„Nem, téged lát”, gondolta Hannah, de persze nem mondta ki
hangosan. Alighanem az a legjobb, ha az anyja nem tudja, mennyire
utálja ıt Móse.
– Nem szeret utazni – mentegette felborzolt szırő, prüszkölı házi
kedvencét. És ez mesteri kitaláció volt, ugyanis Hannah füle még
mindig csöngött Móse megállás nélküli tiltakozó nyávogásától, amit
a garázsában kezdett el, és az anyja házának kocsibehajtójánál hagyott abba. – Hol van az egér?
– A vendégszobában. Kirontott a szekrénybıl, és oda rohant be.
Én utána futottam, és rázártam az ajtót.
Hannah átcipelte Mósét az anyja nappaliján – a halványkék szoba
múzeumba való régiségekkel és mőkincsekkel volt tele. Makulátlanul festett, mint mindig. Delores nem maga takarította, Luanne édesanyja, Marjorie Hanks járt hozzá kedden és pénteken takarítani, port
törölni, mosni és pásztázni. A középiskolában biológiaórán Hannah
azt tanulta, hogy a természet irtózik a légüres tértıl, és ugyanez vonatkozhat az anyjára is – mármint a porszívót illetıen.
– Nehéz? –tudakolta Delores, amikor Hannah egy pillanatra letette
a macskaszállítót a folyosón, hogy jobb fogást nyerjen.
– Az – felelte a lány, de nem főzte hozzá, hogy alig hallott még
ehhez hasonlóan ostoba kérdést. Fogta hát prüszkölı terhét, a vendégszoba ajtajához vitte, és morogva ismét lerakta a földre. – Oké.
Készen áll.
– Nem tőnik nagyon boldognak – jegyezte meg a rácson ismét bekukkantó Delores.
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– Abban a pillanatban rendbe jön, amint kiengedem a hordozóból,
de jobb lesz, ha ellenırzöm, nehogy felborítson valamit. És azt hiszem, be kell zárni magunk mögött az ajtót, nehogy kereket oldjon az
egér.
Hannah felnézett az anyjára. Látszott rajta, egy kicsit aggódik,
hogy mi fog történni, amikor kiengedik Mósét a hordozójából. Ha
Delores odabent van, bizony elképzelhetı, hogy elıbb az ı harisnyáját fogja megtépni, és csak utána kezd el vadászni a látogató rágcsálóra.
– Te nem akarsz bejönni velünk, igaz?
– Isten ments! – Delores riadtan nézett. – Én megyek és felteszek
egy kávét. Te pedig szólsz, amikor vége.
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Negyedik fejezet
– Szóval Móse nem ment az egér után, hanem úgy ült ott, akár egy
miniatőr szfinx-szobor, és hagyta, hogy az egér körbeszaladgálja –
számolt be a történtekrıl Hannah az üzlettársának, amikor kora reggeli kávéjukat iszogatták a kedvenc asztaluk mellett, a Süti Éden
hátsó fertályában. – Tudom, hogy akarta. Azokat a kis fújtató torokhangokat hallatta. Mindig ezt csinálja, mielıtt lecsap egy rovarra.
– Ez nagyon különös, fıleg azért, mert olyan jó egérfogó. Gondolod, hogy megzavarta az idegen környezet?
– Az is közrejátszhatott, de nem hiszem. Szinte biztos vagyok
benne, hogy Móse tudta, hogy Deloresnek tesz szívességet, ha megfogja azt az egeret.
– És nem volt hajlandó szívességet tenni olyasvalakinek, akit nem
szeret?
– Pontosan. İrültnek gondolsz, amiért ilyen bonyolult indítékot
tulajdonítok egy macskának?
Lisa megrázta a fejét.
– Móse nem akármilyen macska. İ a legokosabb cica, akit valaha
is ismertem, és egy csöppet sem lepıdnék meg, ha igazad lenne.
Anyád szomorú volt, hogy nem szabadult meg az egerétıl?
– İ nem tudja. Azt mondtam neki, hogy nem kell többet idegeskednie az egér miatt, és gondoskodtam róla, hogy a vendégszoba
ajtaja nyitva legyen, amikor elmentünk. Abban reménykedem, hogy
az egér ugyanúgy kitalált, mint ahogyan bejött.
– És mi lesz, ha újra összefutnak?
– Majd azt hiszi, hogy az egy másik egér. Végtére is nem viselnek
kitőzıt a nevükkel. Es ennyi talán elég lesz ahhoz, hogy meggyızzem a csapdák felállításáról.
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Váratlanul megcsördült a telefon, és Hannah összenézett Lisával.
Csak nem büfémegrendelést kapnak? Bár legalább egy hete egyetlen
sem érkezett…
– Anyád? – tippelt Lisa.
– Anya – mondta vele egy idıben Hannah.
A két barátnı és üzlettárs összenevetett. Aztán Hannah felállt,
hogy felvegye a telefont, s abban reménykedett, hogy a hívásnak
nincs köze az újra elıkerült egérhez.
– Szia, anya.
– Honnan tudtad, hogy én vagyok? –kérdezte Delores. – Lehetett
volna egy catering megrendelés is.
– Nem hinném, hogy sok esély volna rá.
– Igazad van, és ezért is hívlak. Tegnap bementem a Magnóliába,
és faltól falig dugig volt emberekkel. Zavarják az üzletedet, igaz?
– Így is mondhatjuk.
– Hát én is ettıl tartottam. Megkóstoltuk a barackos cobblerüket,
és nem volt semmi különös. Szerintem neked is kellene csinálnod
egy barackos cobblert, hadd fussanak azok ketten a pénzük után.
Hannah egy pillanatig hallgatott. Tetszett neki a szemet szemért
ötlet. Télen nem lakik annyi ember Lake Edenben, hogy eltarthasson
két cukrászdát. Ez viszont egyenlı azzal, hogy a Magnóliasziromnak
mennie kell.
– Mit gondolsz errıl? Megcsinálod? Holnap délután lesz a Lake
Eden-i Kézimunkakör találkozója, és én vagyok a büféfelelıs. Arra
gondoltam, rendelnék egy tepsi barackos cobblert Shawna Lee-tıl
meg Vanessától, egy tepsivel pedig tıled. Egymás mellett kínálhatjuk ıket, és akkor a lányok össze tudják majd hasonlítani.
– Megcsinálom – lelkendezett Hannah. Már alig várta az összecsapást, pontosan úgy, ahogyan John Wayne A mesterlövész címő
westernben. – Ez a város nem elég nagy kettınk számára.
– A találkozó egy órakor lesz, majd akkor megyek be a sütiért,
mielıtt elindulok a Nagyi Padlásából.
– Nem kell jönnöd. Majd én odaviszem.
– De nem ekkor van a legnagyobb forgalmad?
37

– Már nem.
– Ó! Akkor csináljuk így. Még valami, drágám… Vettem egy
újabb csomag rákot Mósénak. Ugye ízlett neki?
– Semmi nem maradt belıle, csak az üres zacskó – közölte
Hannah a teljes igazságot, ámbár mégsem egészen azt. Móse nem
volt hajlandó hozzányúlni a rákhoz, és végül rák gumbo lett belıle, a
ma esti vacsorára.
– El se tudom mondani neked, milyen hálás vagyok azért, ahogy
megszabadított attól az egértıl.
– Én pedig nem mondhatom el neked, hogy milyen remekül szórakozott – felelte Hannah. És ez is igaz volt. Nem mondhatta el az
anyjának, hogy milyen jól szórakozott Móse, ugyanis egyáltalán nem
szórakozott.
Miután Hannah elköszönt és letette a kagylót, visszafordult Lisához, aki kérdı tekintetet vetett rá.
– Ne haragudj, de óhatatlanul hallottam, amit anyádnak mondtál.
Csakugyan feladott neked egy büférendelést?
– Igen, barackos cobblerre. Rendel egy tepsivel tılünk, egyet pedig a Magnóliasziromból. Majd a Lake Eden-i Kézimunkakör hölgyei összehasonlítják ıket.
– Ez úgy hangzik, mint egy sütıverseny, ahol mindenkinek
ugyanazt a süteményt kell elkészítenie.
– Jelentıs különbséggel – mondta kicsit zavartan Hanna. Olyanynyira izgatott lettem a lehetıségtıl, hogy pofára ejtsem Shawna Lee-t
és Vanessát, hogy teljesen megfeledkeztem arról, hogy soha életemben nem csináltam még barackos cobblert.
*
– Határozottan jobb – mondta Andrea, majd egy újabb kanálnyi
barackos cobblert tett a szájába.
– Te gyıztél, Hanna!
– Te mit gondolsz, Tracey? – kérdezte Hannah ötéves unokahúgától, aki az imént jött ki az óvodából.
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– Fincsi. – Tracey olyan buzgón bólogatott, hogy ugráltak a szıke
fürtjei. – Sütnél ilyet a szülinapomra, Hannah néni?
– Hát persze – ígérte Hannah. Traceynek szeptemberben volt a
születésnapja, és most még csak február volt. Addig valószínőleg
még ezerszer meggondolja magát.
– De én szoktam zselés tortát készíteni neked a születésnapodra –
emlékeztette a lányát Andrea, és kicsit sértettnek hangzott.
– Tudom, mami. És azt is szeretném születésnapi tortának. De
esetleg kaphatnék két tortát? Elvégre az én szülinapom.
– Hát… azt hiszem, errıl lehet szó – felelte Andrea.
Hannah észrevette, hogy a húga ismét csupa mosoly. Már régóta
sejtette, hogy az unokahúga nagy eséllyel pályázhatna valamiféle
diplomáciai testületbe, és ez most ugyancsak meggyızı volt.
A kávézó hátsó fertálya megtelt erre a fontos kóstolásra. Lisa elhívta Hannah leglelkesebb rajongóit. Természetesen ott volt a lány
jövendıbelije, és amint Herb megtudta Lisa sürgıs invitálásának
okát, beugrott a közösségi ház könyvtárába, hogy felvegye az édesanyját, Marge Beesemant, valamint Lisa apját, Jack Hermant.
– Itt jön a papa! – kiáltott fel Tracey, amikor Bill Todd, az új
Winnetka megyei seriff lépett a helyiségbe. Todd seriffet korábbi
társa kísérte, az a férfi, akitıl Hannah-nak olyan gyorsan vert a pulzusa, akár egy pergıdob – Mike Kingston nyomozó.
– Elkéstünk? – tudakolta Mike.
– Épp idıben jöttetek – felelte Lisa, és még két tálkát tett az asztalra. Pontosan interpretálta, amit Hannah nem tudott kimondani,
ugyanis benne akadt a szó attól a meleg mosolytól, amelyet Lake
Eden legkapósabb agglegénye villantott rá. Lisa szólt a két férfinak,
hogy húzzanak oda egy-egy széket Delores és Carrie mellé, akik átugrottak a szomszédos Nagyi Padlásából. A két nı között Hannah
anyjának nevezetes udvarlója, második Winthrop Harrington foglalt
helyet, s a kóstolók listáját Norman teljesítette ki. İ két páciens között ugrott át a fogorvosi rendelıbıl.
– Azért vagytok itt, hogy összehasonlítsátok a mi barackos
cobblerünket azzal, amit a Magnóliasziromban árulnak – ismételte el
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Lisa az utasítást, amelyet Hannah adott a többieknek. – Tudnunk
kell, hogy szerintetek jobb-e, vagy ugyanolyan jó, esetleg nem olyan
jó.
– Mintha bárki is azt mondaná Hannah néni jelenlétében, hogy
nem olyan jó – szólalt meg Tracey. – Ne haragudj, mami, tudom,
hogy a legeslegıszintébb véleményünket kell elmondani, különben
nem segítünk. Szia, papa.
– Szia, édesem. – Bill Tracey mellé húzta a székét, és puszit nyomott a lánya arcára. Aztán elvette a tálkáját Lisától, és tüstént belemélyítette a kanalát.
– A tiétek jobb – közölte egyetlen falat után Mike.
– Az ı barackjuk túlságosan pépes.
– Én is pontosan ugyanezt akartam mondani – tette hozzá Bill. –
Az övékének konzerv íze van, a tiétek azonban friss. Honnan szereztetek friss barackot februárban?
– Ugyan már. Fagyasztott a barack. A trükk csupán annyi, hogy
sütés elıtt nem szabad teljesen kiolvasztani.
– Ezt a technikát feltétlenül el kell mondanom a szakácsomnak,
amikor visszatérek Angliába. – Winthrop szívélyes mosolyt villantott
Hannah-ra. – Ez ragyogó ötlet, kedvesem. És a barackos cobblere
egyszerően pazar.
– Köszönöm – mondta Hannah, és igencsak igyekeznie kellett,
hogy kedves legyen. Winthrop végtelenül nyájas volt a ritka alkalmakkor, amikor találkoztak, a lány azonban képtelen volt megbarátkozni vele. Még mindig hiányzott neki az apja, és sokkolta, hogy
Delorest bárki más oldalán látja.
– Szerintem pontosan jól találtad el a főszerezést – kockáztatta
meg Delores.
– Tökéletes – értett egyet vele Carrie. – Az övékében túl sok a fahéj, még azt sem tudod megmondani, hogy barackot eszel. Gyakorlatilag… bármi más lehet.
– Szódabikarbónás keksz – mondta, Lisára kacsintva Jack Herman.
– Hogyan? – kérdezték többen is kórusban.
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– Szódabikarbónás keksz – ismételte meg Jack Herman. – Lisa
anyja szokott sütni „hamis almás pitét”. Szódabikarbónás kekszet tett
bele, egy szem alma sem volt benne.
Hannah észrevette, hogy Lisa, Marge és Herb mindnyájan meleg
mosollyal fordultak Jack felé, és ez jó érzéssel töltötte el a lányt.
Ezek szerint mőködött a kísérleti gyógyszerprogram. Ettıl még az
Alzheimer megmarad, azon semmi sem változtathat, hiszen nem
gyógyítható, mindazonáltal rengeteget javított Lisa apjának a memóriáján, és nem okozott neki akkora nehézséget a kommunikáció.
– Te ismered azt a receptet, igaz, Hannah? – tudakolta Lisa.
– Nem hinném. De almát egész évben lehet kapni Minnesotában.
Miért akarna bárki is hamis almás pitét sütni, amikor valódi almát is
használhat?
– Pusztán azért, hogy tudja, képes rá – felelte tüstént Norman. –
Ez olyan, mint amikor megtanítasz egy kutyát a hátsó lábain járni.
No nem mintha jól csinálná… Pusztán arról van szó, hogy egyáltalán
képes rá.
– Samuel Johnson. De az nem kutya volt – vetette ellen Hannah,
amikor eszébe jutott a nıi prédikátor története, és kicsit felborzolta
magát.
– Traceynek megvan az a könyv, de nincs benne szó kutyakiképzésrıl – jegyezte meg feszélyezetten Andrea.
– Miféle könyv?
– Sam Johnson és a kék szalag. Steppelt ágytakaró. Ez egy képeskönyv, amit anyától kapott. Egy férfiról szól, aki imád kézimunkázni.
Hannah és Norman összenézett. Nyilvánvaló volt a szemükben
felvillanó üzenet. Egyikük sem akarta zavarba hozni Andreát azzal,
hogy elmondja, ık doktor Samuel Johnsonra utaltak, nem pedig egy
gyerekkönyv szereplıjére. Hannah biztos volt benne, hogy a tizennyolcadik századbeli irodalmi alak legfeljebb annyira állhatott közel
a kézimunkázáshoz, hogy egy steppelt takaró alatt szundikált.
– Jó könyvnek hangzik – mondta Hannah, mert már süketítıvé
vált az Andrea megjegyzését fogadó csend.
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– Nagyon szerettem, amikor kicsi voltam – szólalt meg Tracey.
Aztán fogta a tálkáját, és Lisa felé fordult. – Kaphatnék még egyet,
Lisa néni? Ez nagyon finom.
Lisa újabb adagot kanalazott Tracey tálkájába, majd körbejárta az
asztalt, hogy repetát adjon.
Amikor Billhez érkezett, a férfi nézte, ahogyan Lisa a tálalókanala
hegyével megtöri a tésztát, és ráhelyezi a tálkájában lévı barackra.
– Mi van a tetején? Egy kicsit hasonlít valamire, amit már ettem.
– Persze – mondta nevetve Hannah. – Ez a mamád kávétortájának
egy változata. Törtem a fejem, hogy milyen jellegzetessége legyen a
sütimnek, és ez volt az elsı íz, ami az eszembe jutott.
– Így találsz ki új recepteket? – kíváncsiskodott Carrie.
– Igen. Mindig azzal kezdem el a gondolkodást, hogy milyennek
kell a süteménynek lennie, és onnan indulok tovább. Úgy döntöttem,
hogy ennek a tésztának valahol az édes piskótatészta és az édes keksz
között kell lennie félúton.
– Pontosan ezt kaptad – jegyezte meg Marge, a tésztába nyomva a
kanalát, és mosolygott, amikor megnyugtató ropogást hallott. – Ez
egyszerően tökéletes, Hannah. Komolyan.
– Akkor lássunk hozzá a szavazáshoz – javasolta Herb, s elıvette
zsebébıl a kis jegyzetfüzetét, amelybe azoknak az autóknak a rendszámát szokta felírni, amelyek megszegik a város közlekedési szabályait. Ha elıször kerül egy rendszám Herb jegyzetfüzetébe, a tulajdonos csak figyelmeztetést kap. Ám ha ismét megjelenik az a szám,
Herb megbünteti az illetıt. – A három kategória: jobb, ugyanolyan,
vagy nem olyan jó – Lisához fordult, hogy megerısítést kapjon.
– Pontosan. Kezdjük veled, Herb. Te mit gondolsz?
– Jobb. Beírom magamat.
– Mike? – folytatta ülési sorrendben Lisa.
– Sokkal jobb.
Mike mosolyogva nézett Hannah-ra. A lány udvariasan visszamosolygott rá, és remélte, hogy a férfi nem hallotta meg, milyen hangosan dobog a szíve. Mike talán azt hiszi, hogy a hízelgéssel bárhová
eljut, s ez a legtöbb nınél talán be is válik. Hannah azonban nem fog
42

kis pocsolyává olvadni a hálától, ahányszor a férfi úgy dönt, hogy
figyelmet fordít rá.
– Ha az övék egy, akkor Hannah-é tíz – közölte Bill.
– Sokkal, de sokkal jobb – jelentette ki Delores, és mosolyogva
fordult Hannah felé. – A Kézimunkakör hölgyei el lesznek tıle ragadtatva, fıleg, ha elmondom Reginának, hogy az ı kávétortájából
merítettél ötletet. Rendes tıled, hogy megemlíted ıt, drágám. Némelyek nem tennék, hisz tudod.
Hannah sütkérezett anyja dicséretében. Nem fordult ez elı gyakran, és ha mégis, a lány végtelenül örült neki. Aztán észrevette, hogy
Delores gyakorlatilag kristálytisztára kiürítette a tányérját. Egy olyan
nıtıl, aki hitt benne, hogy udvarias dolog néhány morzsát a tányéron
hagyni, ez önmagában óriási dicséret volt.
Lisa egyenként végigvette az asztal körül ülıket, Herb pedig feljegyezte a válaszokat. Az egyöntető végeredmény senkinek sem okozott meglepetést.
Hannah barackos cobblere vitán felül legyızte Vanessa és Shawna
Lee favoritját.
– Tudhattad volna – mondta Bill, amikor csipogni kezdett a mobiltelefonja. Homlokráncolva olvasta az üzenetet. – Rohannom kell,
Hannah, hármas karambol történt odakint az autópályán.
Ezzel meg is bontották az asztalt. Winthrop együtt távozott Billlel és Mike-kal, aztán Delores és Carrie is felállt.
– Luanne-t otthagytuk a boltban – magyarázta Carrie –, és még
nem vette ki az ebédidejét.
– Köszönöm, hogy eljöttetek – mosolygott mindkettıjükre
Hannah. – Kikísérlek benneteket.
Lisa a lány vállára tette a kezét.
– Maradj csak. Én majd kikísérem a mamádat és Carrie-t a konyhába, és odaadom nekik a barackos cobblert, amit Luanne-nak tettem
félre.
Amikor Lisa visszaért, Hannah még ott lévı barátaira mosolygott.
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– Igazán nagy segítséget kaptam tıletek. Es ha valóban úgy gondoljátok, hogy az én barackos cobblerem csakugyan ilyen jó, leírom
a végsı változatot, és beteszem a receptkönyvembe.
– Minek fogod elnevezni, Hannah néni? – tudakolta Tracey.
– Ezen még nem gondolkodtam. – Hannah tudta, hogy Tracey
nem hozakodott volna elı a barackos cobbler elnevezésével, ha nem
lenne valamilyen ötlete. – Te milyen nevet adnál neki?
– Szemérmes barack! Így az emberek tudni fogják, hogy ez nem
egy egyszerő sütemény, hanem igazi különlegesség.
– Remek ötlet – felelte Hannah, és fölfelé fordította a hüvelykujját. A név egyszerően zseniális volt, és rájátszott a büszkeségre. Csak
egy áruló kedvelheti jobban a déli barackos cobblert, mint az ı különleges, szemérmes süteményét.
– Szerinted lehet az esküvıi fogadásunkon Szemérmes barack is?
– kérdezte Herb a menyasszonyát.
– Az csodás lenne, de lehet, hogy Hannah-nak rengeteg dolga
lesz…
– Megcsinálom – ígérte máris Hannah, félbeszakítva üzlettársa
azon kísérletét, hogy megkönnyítse az esküvıvel járó munkát. Már
amúgy is kétféle esküvıi tortát fog készíteni, ennek ellenére boldogan megsüti a büféasztalra való desszerteket is, ha Lisa és Herb ezt
akarja.
– Sütnél nekem egyet holnapra? – kérdezte Jack Herman. – Holnap kapom az utolsó adag agylevet, és szeretnék valami jót adni a
nıvéreknek.
– Apa agylének nevezi a gyógyszerkoktélt, amelyet a klinikai kísérletben adnak neki – magyarázta Lisa, ámbár minden jelenlévı
sejtette, hogy Jack mirıl beszél.
– Javul a memóriám, amióta ezt kapom, és amennyire elmondhatom, mindössze egyetlen árnyoldala van.
– Éspedig? – kérdezte Andrea.
– Az összes ostobaságra emlékszem, amit elkövettem, mielıtt beszedtem volna.
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– Ez nevetséges, Jack. – Marge volt az elsı, aki a férfi védelmére
kelt. – A memóriád nem volt éppen a legjobb, azt mindnyájan tudjuk,
de sosem követtél el semmilyen ostobaságot.
– De igen, elkövettem. És van valami, amit alighanem az életem
végéig sajnálni fogok.
Jack nagyon komoly képet vágott, és Hannah megpaskolta a férfi
karját.
– Biztos vagyok benne, hogy nem annyira rossz, mint gondolja.
Mesélje el nekünk, és talán segíthetünk.
– Nem hinném, hogy bárki is segíthetne. Nem lehet visszafordítani az idı kerekét.
– Ezt én is tudom – szólalt meg Tracey. – Ezt egy ügyvéd mondta
a bírósági tévémősorban, de a bíró nem fogadta el.
– Pontosan mi az, amit nem lehet visszacsinálni? – kérdezte
Hannah, akit nagyon meglepett, hogy Lisa apja képes átvitt értelemben beszélni. Mielıtt részt vett volna a klinikai gyógyszerkísérletben,
Jack mindent szó szerint értelmezett.
– Olyan izgatott voltam, hogy Lisa és Herb összeházasodnak,
hogy meghívtam valakit, aki nem szerepelt Lisa vendéglistáján.
– Semmi baj, apa – biztosította ıt gyorsan Lisa.
– Egy embernek mindig akad hely… Igaz, Andrea?
– Teljes mértékben – felelte mosolyogva Andrea.
– Egy percig se aggódjon, Jack. A Szent Péterben több mint kétszázan tudnak leülni, a fogadásra pedig lefoglaltam az Éden-tó Tavernát.
– Ó, azt mindjárt gondoltam, hogy lesz még hely egy embernek a
templomban és a fogadáson, nem ez a gond. Csak… nem hinném,
hogy Lisa szeretné, hogy az illetı ott legyen az esküvıjén.
Lisa fölnevetett.
– Fogalmam sincs, kirıl beszélsz, apa. Gyakorlatilag szinte mindenkit meghívtam Lake Edenben.
– Ezt az embert nem. Ellenıriztem a listát.
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– Csakugyan? – Lisa kissé összeráncolta a homlokát. – Hát… ha
kifelejtettem valakit, akit ismerünk, akkor valószínőleg jó, hogy neked az eszedbe jutott. Senkit nem szeretnék megsérteni.
Andrea az asztalra tette a laptopját, és felnyitotta a gépet.
– Csakugyan nem gond, Jack. Csak hadd nyissam meg a fájlt. Ez a
laptop olyan hasznos. Egyszerően nem tudnék élni nélküle.
Hannah csak a fejét ingatta. Noha vannak dolgok, amelyeket nem
szívesen nélkülözne, mégiscsak az élelem és az oxigén volna az a
kettı, ami nélkül biztosan nem tudna élni.
– Már itt is van. Elıhívtam a vendéglistát – közölte, egy csipogásszimfóniát követıen Andrea.
– Csak adja meg az illetı nevét, és hozzáírom. Aztán személyesen
viszem el neki a meghívót ma délután.
– Oké, ha te mondod. – Jack a lányára pillantott.
– Ez nem fog tetszeni neked.
Lisa biztató mosolyt küldött az apja felé.
– Dehogynem. Még egy vendég egyáltalán nem okoz gondot, és
én mindenkit kedvelek a városban. Ki az?
– Valaki, akit azelıtt hívtam meg, mielıtt tudtam volna, hogy nem
szabad.
– Értem, apa. Csak mondd már ki a nevét.
Jack mély lélegzetet vett, és kifújta a levegıt, aztán megköszörülte
a torkát.
– Shawna Lee Quinn. – És amikor Lisa arcáról lefagyott a mosoly,
még hozzátette: – Nagyon sajnálom, kicsim. Tudtam, hogy ez nem
fog tetszeni neked.

46

Szemérmes barack
Hozzávalók 4 személyre:

Barackos alaphoz:
60 dkg fagyasztott, szeletelt ıszibarack (ha épp nincs ilyened,
használhatsz friss, esetleg befıttnek eltett gyümölcsöt is)
2 teáskanál citromlé
15 dkg kristálycukor
1/4 teáskanál só
10 dkg liszt (nem kell átszitálni)
1/2 teáskanál fahéj
10 dkg vaj
Mérd ki a barackot, tedd egy nagy keverıtálba. (A fagyasztottat
csak kissé hagyd felengedni.) Aztán locsold meg a gyümölcsöt citromlével, és finoman rázogasd össze.
Egy kisebb tálban keverd össze a kristálycukrot, a sót, a lisztet és
fahéjat. Villával kavard, hogy alaposan elvegyüljenek.
Öntsd a szárazanyag keveréket a barackra, és rázogasd össze (Ez
akkor sikerül a legjobban, ha a makulátlanul tiszta kezeddel csinálod.) Mihelyt a száraz keverék javarésze rátapadt a barackokra,
bara
öntsd
az egészet az elıkészített tepsibe vagy sütıedénybe.
edénybe. (A sütıedény
lehet kerek vagy szögletes, üveg, avagy kerámia is akár.) A tálban
maradt száraz keveréket hintsd a szépen eloszlatott barackra.
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Olvaszd fel a vajat, majd kanalazd az alapanyagok tetejére. Végül
alufóliával szorosan fedd le a tepsit.
A barackos keveréket 175 °C-ra elımelegített sütıben süsd 40
percig. Vedd ki a sütıbıl, és rakd hıálló felületre, de ne kapcsold ki
a sütıt!

Felsı tésztához:
12 dkg liszt (nem kell átszitálni)
15 dkg kristálycukor
1 1/2 teáskanál sütıpor
1/4 teáskanál fahéj
1/4 teáskanál só
5 dkg vaj
2 tojás (csak villával verd fel)
A korábban használt kisebb tálban keverd össze a lisztet, a cukrot,
a sütıport, a fahéjat és a sót. Add hozzá a megpuhított vajat, majd két
villával addig nyomkodd szét a keveréket, amíg durva morzsát kapsz.
Öntsd bele, és egy villával keverd hozzá a felvert tojásokat. (Ha van
robotgéped, azzal is elkészítheted a tésztát.)
Vedd le a barackos tepsirıl a fóliát, és kanalanként dobd rá a tésztát a gyümölcsre. Mivel ez a massza ragad, szinte csak pettyenként
tudod a kanálról egy másik kanállal, gumispatulával vagy a tisztára
mosott, nedves ujjaddal pötyögtetni. Addig folytasd, amíg az egész
tepsit bepettyezed. (Ne aggódj, ha néhány helyre nem jut elég – a
tészta sülés közben szétterül, és ropogós bevonatot képez.)
Süsd 175 °C-on – fedetlenül – további 50 percig.
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A szemérmes barack fogyasztható forrón, melegen, szobahımérsékleten vagy hőtve is. Tálalhatod akár valamilyen krémmel illetve
fagylalttal.

49

Ötödik fejezet
A Valentin-nap szép, tiszta idıvel köszöntött be, és Hannah a téli
napfény elsı halvány sugaraira ébredt, amelyek megcsillantak a hókupacok tetején. Még fel sem ébredt egészen, de már megetette
Mósét, megivott egy csésze erıs kávét, és le is zuhanyozott. Farmernadrágba bújt, s az ünnep tiszteletére egy élénkpiros szvettert kapott
fel, majd a tükörképére vigyorgott. Göndör, vörös haja úgy meredezett az égnek, akár Árva Annie-é, de ma fölösleges volt hátrafésülnie,
hogy felvegye az egészségügyi hatóság által kötelezıvé tett hajhálót.
A Süti Éden ugyanis zárva tart.
A Süti Éden rendszerint rendkívül jó forgalmat bonyolított le Valentin-napon, szív alakú, piros és fehér bevonatú sütiket árultak, rózsaszín glazúros tündértortát, a tetején pirossal megrajzolt szívvel,
olyan cseresznyés pitét, amelynek szív alakú mintákat vágtak ki a
tetejébıl, Swensen-féle epertortát – amelyet természetesen Hannah
talált ki a tavalyi ünnepekre –, és Cseresznyés kacsintást (a sütemény
tésztájába maraschino cseresznyét sütöttek bele, majd porcukorba
mártották). Ebben az évben Hannah és Lisa gyorsan eladták a sütijeiket, és noha a hasznuk még közel sem érte el az elmúlt évekét, több
tucat hőséges vevıjük visszatért. Hannah nem tudta biztosan, hogy
ez az anyja erıfeszítéseinek tudható be, avagy a helybeliek egyszerően be akartak jönni a Valentin-napot megelızı napon, hogy lássák,
mit csinál Lisa, aki éppen az esküvıjére készül. Egyébként nem számít, miért jöttek be, a lényeg az, hogy bejöttek. A Magnóliaszirom
cukrászda megnyitása óta a Süti Éden elıször lett majdnem nullszaldós, és ez már egy lépés volt a helyes irányba.
Lisának pedig pontosan ma van az esküvıje, és szóba sem jöhetett, hogy dolgozni engedje a lányt ezen a nagyon fontos napon. Ezért
tette közhírré a Lake Eden-i Hírmondóban, hogy a mai napon zárva
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lesznek. Lisa megérdemli, hogy sokáig aludjon, egész délelıtt pihenjen, és ne gondoljon semmi másra, csak az elıtte álló boldogságra.
– Tudom – mondta Hannah az ágyon trónoló narancs- és fehérszínő kandúrjának –, sosem veszem fel ezt, csak amikor idehaza vagyok, de ma zárva tartunk.
– Óóóóóóóó – vonyított Móse. Egy pillanatra ránézett, majd hátat
fordított neki. Mivel Hannah nem volt biztos benne, hogy ezzel a
hajához cseppet sem passzoló szvetterére tett megjegyzést, avagy
arra óhajtotta emlékeztetni, hogy üres a tálkája, így aztán nem válaszolt a macskának.
Negyedórával késıbb, miután Móse másodjára, Hannah pedig
elıször megreggelizett, a Süti Éden elsı becsvágyó tulajdonosa készen állt az indulásra. Mert tény hogy ma zárva tartanak, de Hannahnak attól még sütnie kell Lisa esküvıjére. Erre pedig az ipari sütıik
sokkal alkalmasabbak, mint a lakásában lévı kicsi tőzhely. Az esküvıi torták készen voltak már. Tegnap este csinálta meg ıket, egy
menyasszony- meg egy vılegény-tortát. Nem voltak flancosak, és
egyáltalán nem kellett sütni ıket, de Hannah teljesen biztos volt benne, hogy Herb és Lisa imádni fogja ıket.
A projekthez némi kutatómunkára volt szüksége. Hannah nagy titokban megtudakolta, hogy mi volt Lisa kedvenc sütije gyerekkorában. A válasz meglepte, miként Herb mamájának, Marge
Beesemannek a válasza is. Lisa és Herb ugyanis mindketten azt a
süteményt szerették, amelyet Lake Edenben krémes boglyaként ismernek, és az egyik legegyszerőbben elkészíthetı édesség, mivel
semmiféle sütést nem igényel az elkészítése.
A krémes boglya sütikbıl illetve kekszekbıl áll, amelyeket egymásra halmoznak, mintha kis felhıkarcolók lennének, a süteményeket pedig pudinggal „ragasztják össze”. Egy éjszakára hőtıszekrénybe rakják, hogy a sütemények megpuhuljanak, a puding pedig megdermedjen, végül pedig tejszínhabbal vonják be ıket. Lisa kedvence
a Graham-kekszbıl készült és csokipudinggal összeragasztott változat volt, Herb pedig a csokoládéostyás vanília-pudingosat szerette.
Amint megtudta ezeket a fontos információkat, azon kezdte törni a
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fejét, hogyan lehet a krémes boglyát eléggé ünnepivé varázsolni ahhoz, hogy esküvıi torta legyen belıle.
Hannah, aki igazán leleményes volt, jó néhány napig kísérletezett
a hozzávalókkal. Olyan volt ez, mint építıkockákkal játszani, és
majdnem olyan jól szórakozott, mint gyerekkorában. De hiába rukkolt elı valamilyen érdekes formával, még egy olyan tornyot is csinált, amilyenbe jobb sorsra érdemes hercegnıket zártak be, a krémes
boglya mégsem volt eléggé különleges ahhoz, hogy egy esküvıi fogadáson szolgálják fel.
Aztán egy este rábukkant a megoldásra. Egy kábelcsatorna fızımősorát nézte Móséval, és a desszert, amelynek bemutatták az elkészítését, egy angol trifle volt. Miközben Hannah nézte a „túl sovány
ahhoz, hogy megkóstolja a saját süteményét” séfet, világosság gyúlt
az agyában. Mi akadálya lehetne annak, hogy Lisa és Herb esküvıi
krémes boglyáját trifle tálakban készítse el, majd kiborítsa ıket, és a
réteges kupolákat bevonja tejszínhabbal?
A hivatalos esküvıi tortát, azt, amelyiket majd le fognak fényképezni, úgyis Sue Ganske alkotja meg, Lisa nagymamájának a testvére. Lisa anyai ágon ugyanis norvég, ezért a torta egy hatalmas, húszrétegő Kransekake lesz, a hagyományos norvég esküvıi torta. Amikor Sue felhívta Hannah-t a Süti Édenben, hogy felajánlja az esküvıi
torta elkészítését, figyelmeztette Hannah-t: „Jó lesz, ha tálalsz egy
másik süteményt is, a Kransekake ugyanis éppolyan látvány-desszert,
mint a francia Croquembouche. Olyan gyönyörő, hogy senki sem
akarja megenni.”
Hannah meg tudta ezt érteni. Látott már Croquembouche-t, a miniatőr krémes fánkokból készült francia desszertet, amelyet karamellsziruppal vonnak be, és piramisalakban rendeznek el. Rendszerint flancos tányéron kínálják, amelyre szintén aranyló karamellszirupot öntenek, majd arra porcukor kerül. A desszert-mőalkotást egy
hivatalos vacsorán látta Hannah, amelyen még a fıiskolán vett részt.
Pompásan festett a torta, de egyetlen vendég sem kóstolta meg. A
Croquembouche a parti teljes ideje alatt érintetlen maradt, mivel senki nem akart elsı lenni, aki levesz belıle egy darabot.
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Ez a fıiskolai parti fontos dologra tanította meg Hannah-t. Ez az
oka, hogy a pitéin sosem teljesen szimmetrikus a díszítés, és a süteményei mindig egy kicsit szabálytalan alakúak. Mikor egy desszert a
„szép” kategóriából átlép a makulátlan mestermővébe, az emberek
félnek hozzányúlni. Hannah-nak semmi kétsége nem volt afelıl,
hogy ugyanazt a Croquembouche-t viszik be a hivatalos fıiskolai
partikra, és ha valakinek mégis volna mersze ahhoz, hogy megkóstolja az immár megkövesedett süteményt, biztosan sokáig kellene a
fogorvosához járnia.
– Legkésıbb háromra visszaérek – közölte Hannah a macskával.
Mósénak egészen a füle tövéig a tányérjában volt a feje. – Fel kell
öltöznöm az esküvıre. Ugye nem baj, ha korán vacsorázol?
Móse felkapta a fejét és olyan képpel nézett a gazdájára, amelyet
Hannah csak úgy tudott lefordítani: „Viccelsz velem? Bármikor
eszem, amikor enni adsz. És ha már kajáról beszélünk, miért nem
töltöd meg a tálamat, mielıtt elmész?”
– Jól van, jól van. – Hannah kinyitotta a tisztítószeres szekrény lakatját, megtöltötte a tálkát cicarágcsával, majd egy lazac íző, halformájú jutalomfalatot is odadobott a cicának, aztán visszazárta az ajtót.
Belebújt hosszú, zöld anorákjába, amelyet Andreától és az anyjától
kapott karácsonyra. Egy ugyanolyan színő kötött sapkát húzott a fejére, olyan mélyen, hogy a fülét is eltakarja. Elıkotorta nyeregtáskaretiküljébıl a kulcsait, majd vállára vetette a táskát, és felhúzta szırmebéléses kesztyőjét. Noha az egész mővelet még három percig sem
tartott, máris túlságosan melege volt a steppelt anorákban, és megkönnyebbülten lépett ki az ajtón a fagyasztóládába, amelyet Minnesota ingyen és bérmentve bocsátott télen a lakói rendelkezésére.
*
Amikor Hannah kiszállt a kocsijából a Süti Éden parkolójában, az
elsı dolga volt, hogy letekerje a lökhárítóról a hosszabbítót. A madzag egyik vége a motorháztetı alá szerelt főtıberendezéshez volt
csatlakoztatva, a másik végét Hannah az épület külsején sorakozó
csatlakozók egyikébe dugta, és gondolatban gratulált magának, hogy
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nem felejtette el. Még elkapta a Hangos árverés rádió
idıjárásjelentésének a végét, miközben befelé vezetett a városba.
Jelenleg mínusz nyolc Celsius-fok volt a hımérséklet, és várhatóan a
napi legmagasabb hımérséklet sem fogja elérni a nulla fokot.
Hannah jó néhányszor próbálta bedugni a zárba a kulcsot, míg
végre sikerült, de semmiképp sem akarta levenni a kesztyőjét. A tenyere egy kicsit megizzadt a szırmebéléső kesztyőben, és tudta, milyen fájdalmas lenne megfogni nyirkos kézzel a fémkilincset. A nedvesség szinte azonnal megfagyna, amint hozzáér a hideg fémhez,
amikor pedig elvenné róla a kezét, a bıre bizony ott maradna a kilincsen.
Mihelyt odabent volt, Hannah egyenesen a sütödében lévı kávéskannához ment. A karácsony utáni kiárusításon vett egy programozható kávéfızıt, ami jó befektetésnek bizonyult. Forró kávé várta ıt
amikor megérkezett, és bizony pontosan erre volt szüksége a hosszú,
hideg utazás után.
Hannah épp az elsı korty kávéját akarta meginni, amikor megszólalt a telefon. Felvegye vajon? Nem lehet hivatalos hívás. A városban
mindenki tudta, hogy Lisa esküvıjének napján zárva tartanak. Csakis
olyasvalaki lehet, akit ismer. Ez pedig azt jelenti, hogy muszáj válaszolnia. Ivott egy gyors kortyot, amely megégette az ajkát, majd a
fali készülékért nyúlt.
– Halló!
– Hogyhogy nem azt mondtad: hello, anya?!
Hannah egy pillanatra elhallgatott. Talán téves kapcsolás, vagy
még mindig félálomban van? Mindenesetre úgy hallotta, mintha
Delores szinte csalódott lenne.
– Ahányszor így veszem fel a kagylót, kioktatsz, hogy nem ezt
kellene mondanom.
– Ez így igaz. Nem kellene. De már annyiszor hallottam, hogy erre számítok. Azért hívtalak, hogy feltegyek neked egy fontos kérdést,
drágám. Hogy megy az üzlet?
– Sehogy. Ma zárva vagyunk.
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– Azt tudom. Amikor üzletrıl beszélek, általánosságban értem az
üzletet. Tudnom kell, hogy van-e eredménye a reklámnak, amit a
klubjainkban csináltam.
– Azt hiszem, igen – felelte vonakodva Hannah. Nagyon nem szeretett az üzleti dolgairól Deloresszel beszélni most, hogy felnıtt, és
önmagát tartja el. Az anyja azonban nyugtalankodott, és Hannah tudta, hogy teljesen önzetlenül az ı érdekeit nézi. – Sokkal jobb, mint
volt, anya.
– De még mindig nem elég jó.
– Sajnos igazad van – ismerte el a lány. Nagyon úgy tőnt, hogy az
a megmagyarázhatatlan anya-lánya radar ismét mőködött, és Delores
kihallotta az aggodalmat a lánya szavai mögül. – Néhány tucat viszszajött a törzsvendégek közül, és ez jó. És elég sokan jöttek be a
klubjaidba járó hölgyek közül is.
– Tehát mindennap egyre több régi vendéged tér vissza?
– Pontosan. Tegnap igencsak jó forgalmunk volt. Mindenki, aki
bejött, sok szerencsét akart kívánni Lisának az esküvı elıtt.
– Haszonnal zártad a napot?
Hannah már szóra nyitotta a száját, hogy igennel válaszoljon, de
sosem tudott hazudni az anyjának.
– Nem kifejezetten.
– Akkor legalább nullszaldó…
– Nem egészen.
Hosszú csend állt be, majd Delores ismét megszólalt.
– Talán csak egy múló szeszélyrıl van szó. Az imént olvastam
egy cikket arról, hogy a legtöbb cukrászda megszenvedi, hogy mindenki számolja a kalóriákat. Az emberek már nem esznek annyi kenyeret vagy édességet.
– Nem hiszem, hogy ennek bármi köze lenne ehhez az egészhez,
anya. A vevık még mindig csıstıl járnak az utca túloldalán a Magnóliába, és ık nem árulnak alacsony szénhidráttartalmú desszertet.
Delores ismét elhallgatott, és amikor újra megszólalt, szinte suttogva ejtette ki a szavakat. – Az a két könnyővérő nıcske!
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– Anya! – Hannah teljesen megdöbbent. Pontosan tudta, mit jelent
ez a kifejezés a Regency-kor romantikus regényeiben, amelyeket az
anyja elıszeretettel olvasott.
– Ne haragudj, drágám, de Shawna Lee azóta gondot okoz, amióta
betette a lábát Lake Edenbe, és a testvére se jobb nála. Ha nem tévedek, ez az egész Mike miatt van.
– Mike miatt?
– Igen. Shawna Lee-nek ı kell, te pedig útban vagy. Azért nyitotta
meg a cukrászdáját, hogy rontsa a hiteledet, és kitúrjon az üzletbıl.
Hannah egy pillanatig fontolóra vette a dolgot. Lehet, hogy az
anyjának igaza van? A féltékenység erıs indíték.
– Talán azonnal át kellene mennem hozzá, és megmondanom neki, hogyha akarja, viheti.
– Jaj, eszedbe ne jusson, drágám – vágta rá Delores. – Egyszerően
letagadná.
– Akkor mit gondolsz, mégis mitévı legyek?
– Csak jelentsd be az eljegyzésedet Normannel, és akkor szabad
lesz az út Shawna Lee-nek Mike-hoz. Lefogadom, hogy két héten
belül úgy dönt, túl sok munkával jár a cukrászda, és bezárja.
Hannah óhatatlanul nevetett. Az anyja tanácsát megfogadni körülbelül olyan volna, mint Móse ajánlatát elfogadni, hogy felügyel egy
egérre. Katasztrófa lenne a vége.
– Felejtsd el, anya! Egyébként Norman még nem kérte meg a kezemet. Máskülönben pedig nem vagyok biztos benne, hogy igent
mondanék. Számomra most az a legjobb, ha várok, és remélem a
legjobbakat.
– Azt hiszem, igazad van – kuncogott Delores. – De megért egy
próbálkozást. Nagyon szeretném látni, hogy hozzámész Normanhez.
Mike egyáltalán nem illik hozzád. De bárcsak lenne valami, amiben
segíthetnék, hogy ne menjen tönkre az üzleted. Van valami ötleted?
– Semmi olyan, ami ne volna törvénytelen – nevetett fel Hannah.
– Ne aggódj, anya. Így vagy úgy, rendezıdnek majd a dolgok.
Mihelyt Delores letette a kagylót, Hannah helyére tette a telefont,
és visszatért immár langyos kávéjához. A Süti Éden helyzete bor56

zalmas volt, de nem akarta megmondani az anyjának, hogy pontosan
mennyire is.
Elızı este kétségbeesésében Hannah felhívott egy hitelezıt. A televízióban látta a hirdetésüket. Az EgyNap hitelezıcég huszonnégy
órán belül készpénzt ígért, amennyiben a kölcsönt kérı házzal vagy
lakással rendelkezik, és Hannah-nak mindössze az lenne a teendıje,
hogy ma reggel kilenc óra után visszahívja az EgyNap automatikus
rendszerét, amely elbírálja és közli vele, hogy kaphat kölcsönt, vagy
nem. Amennyiben kaphat, akkor egy kicsivel tovább húzhatja.
Amennyiben nem, a megtakarítása annyira lesz elég, hogy még két
hétig a felszínen maradjanak, de aztán kénytelenek lesznek lehúzni a
rolót.
Hannah a kávéját kortyolgatva az órát bővölte. Nyolc óra ötvenhat
perc. Még négy perc hiányzik. Megfordult, hogy szemügyre vegye a
pulton sorakozó üres aprósüteményes edényeket, és azt kívánta, bárcsak tele lennének friss süteménnyel, és volnának vendégek is, akik
elfogyasztják azokat. Aztán ismét az órára pillantott. Még mindig
nyolc óra ötvenhat percet mutatott. Ingrid nagymamája egyik kedvenc mondása az volt, hogyha figyeled a fazekat, sosem forr fel a
víz. Vajon ez úgy is értelmezhetı, hogyha figyeled az órát, sosem
halad? És ha szárnyal az idı, amikor jól érezzük magunkat, ólomlábakon jár, amikor nyomorultul érezzük magunkat?
– A francba! – motyogta Hannah, és felállt, hogy friss kávét töltsön a bögréjébe. Ahhoz, hogy efféle súlyos kérdéseken rágódjon,
legalább négy csésze kávét kellett meginnia. Amikor visszament a
hokedlihez, ismét felpillantott az órára. Nyolc óra ötvennyolc perc.
Múlik az idı. Már csak két percet kell elütnie, és telefonálhat.
Csakugyan ólomlábakon ment el a következı két perc, de végül a
nagymutató a tizenkettesen, a kicsi pedig a kilencesen állt. Hannah
megvárta, amíg a másodpercmutató újabb harmincat ketyeg, aztán
feltárcsázta az EgyNap telefonszámát. Abban a pillanatban, amint
kapcsolták a hívását, egy géphang szólalt meg. „Az ön hívása nagyon fontos a számunkra. Az automatizált gyorshitel-jóváhagyó vonalunk pillanatnyilag foglalt, de kérjük, maradjon vonalban, és a
beérkezı hívások sorrendjében kapcsoljuk a hívását. „
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Miközben Hannah a sorára várt, az automatahangon tépelıdött.
Vajon csakugyan igaz, hogy egy iowai nagymama mondta fel szinte
az összes cégnek az üzenetét, amelyek automata telefonszolgáltatást
vesznek igénybe? És ha igaz, neki ugyanúgy fizetnek, mint a színészeknek, akiknek a mősorát újra és újra leadják a televízióban? És
mit véset vajon a sírkövére? „Kérem, várjon, amíg egy munkatársunk
rövidesen kapcsolatba lép önnel?”
Kilenc óra négy perckor kapcsolták a hívását, és Hannah beütötte
a számot, amelyet az elızı este kapott. Aztán ugyanaz az elıre felvett hang beszélt hozzá. „Sajnálom, de az igénylését nem fogadták el.
Több dokumentációra van szükség, mielıtt az EgyNap tovább tud
foglalkozni az igénylésével. Kérjük, hívja fel a következı ingyenes
telefonszámot, ahol részletes magyarázatot kap.”
Hannah lefirkantotta a számot, és tárcsázott. Ezúttal azonnal kapcsolták, de a telefonban megszólaló hang olyan volt, mintha egy szöveget olvasna fel a férfi.
– Maga igazi ember? – tudakolta Hannah.
– Azt hiszem, az vagyok – felelte a férfihang, és kuncogott. – Az
én nevem Perry és „én vagyok az ön személyes hitel-ügyintézıje.
Megkaphatnám az azonosító számát?
Hannah ledarálta a számot, és várt. Közben nyaktörı sebességgel
száguldott a pulzusa, és rekordokat döngetett a vérnyomása.
– Miss Swensen?
– Igen, én vagyok. Mit talált ki nekem, Perry?
– Egy új mérleg eredményre, azaz nyereség kimutatásra lesz szükségünk, mielıtt teljesíthetjük a kölcsönkérését.
– Csakugyan? Errıl egy szót sem szóltak, amikor tegnap este benyújtottam az igényemet a telefonon.
– Tudom. Mivel azonban ön egyéni vállalkozó, szükségünk van
további információkra.
– Oké – mondta Hannah, s közben azon tőnıdött, vajon Stan
Kramer be tud-e jönni a városba a hétvégén, hogy elkészítse neki a
kimutatást. – Milyen idıszakra?
– Január elsejétıl a mai napig.
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– Hőha! – morogta az orra alatt Hannah.
– Mi volt ez, Miss Swensen?
– Nem érdekes. Ennek a mérlegnek feltehetıen nyereséget kell
kimutatnia, igaz?
Perry egy pillanatig hallgatott, nyilvánvalóan soha nem tették fel
neki ezt a kérdést, majd válaszolt.
– Így igaz.
– Hát ez nem fog menni – felelte Hannah, s összeráncolta a homlokát, ahogy az utolsó reménye is elúszott. – Ha nyereséget mutatna
ki, nem lenne szükségem erre a hitelre. És mi a helyzet a lakásommal, mint biztosíték? Az nem elegendı ahhoz, hogy pénzt kapjak?
– Nem nagyon. Az önrésze a vásárláshoz minimális volt, és mindössze két és fél évet törlesztett eddig a kölcsönébıl. Ez egy harmincéves hitelszerzıdés, és eddig még csak kamatot fizetett ki.
– Ezek szerint semmi remény?
– Nagyon úgy tőnik – felelte Perry, majd hosszú csend állt be. –
Le kéne mondania róla, Miss Swensen. Keresse fel egy ismerısét, és
kérjen tıle kölcsön. Maga rendes embernek tőnik, és nem akarom
felajánlani az EgyNap magas kamatozású személyi hitelét.
– Mi az a magas kamatozású személyi hitel?
– Amikor egy kérelmezı nem felel meg a kívántaknak, egy olyan
kölcsönt kell felajánlanunk neki, amelyet valószínőleg nem tud viszszafizetni, mert hihetetlenül magas a kamata. Aztán amikor nem fizet, az EgyNap elveszi az ingatlanját, és önnek semmije se marad.
– Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondta nekem. – Hannah ezt
komolyan is gondolta. Perry igazán rendes volt vele. – Akkor azt
mondja meg, Perry… az EgyNap jó munkahely? Vagy nem mondhatja el?
– Förtelmes. Elmondhatom, mert most döntöttem el, hogy kilépek,
és visszamegyek a fıiskolára.
– Jó magának.
– Azzal jár ugyan, hogy haza kell költöznöm a szüleimhez, de
még így is megéri. A nap hátralévı részében bárki betelefonál, el
fogom mondani neki a hitelkérelmek titkát.
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– És mi volna az?
– Ha csakugyan pénzre van szüksége, nem fog megfelelni. Ha pedig nincs szüksége kölcsönre, az összes hitelt nyújtó sorban áll, hogy
pénzt adjon magának.
Hannah megköszönte Perrynek, és letette a kagylót. Olyan érzése
volt, hogy fontos igazságot tudott meg, de ez cseppet sem segített a
jelenlegi helyzetén. Hacsak Shawna Lee nem esik holtan össze a jövı
hét vége elıtt, vagy Vanessa nem dönt úgy, hogy hirtelen elzárja a
pénzcsapot, a Magnóliaszirom cukrászda csıdbe juttatja a Süti
Édent.
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Hatodik fejezet
Hannah éppen ki akarta venni a barackot a mélyhőtıbıl, amikor
kopogtattak a bejárati ajtón. Rá se hederített. A városban mindenki
tudja, hogy zárva van. A kopogás azonban makacsul folytatódott, és
néhány másodperccel késıbb Hannah elindult a kávézó lengıajtaja
felé, hogy megnézze, ki kopog az ajtaján.
A látvány mosolyra késztette ıt. Egy szállító állt az ajtóban, kezében egy aranypapírba csomagolt virágcsokrot tartott. A világoskék
furgonnak ismerıs lógót festettek az oldalára, és Hannah tudta, hogy
a küldönc a plázában lévı virágkereskedıtıl, a Bouchard Bukétától
jött.
Miközben az ajtó felé igyekezett, hogy beengedje a férfit, Hannah
azon tőnıdött, szóljon-e neki, hogy álljon el a furgonjával. A fıutcában ferdén sorakoztak a parkolóhelyek, ı pedig a járdával párhuzamosan állt meg, három teljes helyet elfoglalva. Aztán a lánynak
eszébe jutott, hogy Bascomb polgármester és a Lake Eden-i városi
tanács egy teljes szabadnapot adott Herbnek, hogy felkészülhessen az
esküvıjére, és ma ı bizony nem fog megbüntetni senkit. És mert
átmenetileg senkit sem alkalmaztak, hogy helyettesítse Herbet, a
szállító biztonságban volt.
Hannah gyorsan kinyitotta az ajtót. Nem szoktak neki túl gyakran
virágot küldeni.
– Bújjon be, és melegedjen meg. Ezt nekem hozta?
– Ha maga Hannah Swensen, akkor igen. – A férfi belépett, és átadta neki a csokrot. – A fickó, aki leadta a rendelést, mondta, hogy
ma zárva vannak, de maga attól függetlenül itt lesz.
– Melyik fickó volt ez?
– Kingston. Ott áll a kártyán.
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Hannah mosolya még szélesebbre húzódott, amikor elvette a kártyát, de nem nyitotta ki. Megvárja, amíg egyedül marad.
– Mit szólna egy csésze kávéhoz, Kyle? – kérdezte, miután elolvasta a férfi anorákján lévı nevet, közvetlenül a virágos hímzett lógója fölött. – Van egy kancsóval a konyhában.
Amint Kyle helyet foglalt a munkaasztalnál, és megitta az elsı
korty kávéját, körülnézett a sütödében.
– Milyen szép ez a hely. A feleségem, Judy megırülne ezekért a
sütıkért. Mindig azt mondogatja, hogy az övé túl kicsi. Nem süt?
– Ma nem. De tegnapról maradt süteményem, ha nem bánja, hogy
egynaposat eszik.
– Nem bánom – biztosította ıt Kyle. – Magam ugyan sosem voltam még itt, mivel Elk Riverben lakom, de már egy csomóan mondták, hogy magánál kapható a legjobb sütemény. Múlt pénteken, mikor a Lake Eden-i Sirályok az Elks ellen játszottak, az edzıjük egy
csomag Dióskát hozott a mi edzınknek.
– Ezt nem is tudtam. – Hannah örült, és megjegyezte, hogy köszönetet kell mondania a Jordan gimnázium új vezetı edzıjének,
Drew Vavrának, amikor legközelebb benéz a Süti Édenbe. – Szereti
az epret, Kyle?
– A kedvenc gyümölcsöm.
– Helyes – mondta Hannah, és a hőtıkamra felé indult. – Tegnap
csináltunk Epercsemegét, lássuk, hogy ízlik magának.
A vékony porcukorréteg beleolvadt a süteménybe a hőtés során,
és Hannah még egyszer cukrot hintett a süteményre. Egy kicsit édesebb lett, de Kyle olyannak nézett ki, aki szereti az édességet. Aztán
Hannah az asztalhoz vitte a tányért, és várt, hogy Kyle megkóstolja a
süteményt.
– Nyam-nyam, ez finom! – mondta az elsı harapás után a férfi. –
Ezek pontosan úgy néznek ki, mint a mamám epres
gyümölcslepénykéi, csakhogy ezek kisebbek, és sokkal finomabbak.
– Jobb lesz, ha ezt nem mondja meg a mamájának – intette óva a
férfit Hannah, és máris arról beszélgettek, hogy az anyukák mindig
azt szeretik, ha a gyerekeik az ı fıztjüket szeretik a legjobban.
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Kyle megivott egy második csésze kávét, és megevett három további süteményt is, ahogy telt-múlt az idı. Hannah tudta, hogy hamarosan munkához kell látnia. Amint a Szemérmes barack megsül,
rohannia kell a Lake Eden Tavernába, hogy odaszállítsa az esküvıi
tortákat, és megbeszélje Sallyvel, hogy mikor nyomja rájuk a tejszínhabot.
– A többi süteményt szeretné esetleg útközben megenni? – kérdezte a férfit, mert már nagyon szerette volna ıt kívül tudni az ajtón.
– De még mennyire. – Kyle értette a célzást, és felállt, miközben
Hannah becsomagolta a süteményeket. – Jobb lesz, ha mozgok, különben kihől a furgon, és megfagynak a virágaim. Ugye a szemközti
cukrászda nyitva van?
– Igen.
– Remek. A tulajdonosnınek is van egy szállítmányom.
Hannah szinte kıvé dermedt, mikor egy végtelenül kínos lehetıség jutott az eszébe. Óvatosan kell megfogalmaznia a kérdését, nehogy Kyle gyanút fogjon.
– Milyen jó, hogy idén virágot vett Shawna Lee-nek. – Hannah
széles mosolyt erıltetett az arcára. – Tavaly Valentin-napon mindössze egy lapot küldött, és Shawna legalább egy hétig nem állt szóba
vele.
– Hát igen, a hölgyek egy üdvözlılapnál többre számítanak, és
hadd mondjam el magának, hogy egy tucat rózsa ebben az évszakban
nem olcsó mulatság, fıleg, ha nem olyan színő, mint amilyen raktáron van. Kingston sárgát akart, mert az a nı kedvence. És a sárga
kétszer olyan drága, mint a maga piros rózsái.
Hannah összeszorította a fogát, és sikerült az arcára fagyasztania a
mosolyt, amíg Kyle távozott. Ha tudta volna, hogy Shawna Lee csokra a férfi furgonjában van, addig tartotta volna ott az embert, amíg a
riválisa drága sárga rózsái jégkockává fagynak. Félig-meddig arra
gondolt, hogy Mike rózsáit kivágja a szemétbe, de azzal jó virágok
mentek volna pocsékba.
Bármennyire szomorú volt, Hannah keresett egy vázát a rózsáinak. Gyönyörőek voltak, és pazar illatuk betöltötte az egész konyhát.
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Mike talán nem is tudta, hogy Shawna Lee virágai drágábbak lesznek, mint az övéi. Alighanem csak ledarálta a hitelkártyaszámát, és
feltételezte, hogy az összes rózsa ugyanannyiba kerül, még szezonon
kívül is. Egyébként pedig miért küld Mike rózsákat Shawna Leenek?
Csak egy baráti gesztus a nınek, aki egykor a titkárnıje volt? Vagy
többet jelent ennél?
Hannah kezébe vette a kis fehér borítékot, amely a csokorral
együtt érkezett. Kihúzta belıle a kártyát, elolvasta az üzenetet, és
tüstént sokkal jobban érezte magát. Elırenyomtatott üdvözlıkártya
volt, amely piros írott betőkkel boldog Valentin-napot kívánt, Mike
azonban a hátára is írt egy üzenetet: „Az esküvı alatt önként vállaltam a mőszakot, de a fogadásra el tudok menni. Az elsı és az utolsó
táncodat ırizd meg nekem. Valami különlegeset vettem neked, és
majd hazakísérlek.”
Legalább Mike nem viszi el Shawna Lee-t az esküvıre. Hannah
megkönnyebbülten felsóhajtott. És rendes tıle, hogy önként elvállalta a munkát, így a kollégái, akik egész életükben ismerték Lisát és
Herbet, részt vehetnek a szertartáson. Az üzenete második fele még
nagyobb örömöt okozott Hannah-nak. Ugyanis azt jelentette, hogy
Mike a fogadásra sem kíséri el Shawna Lee-t, hiszen ıvele akarja
eltáncolni az elsı és az utolsó táncot, és haza akarja kísérni ıt. És
vajon mi az a különleges dolog, amit adni akar neki?
Hannah megborzongott az izgalomtól, amikor fontolóra vette a lehetıségeket, amelyeket csak önmagával vitathatott meg. Aztán ahelyett, hogy azon elmélkedve töltené a délelıttiét, ami megtörténhet
vagy nem, bármilyen kellemes is lett volna az elmélkedés, inkább a
hőtıkamrába indult a barackokért.
Alig tett meg két lépést, amikor megszólalt a telefon. Hannah
megfordult, fenyegetı pillantást vetett a készülékre, mégis levette a
falról. Elvégre akár Mike is lehet az, és meg akarta köszönni neki a
rózsákat.
– Hannah, de jó, hogy elértelek. – Lisa volt az, és ugyancsak riadtnak tőnt a hangja. – Ugye még nem sütötted meg a Szemérmes
barackot? Igaz?
– Még nem. Mi a baj?
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– Van egy kis gond. Most derült ki, hogy ı hozza a barackos
cobblerét.
– Ki az az ı?
– Shawna Lee. Odatelefonált az Éden-tó Tavernába, hogy szóljon
Sallynek, három tepsit akar hozni esküvıi ajándékba, de Dick vette
fel a telefont. És amikor Shawna Lee megkérdezte tıle, hogy van-e
hely a desszertasztalon a barackos cobblerének, Dick megnézte az
asztal rajzát, amelyet Sally készített, és azt felelte, hogy pontosan az
asztal közepén van a barackos cobbler helye.
– Es az az én helyem volt? – kérdezte, kitalálva a folytatást
Hannah.
– Úgy bizony. Épp az imént beszéltem Sallyvel. Felajánlotta,
hogy kidobja Shawna Lee barackos cobblerét, és a te sütidet szolgálják fel helyette, de a tiéd másképp néz ki, és Shawna Lee biztosan
észrevenné. Mit gondolsz, nyeljem le a keserő pirulát, és hívjam fel
Shawna Lee-t, és mondjam meg neki, hogy ne hozza a barackos
cobblerét?
– Ezt nem teheted meg.
– Miért nem?
– Azért, mert nászajándék – felelte Hannah, mert eszébe jutott az
anyja tanácsa, hogy akkor is kedvesen kell elfogadni az ajándékokat,
ha nem tetszenek neked. – Ha udvarias akarsz lenni, akkor kénytelen
leszel elfogadni a barackos cobblerét, és mosolyogva mondasz köszönetet nekik. És én még csak el sem kezdtem sütni, úgyhogy nem
hozok.
– De mi a tiédet jobban szeretjük.
– Tudom, és bármikor megsütöm nektek, amikor csak akarjátok…
de nem ma. Épp elég gond van a nagy esküvıkkel, ne keressünk többet.
– Ebben igazad van. Ruth néni háromszor telefonált, hogy tiltakozzon az ültetési rend ellen, úgy gondolja, hogy neki kell az asztalfın ülnie.
– De ültetés csak az esküvıi partin van, és a menyasszony meg a
vılegény, és a közvetlen család ül az asztalfın.
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– Tudom, de szerinte apának nem kéne Marge mellett ülnie. Azt
mondja, hogy épp elég baj az, hogy mindenki tudja, hogy ugyanabban a házban laknak, és ha úgy jelennek meg az asztalfın, mint egy
igazi házaspár, csak ront a dolgon.
– Szerintem Ruth nagynénédnek orrfosztásra volna szüksége, akkor nem ütné bele mindenbe, ahová nem kéne.
– Ez vicces – mondta Lisa, és máris kuncogni kezdett. – Csak
várj, amíg elmesélem Herbnek.
Hannah egészen jól érezte magát, amikor letette a telefont, és helyére akasztotta a kagylót. Jó tanácsot adott Lisának a barackos
cobblereket illetıen, ráadásul a Herman rezidencián zajló vészhelyzet
közepette is megnevettette a lányt. Ami pedig Hannah-t illeti, a nagy
esküvık több gonddal járnak, mint amennyit megérnek. Akármilyen
elıvigyázatosan gondolod végig a dolgokat, és mindent megteszel,
hogy jó tervet eszelj ki, néhány vendég mindig megsértıdik.
– Nekem nem lesz nagy esküvım – mondta, a hőtıkamra felé
igyekezve, hogy elıvegye az esküvıi tortákat. De alig tett meg egy
lépést, amikor ismét csöngött a telefon. Valószínőleg Lisa hívja viszsza, hogy megkérdezze, biztosan nincs-e kifogása Shawna Lee barackos cobblere ellen. Hannah ismét leakasztotta a kagylót.
– Igen, el kell fogadnod a barackos cobblerét. Az esküvıi tanácsadód, aki szakértınek számít a jó ízlés dolgaiban, ugyanezt fogja
mondani neked.
– Mi van?
Hannah nevetett, amikor felismerte azt a hangot, amelyik a riadt
kérdést feltette. Andrea volt az, nem Lisa.
– Bocs, azt hittem, Lisa az.
– Mi van a jó ízléssel?
– Lisa tudni akarta, hogy elfogadjon-e egy nászajándékot, még
akkor is, ha nem akarja, én pedig azt mondtam, hogy fogadja el. Mit
tehetek érted?
– Csak most derítettem ki, hogy nem használhatok fehér galambokat, és nem tudom, mitévı legyek.
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– Miért, mire kellettek? – kérdezte Hannah, miközben egy csapat
vagy bárminek is hívják, fehér galambot képzelt maga elé, amint a
templom tornyához repülnek, és leturbékolnak a vendégseregre.
– İk jelképezik az átmenetet a lány- és az asszonyélet között. Úgy
volt, hogy amikor Lisa kilép a templomból már Herb feleségeként, a
galambász elengedi a galambjait.
– És aztán mi történik velük? Elrepülnek?
– Ugyan, dehogy. Úgy vannak idomítva, hogy addig körözzenek,
amíg újra megtalálják a ketrecüket, és oda repülnek vissza. Ott várja
ıket az eledel, és a galambász gondoskodik róla, hogy éhesek legyenek.
– Oké, megértettem. És miért nem tudod használni ıket?
– Azért, mert nagyon hideg van, és a galambász nem engedi ki
ıket ilyen rossz idıben.
– Ez teljesen ésszerő.
– Tudom. Nem szeretném látni, hogy egy madár náthás lesz, vagy
mit tudom én, mi történne velük, ha odahozná ıket. Viszont szükségem van valami másra. Van valami ötleted, hogy mit használhatnék
helyettük, ami jelképezi az átmenetet a lányság és az asszonyság között?
– Tőzhelytisztító – vágta rá gondolkodás nélkül Hannah, de Andrea nem nevetett. Komolyan kiborult a galambok miatt, ezért meg se
jegyezte neki, hogy az asszonyság szó valami egészen mást jelent,
mint amit ı mondani akart. – Felejtsd el. Mi baj van a rizzsel? Az
emberek mindig rizst szórnak az esküvıkön.
– De az a gyermekáldást jelképezi, és Lisa meg Herb nem akarnak
rögtön gyerekeket.
– Anya mindenképpen fog rizst hozni. Mindig azt csinálja.
– Tudom, de anyát nem tudom irányítani. Én valami mást, valami
szépet szeretnék.
– Hadd gondolkozzam – mondta Hannah, és felpörgette az agyát.
– Mit szólnál a virágszirmokhoz? Könnyen kezelhetık, tiszták, és
nem szennyezik a környezetet.
Andrea egy percig hallgatott, miközben átgondolta a dolgot.
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– Ez csodálatos lenne – mondta végül. – Már látom is magam elıtt
az élénkszínő virágszirmokat a hóban. De ez mit jelképez?
– A természet fejlıdését a rózsabimbótól a virágig. S ez pontosan
megfelel a lány- és az asszonylét közötti átmenetnek – felelte
Hannah, rögtönözve a mondandóját. – Miközben lehullanak, a virágszirmok összekeverednek, és ez jelképezi a házasság egységét.
– Ez csodálatos – suttogta Andrea.
– Szerintem is. Mit gondolsz, beválik?
– Miért is ne? Csak most találtad ki, igaz?
– Aha.
– Hát ez zseniális. Mindjárt felhívom Coultas atyát, és megkérem,
hogy említse meg ezt a gondolatot a szertartáson. Köszönöm,
Hannah. Megmentettél.
– Bármikor – felelte Hannah, és miközben helyére akasztotta a telefont, azt kívánta, bárcsak ıt is megmentené valaki. Ha újra csörögne a telefon, vagy kopogtatnának az ajtón, biztosan nem jutna egyrıl
a kettıre. A raktár felé indult, és ezúttal majdnem keresztüljutott a
konyhán, amikor kopogtattak a hátsó bejáraton.
Nyisson ajtót, vagy sem? Hannah egy pillanatig mérlegelte a kérdést, végül kikiabált.
– Ki az?
– Norman vagyok. Engedj be, Hannah, hideg van idekint.
Hannah nem késlekedett ajtót nyitni, és tüstént a munkaasztal
mellett álló egyik székhez terelte Normant.
– Úgy nézel ki, mint aki félig megfagyott. Kérsz kávét?
– Kérek. Talán attól kiolvadok. Süt a nap, de még nem melegedett
fel az idı, és olyan hamar ideértem, hogy a kocsinak sem volt ideje
átmelegedni.
– Ha nem melegszik fel az idı, a vendégek kénytelenek lesznek a
templom parkolójában lévı kapcsolótáblákat használni. Coultas atya
ugyancsak bı lére ereszti az esküvıkön.
Norman két kezében fogta a kávéscsészét, és hamarosan begörbítette az ujjait.
– Újra mőködnek.
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– Igen, de egy fúrót is meg tudsz fogni velük?
– Már nem kell. Most végeztem a mai utolsó pácienssel. – Norman a zsebébe nyúlt, s egy kis dobozt vett elı, amelyet fényes rózsaszín papírba csomagoltak. – Ez a tiéd. Boldog Valentin-napot.
– Köszönöm. – Hannah örömmel vette el a férfitól a dobozt. –
Igazán nem kellett volna, Norman.
– Tényleg? Akkor talán jobb lesz, ha visszaveszem.
– Csak a holttestemen keresztül – közölte Hannah, s egyetlen jól
irányzott mozdulattal letépte a rózsaszín csomagolópapírt. Aztán a
bársony ékszeres dobozkára pillantva tökéletesen elnémult.
– Nyisd ki! – nógatta ıt Norman. – Ha nem tetszik, nyugodtan kicserélheted. A plázában vettem, az ékszerboltban.
Hannah-nak remegett a keze, amikor megfogta a dobozka tetejét.
Mi van, ha egy eljegyzési győrő lapul benne? Szereti Normant, ahhoz nem fér semmi kétség, de vajon eléggé szereti ahhoz, hogy feleségül menjen hozzá?
– Igyekezz! Kíváncsi vagyok, hogy jót választottam-e.
Hannah megacélozta magát. Jöjjön, aminek jönnie kell, és felhajtotta a dobozka tetejét. Egy fehér selyempárnán a leggyönyörőbb
szív alakú medál feküdt, amit valaha is látott. Megkönnyebbülten
elmosolyodott. Félig örült, félig sajnálta, hogy nem eljegyzési győrő
bújt meg a dobozban, aztán közelebbrıl is szemügyre vette az ékszert. A medál szatinált aranyból készült, s egy vékony aranyláncon
pihent. A szív közepén egy hihetetlenül szép, gyönyörően csiszolt,
sötétvörös kı ült.
– Tetszik? – kérdezte Norman, és Hannah mintha némi aggodalmat hallott volna kicsendülni a férfi hangjából.
– Még sosem láttam ilyen káprázatos medált. De biztosan egy vagyonba került, és nem fogadhatok el ilyen drága ajándékot. Ugye
nem valódi rubint?
– Jobban éreznéd magad, ha azt mondanám, hogy szintetikus?
Hannah eltőnıdött.
– Igen, azt hiszem.
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– Nem valódi rubint. Tedd fel, Hannah, amióta megvettem, azt
képzelem, hogy viseled.
Hannah kiemelte a medált a szaténágyból, és elvigyorodott, amikor látta az aranylánc hosszát. Pontosan olyan hosszú volt, hogy átfért a fején, vagyis nem kellett csatnak lennie rajta, és éppen annyira
rövid, hogy ne zavarja ıt munka közben. Norman vagy szerencsés
volt az ékszerésznél, vagy sokat tépelıdött, mire a tökéletes ajándékot megvette neki. Amennyire Normant ismeri, inkább az utóbbiról
lehetett szó.
– Tökéletesen áll rajtad – mondta a férfi. Aztán szélesen mosolygott, amikor Hannah áthajolt a rozsdamentes acél munkaasztal fölött,
és hálásan, na meg lelkesen megcsókolta. – Ha tudtam volna, hogy
ilyen csókot kapok érte, egy diadémmal próbálkoztam volna.
Hannah nevetett, és újra megcsókolta Normant, s ezúttal a férfi
visszacsókolta ıt. Tökéletes pillanat volt, amíg meg nem csordult a
telefon.
– Fölveszed? – kérdezte Norman.
– Attól tartok, muszáj. Valószínőleg Sally hív, hogy mikor érek
oda. Megígértem neki, hogy még tizenkettı elıtt kiviszem az esküvıi
tortákat.
– Ha Sally az, majd én odaviszlek.
Hannah már majdnem kimondta, hogy egyedül is boldogul, amikor felidézte a reggeli hosszú, hideg utazását a városba. A Suburban
belseje annyira tágas volt, hogy valójában sosem melegedett át az
egész autó. És a főtıventilátortól alig néhány centire lévı bal lába
közvetlenül ki volt téve a fagyos huzatnak, amely abból a résbıl
áramlott befelé, amelyet Cyril Murphy és a szerelıje sosem volt képes eltömíteni.
– Köszönöm, Norman. Megmondom neki, hogy együtt megyünk –
felelte a telefon után nyúlva Hannah. Norman nagyvonalú, megfontolt, józan, és örök. És ami még fontosabb volt ezen a fagyos téli
napon: az ı kocsijában tökéletesen mőködött a főtés.
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Epercsemege
Hozzávalók 40 darabhoz:
10 dkg vaj
8 dkg kristálycukor
1 tojás (csak villával verd fel)
2 evıkanál mag nélküli eperdzsem
1 teáskanál eper esszencia (vagy vanília, ha nem kapsz eprest)
1/2 teáskanál sütıpor
1/4 teáskanál szódabikarbóna
1/4 teáskanál só
8 dkg vágott dió vagy pekándió
20 dkg liszt (nem kell átszitálni)
3 evıkanál porcukor
1 csomag fagyasztott eper a díszítéshez (vagy 25 dkg friss eper, ha
éppen kapható)
Olvaszd meg a vajat és keverd hozzá a kristálycukrot. Add hozzá
a tojást és az eperdzsemet. Keverd teljesen simára, majd tedd a maszszába az eper esszenciát, a sütıport, a szódabikarbónát és a sót. Végül add hozzá a vágott diót meg a lisztet, és az egészet alaposan keverd össze.
Tedd a tésztát fél órára a hőtıszekrénybe, hogy kissé megdermedjen.
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Formálj diónyi golyókat a tésztából, és egyenként hempergesd
meg ıket a porcukorban. Tedd a tepsibe egymástól 6-7 cm távolságra
a golyókat, és mindegyik közepébe nyomd bele mélyen a hüvelykujjadat.
Amikor az eperszemek még fagyosak, vágd ıket félbe (ha nagyok
a sütigolyókhoz, akkor negyedeld). Héjas felükkel fölfelé helyezd a
sütemények közepén lévı mélyedésekbe.
Elımelegített sütıben 190 C-on süsd 10-12 percig. Hagyd a tepsiben hőlni 2 percig, majd tedd tortarácsra, amíg teljesen kihől. Tálalás
elıtt szórd meg a sütiket porcukorral, és rendezgesd egy szép tálra.

(Variációként elkészítheted mag nélküli málnadzsemmel, friss
málnaszemekkel a tetején.)
(A savanykás eperdarabok csodásak az édes süteménnyel. Carrie
Rhodes egyenesen imádja.)
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Hetedik fejezet
Hannah zihálva érkezett meg a Szent Péter katolikus templom bejárata elé. Úgy érezte, mindjárt kiköpi a tüdejét, ahogy kapkodva
szedte a fagyos levegıt, miközben felrohant a masszív, faragott kapuhoz vezetı huszonhét lépcsıfokon. Berohant a templomba, s az
elıtérben erre a célra elhelyezett hosszú lábtörlık egyikén kibújt a
csizmájából. Eszébe jutott, hogy egy templomban nem elıtér van,
hanem… Hannah a homlokát ráncolva próbált visszaemlékezni a
megfelelı szóra… narthex. Ez a helyes szó, de még soha nem hallotta, hogy valaki alkalmazta volna.
Közvetlenül az ajtó mellett egy pad állt, és Hannah felvette azt a
cipıt, amelyet azért festetett be, hogy menjen a ruhája színéhez. Az
indigókék kötött ruhát a belvárosi szomszédja, Claire Rodgers választotta neki, a Divat Éden butikjában.
Miután magába szívott némi meleg levegıt, Hannah belökte a
templomhajóba vezetı kétszárnyú ajtót, és körülnézett, Andreát kereste. A húga a lakásán hívta fel ıt, könyörgött, hogy korábban jöjjön
a templomba. Hannah megadta magát, egy szemvillanás alatt felöltözködött, kicserélte Móse almos ládájában a homokot, nehogy a
macskája engedetlenkedjen, ami bizony elıfordulhat, majd kirobogott az ajtón. Nem tudta biztosan, mire van Andreának szüksége, de
a hangjából úgy vette ki, hogy a pánik határán jár.
– Andrea! – kiáltotta, kicsit megborzongva. Idıközben elbújt a
nap, és ólomszürke felhık borították az eget. Noha nappal volt, a
templom belseje csupa árnyék. A lámpákat nem kapcsolták fel, s az
ólomüveges ablakok nem engedtek be túl sok fényt. Egy kongó,
mondhatni sötét templomban egyedül lenni, hát horrorfilmbe illı
jelenet volt.
– Andrea! – szólította Hannah ismét a húgát, és összerezzent,
amikor lépéseket hallott a feje fölött.
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– Idefent vagyok, a kórus helyén, a girlandokat csinálom. Menj ki
és csukd be az ajtót, csak akkor gyere be, amikor szólok neked. Szeretném, ha látnád az összhatást.
– Azt akarod, hogy a narthexben várjak?
– Kicsodában?
– A narthexben. Így nevezik a katolikus templomok elıterét.
– Aha. Igen, ott várj, akármi is a neve. Amikor elkészültem, szólok neked.
Hannah azt tette, amire kérték. A húga igencsak komolynak tőnt.
Legalább két percig állt az ajtó túloldalán, mire meghallotta Andrea
hívását.
– Jövök! – kiáltott vissza Hannah, és belökte az ajtót. Egyetlen lépést tett odabent, majd a húga által említett összhatás láttán megtorpant. A templom belseje szinte reszketni látszott a gyertyafényben. A
falak mentén sorakozó kovácsoltvas talapzatokon több tucat karos
gyertyatartó állt, bennük minden elképzelhetı színben pompázó
gyertyákkal, a fehértıl a vérvörösig. Két gyertyatartó között magas,
fehér fonott kosarakban rózsaszín, fehér és vörös rózsák illatoztak.
– Fantasztikus! – motyogta Hannah. – Egyszerően káprázatos.
– Tudom, még sokkal hatásosabb lenne, ha igazi gyertyákat használhattam volna, de Coultas atya nem merte vállalni a veszélyt, mert
túl sok idebent az összeszáradt, régi fa.
– Nem igaziak a gyertyák? – Hannah meglepıdött, amikor közelebb lépett, és látta, hogy a karos gyertyatartók a földön lévı hoszszabbítóba vannak csatlakoztatva. – Engem lóvá tettél, és lefogadom,
hogy mindenki mást is rá tudsz szedni.
– Remélem is, és ezért akartam, hogy korábban ide gyere. A lámpák fényerıszabályzóval állíthatók, és pontosan be kell állítani a
fényerıt. Ha a legmagasabb fokozatra van állítva, akkor kiderül a
turpisság, ha viszont nagyon alacsonyra, akkor az emberek nem fogják látni a virágokat vagy a többi dekorációt. Megcsinálnám egyedül
is, de a szabályzó az irodában van, és oda-vissza kéne rohangálnom.
Jó néhány percbe beletelt, mire pontosan beállították a fényerıt,
de végül Andrea elégedett volt. Hannah-nak fel kellett túrnia az iro74

dát, mire talált egy tekercs ragasztószalagot, amellyel rögzítette a
kapcsolót, nehogy valaki véletlenül elállítsa a nagy nehezen kicentizett fény-áramszintet.
– Hazarohanok, és átöltözöm – mondta a kabátjába bújva Andrea.
– Elkísérsz? Immelda ugyan korábban jön, hogy átvegyük a zenét, de
legalább negyvenöt percig nem lesz itt senki.
– Inkább itt maradok, és csodálom a dekorációt. Olyan ez, mintha
egy virágoskert közepén ülnél, és annyira tetszik, hogy nem szívesen
hagynám itt.
Amint Andrea elviharzott, Hannah a mosdóba ment, hogy helyrehozza a kárt, amit a tél mővelt a külsejével. Ez nem tartott soká.
Mindössze néhányszor elıre-hátra kellett ráznia a fejét, az ujjaival
felborzolni a fürtjeit, majd ismét valami formába simogatni a haját.
Miközben visszaigyekezett a templom fıhajójába, hogy beüljön a
hátsó padsorba, Hannah rádöbbent, hogy elınyei is vannak a rakoncátlan, göndör fürtöknek. Az ı frizurája pontosan ugyanúgy festett
szélviharban, mint amikor elkészült a fésülködéssel.
A templomot félhomály és nyugalom borította. Az elektromos
gyertyák csakugyan valódinak tőntek. Hannah becsukta a szemét,
hogy még jobban élvezze a rózsakert illúzióját, és mélyen beszívta a
virágok illatát. Azt képzelte, nyár van, nem tél, s a levegı ígéretekkel
teli. A templom pincéjében lévı kazán halkan zümmögött, s ez a
virágról virágra szálló méhecskék lusta zümmögésére emlékeztette a
lányt.
Hannah elmosolyodott, miközben egy ragyogó színő lepkét képzelt el, amely mályvarózsáról mályvarózsára száll, egy pillanatig
elidızik az egyiken, majd tovarebben. Könnyő szellıt érzett, olyan
könnyő volt, hogy épp csak felborzolta a halántékán a haját, és megcsiklandozta a bırt a karján.
Az idı múlásával Hannah képzeletbeli kertje is megváltozott. Az
alkonyat közeledtével hosszú árnyékot vetettek a napraforgók, amelyek látszólag megfordultak a szárakon, hatalmas, nyitott viráguk túl
súlyos volt a ritkább, hővösebb esti levegıben. A szirmok a virágtányér közepe felé kunkorodtak, mikor a nap utolsó sugara is eltőnt, és
a hold vette át a nap helyét.
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Szentjánosbogarak kerültek elı, s amikor Hannah lenézett, a csillagos ég alatt tartott kerti esküvıre volt felöltözve. Mendelssohn ismerıs dallamai szárnyaltak az égboltot pettyezı, szikrázó csillagok
felé, és kezdtek érkezni a vendégek, hogy helyet foglaljanak a selymes főszınyegen elhelyezett fehér párnákon. Hannah menyasszonyi
fehéret viselt, olyan volt, akár egy káprázatos látomás, a makulátlan
cukrászkötényében. Csipkével borított süteményes tölcsért tartott a
kezében, mindegyik süti egy-egy virágra hasonlított, és Tracey is ott
volt, egy hasonló tölcsérrel, és abból kínálta süteménnyel az érkezı
vendégeket. Hannah haján habcsókdiadém rögzítette a fátylat, amely
vattacukorból készült, és ragyogott a holdfényben. Aztán hangosabb
lett a zene, és ideje volt elindulnia a mézeskalácsból készült, áttört
verandára, hogy csatlakozzék vılegényéhez.
Hannah elfoglalta a helyét, és az oldalára pillantott, hogy lássa
annak a férfinak az arcát, akihez mindjárt nıül megy. De a fátyla
egyszer csak opálossá vált, és noha ki tudta venni a férfi formáját, a
vonásait nem. Miközben kétségbeesetten pislogott, hogy meglássa, ki
az, a zene elhalkult, és elkezdıdött a szertartás.
Furcsa ceremónia volt, az ismerıs mondatok kivehetetlenek voltak, és inkább hasonlítottak elfojtott kürtmuzsikára, mintsem bármilyen nyelvre, amelyet felismert volna, vagy amelyre emlékezett. És
nem ismerte a papot sem. Nem Knudson tiszteletes volt, vagy
Coultas atya, és Strandberg tiszteletes sem a Biblia-templomból. Sıt
még csak nem is férfi volt, mint ahogy azt a Lake Eden-i hagyomány
gyakorlatilag megkövetelte. A szertartást vezetı pap egy lány volt,
szinte még gyerek, és azt mondta: „Ezennel férjnek és… Hannah
néni!”
Hannah néni? Hannah még álmában is tudta, hogy ez nem része a
ceremóniának. Ám aztán, miközben a helyes mondatra várt, a gyermekpap újra megszólalt.
– Hannah néni!
Hannah fölriadt, és pislogva nézett föl az unokahúga aggodalmas
ábrázatába. Kemény volt ez a hét, biztosan elaludt.
– Jól vagy, Hannah néni?
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– Remekül – felelte Hannah, és a körülményekhez képest igyekezett összeszedni magát. – A házasság értelmén meditáltam.
Tracey elvigyorodott.
– Dehogy. Szunyáltál. De semmi baj, rajtam kívül nem látta senki.
– Egyedül vezettél idáig? – kérdezte Hannah, aki annyira már öszszeszedte magát, hogy ugrassa ötéves kedvencét.
– Igen, de amikor megálltunk a templomnál, hagytam, hogy a papa átvegye, és ı parkolja le az autót. Mami odalent van, a tőket ellenırzi, hogy legyen elég a virágoknak, amelyeket a férfiak viselnek.
Mondd még egyszer, hogy hívják azokat?
– Boutonnier.
– Ez az. És azért hívják így, mert a francia szó gomblyukat jelent,
és a férfiak a gomblyukban viselik ezt a virágot. Abban az értelmezı
szótárban néztem meg, amit a szülinapomra kaptam tıled. Abban
minden benne van, még azok a német szavak is, amiket Karen nagymamája és nagypapája használt, mikor az ı karácsonyi ajándékáról
beszéltek.
Hannah-nak felszökött a szemöldöke, amikor Tracey a legjobb barátnıjére, Karen Dunwrightra utalt.
– Karen emlékezett a szavakra, te pedig kikerested neki az értelmezı szótár német-angol részében?
– Pontosan így volt. Ez óriási, Hannah néni. Karen már azelıtt
tudta, hogy mit fog kapni, mielıtt kinyitotta az ajándékot. És Calvinnek is megcsináltam ezt, az ı nagyszülei franciául beszélnek.
Hannah némán imádkozott, hogy Tracey barátainak a nagyszülei
sose jöjjenek rá erre a turpisságra, de azért vigyorogva állt fel. İ
gyızött. Delores és Andrea szerint ugyanis ırültség volt megvenni
Traceynek a vaskos értelmezı szótárt, Hannah azonban biztos volt
benne, hogy az unokahúga használni fogja.
– Tetszik a ruhám? – Tracey megpördült maga körül, éppen úgy,
ahogyan az anyja utánozta a modellek forgását a Süti Édenben valamelyik reggel. A kislány empire stílusú, borvörös bársonyruhát viselt, a nyakkivágása körül és az alján fehér hímzett rózsákkal.

77

– Gyönyörő vagy. Ez a ruha egyszerően csodálatos, és olyan felnıttnek látszol benne.
– Ez butaság, Hannah néni. Semmivel sem vagyok idısebb, mint
amikor felvettem.
– Tudom. Csak arról van szó, hogy ez a ruha olyan, amelyet egy
idısebb lány is viselhet. És ki vagy rúzsozva.
– Csak azért, mert a templomban nagyon tompák a fények. Mami
azt mondta, hogy ez olyan smink, mint amilyet a gyerekszínészek
használnak, nem pedig olyan, amilyet a felnıttek. Mielıtt kimegyünk
a fogadásra, le kell törölnöm.
– Ez valószínőleg bölcs döntés – felelte egy bólintás kíséretében
Hannah. – Nem akarhatod, hogy idısebbnek nézzél ki, a vendégek
még azt hinnék, hogy te vagy a menyasszony.
Tracey nevetett, és csak úgy ragyogott a kék szeme. Hannah unokahúga már most is igazi szépség volt, klasszikus vonásai arra utaltak, hogy az idı múlásával még szebb lesz. Nemsokára a fiúk is észreveszik majd, hogy mennyire szép, és Hannah nem szerette volna
azt látni, hogy túl gyorsan felnı.
– Gyere, Hannah néni. Mami azt mondta, vigyelek le, hogy kisminkelhessen téged. Azt akarja, hogy jól nézz ki te is az esküvın.
Hannah tudta, hogy nincs helye vitának. Andrea már amúgy is
merı ideg volt a képzelt katasztrófáktól, amelyek a szertartás közben
és a fogadáson elıfordulhatnak, és attól csak még idegesebb lenne,
ha ı ellenkezne vele.
– Máris jövök – felelte a padsorból kicsúszva Hannah, és követte
Traceyt a lépcsıkhöz. – Szerinted szükségem van sminkre?
– Nem arról van szó, hogy szükséged van-e rá. Nekem te mindig
gyönyörő vagy. De a mami szerint szükséged van rá, és mi azt akarjuk, hogy ı boldog legyen. Nem igaz?
– Teljes mértékben – felelte Hannah, inkább Tracey összeesküvı
társának érezve magát, mint a nagynénjének, miközben lerobogtak a
lépcsıkön az öltözıbe, ahol Andrea várta ıket.
*
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– Ezennel férjnek és feleségnek nyilvánítalak benneteket. Megcsókolhatod a menyasszonyt.
Hannah elpislogta a könnyeit, amikor Herb fölhajtotta Lisa fátylát,
és megcsókolta a lányt. Nem tudta biztosan, miért bıg mindig az
esküvıkön, de mindig eltört nála a mécses. Andreára pillantott, és
látta, hogy a húga Bill zsebkendıjébe törli a könnyeit. Egy pillantást
vetett az anyjára, s igazolva látta, hogy a sírás öröklıdik a családban,
ugyanis Delores egy fehér csipkezsebkendıvel itatta fel a könnyeit.
Hannah már azon volt, hogy ismét a szertartásra koncentrál, amikor észrevette, hogy Winthrop nem ül az anyja mellett. Csak nem
tartotta annyira unalmasnak a kisvárosi esküvıt, hogy meglépett,
megkockáztatva ezzel az imádott hölgy haragját? Am a férfi éppen
akkor surrant be a templom ajtaján, és határozottan haladt a sor felé,
amelyben Delores foglalt helyet.
„Vajon hová mehetett?” – tőnıdött Hannah, ámbár tudta, hogy
Winthrop bárhol lehetett, beleértve a földszinti férfimosdót. Delores
felnézett a férfira, mikor az beült a sorba, és egy ezüstszínő bevásárlótáskát adott oda neki, amelyet Hannah felismert. A táska jó néhány
tucat apró rizses csomaggal volt megtöltve, amelyeket Delores és a
körülötte ülık az új arára és férjre szórnak majd. Ezzel megoldódott
Winthrop eltőnésének rejtélye. Delores kint hagyta a rizst a kocsiban,
és Winthropot küldte vissza értük a parkolóba.
Delores megfogta Winthrop karját, és Hannah azt kívánta, bárcsak
néhány másodperccel korábban fordult volna el tılük. Az anyja arca
egyszerően sugárzott. Szemlátomást nagyon kedvelte Winthropot,
sokkal jobban annál, mint ahogy azt Hannah és a húgai óhajtották.
„Az Isten szerelmére, anya, hiszen csak kiment a kocsihoz. Ez nem
olyan, mintha sárkányokkal vívott volna meg érted” – gondolta kicsit
rosszallóan Hannah. Mereven fixírozta Delorest, azt akarta, hogy
forduljon meg, és Lisára meg Herbre figyeljen, de ezúttal az anyalánya radar nem mőködött, mert Delores csak mosolygott, s egy kicsit közelebb húzódott Winthrophoz.
– És most bemutatom nektek Mr. és Mrs. Herbert Beesemant – jelentette be Coultas atya, és a gyülekezet felé fordította Herbet és Li-
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sát, majd megadta a jelet az orgonánál ülı Immelda Giese-nek, hogy
játssza el a kivonuló zenét.
Mikor az új házasok elindultak a padsorok között, szinte minden
lépésnél megállva, hogy szót váltsanak a barátaikkal és a rokonaikkal, Hannah észrevette, hogy Andrea vadul integet neki a templom
végébıl.
„Én?” – Hannah kérdın mutatott önmagára, Andrea pedig jó néhány határozott biccentéssel felelt. Aztán egy újabb „Gyere ide
azonnal!” – jelzés következett. Andrea néma kiáltásra nyitotta a száját, és ismét idegesen integetett.
Hannah nem vesztegette az idıt, kicsusszant a sorából, és a templom fala mellett a húgához robogott. Amikor Andrea mellé ért, az
megragadta a karját, és behúzta ıt egy fülkébe.
– Mi van? – kérdezte Hannah, és majdnem felkiáltott, amikor
Andrea körmei a karjába mélyedtek.
– A sofır megcsúszott a jégen, amikor kiszállt a limuzinból, és eltörte a karját. Knight dokinak be kellett vinnie ıt a kórházba, és most
szükségem van egy helyettes sofırre.
– Bill?
Andrea megrázta a fejét.
– İ vezeti a menetet a járırkocsival, és Mike odakint van a kapitányságon, mert valaki mást helyettesít.
– Norman?
– Az ı kocsija teli van pakolva fotóscuccokkal, hogy
kandikamerázhasson a fogadáson. Segítened kell nekem, Hannah.
Felhívtam a céget, és küldenek egy másik sofırt, de legalább egy óra,
míg ideér. Az ifjú házasok és a szüleik bármelyik percben itt lehetnek, és szükségem van valakire, hogy elvigye ıket a fogadásra.
– És azt akarod, hogy ez a valaki én legyek?
– Igen! Szörnyő helyzetben vagyok, Hannah. Mondd, hogy megcsinálod!
– Megcsinálom.
– De tényleg képes vagy rá?
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– Naná. Milyen kár, hogy nincs egyenruhám, akkor stílusos lehetnék.
– A sofırsapka nálam van – mondta Andrea, elıvarázsolva a sapkát a lábánál lévı hatalmas táskából, és minden teketória nélkül
Hannah fürtjeire biggyesztette. – Megszereztem, mielıtt Knight doki
elvitte a fickót. Bárcsak eszembe jutott volna, hogy elkérjem az
egyenruháját is.
Hannah nevetett. Andrea hajlamos volt a maga feje után menni, és
egyáltalán nem tartotta volna furcsának, ha arra kéri a szerencsétlen
limuzinsofırt, hogy vegye le a nadrágját meg a zakóját, és alsónemőben menjen be a kórházba.
– Járó motorral hagyta a limuzint, úgyhogy benne van az indítókulcs. Menj, keress valami jó zenét az útra, amíg kiértek a fogadóhoz. A zene hozzátartozik a limuzin-szerviz szolgáltatásaihoz. Majd
én kinyitom az ajtót, amikor ideérnek. Nem akarom kockáztatni,
hogy még egy limuzin-sofırt elveszítsek.
Hannah kuncogva ült be a hosszú, fehér limuzin kormánya mögé.
Még sosem vezetett limót, de végül is miért lenne bonyolult? Mindent vezetett már, aminek kereke van, beleértve egy traktort, egy
hómobilt, meg egy iskolabuszt is. Az egyetlen, amit még sosem vezetett, az egy tizennyolc kerekő kamion volt, és ameddig nem kell
semmiféle trükkös dolgot csinálnia, úgy gondolta, hogy azt is el tudná vezetni.
Beletelt némi idıbe, amíg az új házaspár végig tudott menni a
templomon, és Hannah a maga elınyére használta ki ezt az idıt. Ellenırizte az utasrészt, kinyitotta a pezsgıspalackot, és elıvett négy
poharat. Széles volt a zenei választék, így Hannah-nak maradt ideje
kiválasztani valamit, és berakni a készülékbe. Éppen a sofırt az utasoktól elválasztó üvegtáblát ellenırizte, valamint a belsı kommunikációs rendszert, amikor szélesre tárták a templom ajtaját.
Hannah egészen a szemébe húzta a sofırsapkát, és várta, hogy Lisa és Herb megjelenjenek. Az emberek már felsorakoztak a lépcsıkön, fölkészültek az új házasok fogadására. Amikor valamennyien
odakint voltak már, stroboszkóplámpák villogtak, majd Lisa és Herb
jelent meg a lépcsı tetején. Egy percre megálltak pózolni a fényké81

pésznek, majd rizs- és virágszirom-zápor közepette vonultak le a
lépcsıkön. Hannah még sosem látta ennyire boldognak az üzlettársát,
Herb pedig majdnem elvétett egy lépcsıfokot, mert olyan elragadtatással csodálta gyönyörő aráját.
Andrea kinyitotta a limuzin hátsó ajtaját, és Lisa meg Herb beszállt. Közvetlenül mögöttük Marge Beeseman és Jack Herman következett. Hannah megvárta, amíg Andrea becsukja az ajtókat, majd
bekapcsolta a belsı kommunikációs rendszert.
– Gratulálok az Ünnepi Limuzin-szolgálat nevében. A mini báron
találnak egy üveg pezsgıt és poharakat. Mi ezzel kívánunk önöknek
boldog közös életet, és azt, hogy sokszor utazzanak a jövıben az
Ünnepi Limó-szolgálattal.
– Köszönjük – felelte hátulról Herb hangja, és Hannah vigyorogva
konstatálta, hogy bekapcsolva hagyta a berendezést, és hallhatja a
beszélgetésüket, miközben kitöltik a pezsgıt.
– Nıi sofırünk van – mondta Lisa. – Örülök, hogy nıket is alkalmaznak.
– Olyan ismerıs a hangja – jegyezte meg Herb.
– Igazad van – mondta eltőnıdve Marge. – Emlékeztet valakire,
de nem tudom, kire.
– Hannah-ra? – kockáztatta meg Jack.
– A haja is hasonlít Hannah-éra – mondta Lisa.
– Azért, mert az én hajam – mondta Hannah, és vigyorogva fordult feléjük.
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Nyolcadik fejezet
– Soha életemben nem ettem még ilyen finom esküvıi tortát! –
bókolt Sue Ganske, amikor visszament az asztalhoz egy második
adagért.
– Egyszerően imádom, hogy választhatok, csokoládésat eszem
vaníliatöltelékkel, vagy fehéret csokoládétöltelékkel. És gyönyörően
néznek ki, amikor föl vannak szeletelte. A te sütijeid minden tekintetben éppolyan szépek, mint az én Kransekakém, és jóval finomabbak.
– Köszönöm, Sue – mondta bájosan fogadva a bókot Hannah. İ
nem kóstolta meg a Kransekakét, ahogyan senki más sem. A tányérok és a tortakés ott voltak azok számára, akik meg akarják kóstolni,
de Sue tortája még érintetlen volt. Bár Hannah személyesen még nem
kóstolt ilyen tortát, szinte biztos volt benne, hogy Sue-nak igaza van.
Az egyes szinteket ırölt mandulából, porcukorból és tojásfehérjébıl
készítették, aztán egymás tetejére helyezték ıket, és addig sütötték,
amíg megszikkadtak. És bár semmi gond nem volt ezekkel a hozzávalókkal, Hannah tudta, hogy az eredmény semmiképp sem lehet
különösebben ízletes. Másrészt viszont a Kransekake gyönyörően
nézett ki, és tökéletes dekorációul szolgált. Sue az aranybarna emeleteket fehér tortabevonóval hintette meg, és a kúp alakú építményt
miniatőr norvég zászlókkal és színes cukorrózsákkal díszítette.
Hannah eltőnıdve pásztázta a vendégsereget. Vajon a hagyományos norvég esküvıi tortát a házasságra gondolva ötlöttek ki? A külseje káprázatos, de a belseje csalódást okozhat azoknak, akik tökéletes süteményre számítanak. És pontosan ezt nem szeretnénk, amikor
menyasszonyt vagy vılegényt választunk. Hannah-nak errıl mindjárt
Shawna Lee Quinn jutott az eszébe. A déli lány kívülrıl káprázatos
volt, de csak egy szép váz, amelybe nem szorult egy csipetnyi ízlés
vagy ész sem. Shawna Lee megígérte Dicknek, hogy idejekorán ki83

hozza a barackos cobblert a desszertbüféhez, de az asztal közepén
lévı fıhelyen még mindig egy virágváza állt, amelyet Sally bigygyesztett oda, amíg Shawna Lee megérkezik.
– Nagyszerő munkát végzel, Hannah – mondta a desszertbüféasztal mögött állomásozó Sally, aki segített a vendégeknek kitálalni azokat a süteményeket, amelyeket nem érhettek el. Közelebb
húzódott Hannah-hoz, aki az asztal végén az esküvıi tortát szervírozta. Mindeközben a tökéletes háziasszony Sally egyfolytában beszélgetett azokkal a vendégekkel, akik nem tudták eldönteni, melyik
desszertbıl vegyenek. – Ó, hello, Gail. Megkóstolta már az ananászszeletet? Marge hozta, és valami pompás… Tehát hol van?
Hannah-nak beletelt egy percbe is, mire rádöbbent, hogy Sally
hozzá intézte a kérdését.
– Kirıl beszélsz?
– Arról, akit látni sem akarsz. Mit szólna egy kis friss epres pitéhez, Sam? Tudom, hogy ez a kedvence… Shawna Lee-rıl beszélek.
– Gızöm sincs. Gondolod, hogy telefonált volna, ha a kocsijával
történt valami?
– Az meglehet, hogy lerobbant útközben – mondta Sally, és a tóra
nézı hatalmas ablakok felé fordult. – Most egy kicsit hidegebb lett…
Csokikrémet kérsz, Lucille? Mindjárt segítek neked.
Hannah kinézett a hóborította útra. Alig két centi eshetett, azon
igazán nem mővészet vezetni.
– Biztosan nem akadt el az úton. Most vett egy vadonatúj terepjárót, olyan ereje van, hogy sokkal több hóval is elbír, mint amennyi
ma esett.
– Ezt el is felejtettem… Egy nagy szeletet, vagy egy még nagyobb
szeletet, Ed? Lake Eden-i tehenek vajával készült. Hát talán meggondolta magát, és mégsem jön el.
– Úgy gondolod? – felelte reménykedve Hannah.
– Nem igazán. Shawna Lee szeret imponálni az embereknek, és itt
rengetegen vannak… Hadd tegyem azt egy parfé-pohárba, Eleanor.
Úgy sokkal szebb… Én biztos voltam benne, hogy megjelenik. Nem
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gondolod, hogy fel kéne hívnunk a cukrászdát, és megkérdezni, eljön-e?
Hannah átgondolta a dolgot, majd vállat vont.
– Az nem árt. Talán fölakasztotta magát, vagy hasonló.
Sally éles tekintetet vetett Hannah-ra, miközben karamellaszószt
kanalazott egy adag süteményre.
– Adhatok rá tejszínhabot, Joyce? Nem hiszem. Ha jól emlékszem, te simán szereted. Mike sincs még itt. Nem azt mondtad, hogy
az elsı táncot neki tartogatod?
– De igen.
– Szerinted együtt vannak?
– Meglehet – felelte Hannah, s lelki szemei elıtt megjelent, amint
Shawna Lee és Mike egymáshoz simulva táncol.
– Nem kell választanod, Barbara, mindenbıl ehetsz egy kicsit…
Amint vége lesz ennek a sornak, felhívom a cukrászdát.
– És az mire jó?
– Ha a nı felveszi, majd fülelek, hogy hallok-e valaki mást a háttérben. Tudod, mondjuk krákogást vagy köhögést, bármit. Akarod
tudni? Vagy inkább nem?
– Azt akarom tudni, hogyha senkit nem hallasz a háttérben, de
amennyiben hallasz, azt ne mondd el nekem.
– Vettem. – Sally odaintett egy pincérnıt, hogy vegye át a helyét.
– Néhány perc múlva itt vagyok.
Sally épp csak elindult a konyhai telefonhoz, amikor Hannah már
megbánta a szavait. Csakugyan nem akarta tudni, ha Mike együtt van
Shawna Leevel, legalábbis pillanatnyilag nem. Ha Sally visszajön és
nem mond semmit, az azt jelenti, hogy hallott valamit a háttérben.
Jaj, miért is nem mondta Sallynek azt, hogy egyik esetben se mondja
el neki? Ez lett volna a bölcs döntés.
– A furgonod a parkolóban van – jelentette a süteményes asztalhoz érkezı Andrea, akit Hannah nem is vett észre.
– Andrea! – Hannah összerezzent, és kicsit ostobán érezte magát
miatta. – Megleptél.
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– Bocs. Itt van a kulcscsomód. A limuzin-sofır azt hitte, hogy el
van törve a főtıtested, de mondtam neki, hogy mindig is ilyen volt.
Mi a baj? Úgy nézel ki, mint aki most vesztette el a legjobb barátját.
– Az meglehet, legalábbis az egyiket.
– Mike? – kérdezte Andrea, ezzel bizonyítván, hogy ragyogó esküvıi tanácsadóként pontosan tudja, melyik vendég nem érkezett
még meg. Amikor Hannah rábólintott, a kezébe vette és megpaskolta
a nıvére kezét. – Észrevettem, és a nı sincs itt. De ez nem jelenti
szükségszerően azt, hogy együtt vannak. Ne felejtsd el, Mike-nak
dolgoznia kell. Ha netalántán valami vészhelyzet adódott, ott fogták
a kapitányságon.
– Igazad van.
– Hát ez elıfordulhat.
– Teljes mértékben. És mivel Mike ott ül a telefon mellett, és tudja, hogy mennyire csalódott lennék, ha nem lenne itt a táncra, amelyre felkért… szóval, idetelefonált, és szólt nekem, hogy késni fog.
– Csakugyan? – Andrea elmosolyodott. – Akkor minden rendben.
– Gúnyolódtam. Mike nem telefonált. És ez nincs rendben.
– Hát… legyen egy kicsit jobb a kedved. Végül is ez egy esküvıi
fogadás, és mindenkinek úgy kell viselkednie, mintha jól érezné magát, még akkor is, ha nem.
Ezzel Andrea odébbállt, Hannah pedig a húga szavain tőnıdött.
Vajon rajta kívül hány esküvıi vendég mosolyog kifelé, és bosszankodik odabent? Voltaképp az ı helyzete nem is olyan rossz. Norman
itt van, és táncolt is vele. Sıt élvezte a táncot… Aztán Winthroppal is
táncolt, bár tudta, hogy az anyja küldte hozzá, hogy a férfi felkérje
Hannah-t arra, amit ı úgy nevezett: „Forduljunk egyet a parketten”.
Hannah nem különösebben lelkesedett a férfiért, aki kivívta az
anyja érdeklıdését, de azt el kellett ismernie, hogy Winthrop kiváló
táncos. Magabiztosan tartotta ıt, határozottan vezette, és úgy táncolta
vele a keringıt, hogy még egy táncversenyen is megálltak volna a
helyüket. Az apjuk kiváló táncos volt, és Hannah-nak fájdalmas volt
elismernie, hogy Második Winthrop Harrington még nála is jobb.
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Az elıírásosan sötét öltönyt, fehér inget és nyakkendıt viselı
Norman sétált oda a süteményes asztalhoz a digitális fényképezıgépével.
– Mondd azt, hogy ne merészelj lefényképezni.
– Ne merészelj lefényképezni – mondta Hannah, és nevetett a kijelentés abszurditásán, amikor Norman elkattintotta a gépet.
– Ez mindig beválik. Abban a pillanatban, ahogy az emberek végigmondják a mondatot, elnevetik magukat. De jól sikerült! Meg
akarod nézni?
Hannah elvette Norman kezébıl a fényképezıgépet, és a kicsi
képernyıt fürkészte. Csakugyan jó fénykép volt, talán a legjobb,
amelyet valaha is készítettek róla. A szeme ragyogott, a mosolya
ıszinte volt, és látszott rajta, hogy remekül érzi magát. Norman jól
tette, hogy lecserélte az elkoptatott „csízt” a fényképészek szótárában.
– Azt hiszem, csináltam néhány ragyogó képet. Meg akarod nézni
ıket a fogadás után? Hazakísérhetlek, és rákapcsoljuk a fényképezıgépet a tévédre.
Hannah felnevetett.
– Ez igen trükkös módja annak, hogy buli utáni randit kérj.
– Igazad van. Már korábban meg kellett volna kérdeznem, de azt
hittem, hogy Mike-kal leszel.
– Tényleg? – Hannah összeráncolta a homlokát. – Ezt mibıl gondoltad?
– Azért, mert elmondta nekem, amikor összefutottam vele ma
reggel.
Hannah kicsit takarékra fogta magát.
– És azt mondta neked, hogy én igent mondtam?
– Nem kifejezetten. Csak azt feltételeztem…
– A feltételezés a félreértés anyja – szakította ıt félbe Hannah. –
Sose feltételezz.
– Igenis, hölgyem. Tehát igent mondtál, amikor randit kért tıled?
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– Nem. Azóta nem is beszéltem vele, és amúgy sem számít, mert
nincsen itt. És igen, szeretném, ha a parti után feljönnél, és megmutatnád a fotóidat.
A következı néhány perc nagyon forgalmas volt a desszertasztalnál. A vendégek megették az elsı adagokat, és visszatértek a másodikért, avagy a harmadikért. A Lake Eden-iek imádják a desszerteket. Amikor Tracey hároméves volt, megkérdezte a nagynénjétıl:
„Reggelire miért nem eszünk desszertet?” Hannah pedig jogos kérdésnek vélte ezt, fıképp Lake Edenben.
Amikor Hannah szétküldte az esküvıi meghívókat, amelyen az is
rajta volt, hogy a fogadáson desszertbüfé lesz, rengeteg telefonhívást
kapott azoktól, akik desszertet akartak odavinni. Andrea mindegyiküknek azt mondta, hogy hozzanak, amit óhajtanak, így aztán volt ott
pite, torta, puding, sodó, gyümölcstál, mindenféle és forma sütemény, meg fagyasztott édességek, amelyek jól illettek a külsı hımérséklethez. Hannah nem kételkedett abban, hogy azzal a kalóriával, amely az asztalon volt, és Sally konyhájában várta, hogy felszolgálják, jó néhány hétig lehetett volna táplálni egy kisebb országot.
– Jó estét, Miss Swensen – üdvözölte ıt Amber Coombs. Sally
pincéregyenruháját viselte, és Hannah úgy gondolta, hogy a lány a
hétvégeken dolgozik az Éden-tó Tavernában, miközben végzıs a
fıiskolán.
– Jó estét, Amber. Hogy van az édesanyád?
– Nagyszerően. Elıléptették a Filléres áruházban, most ı vezeti a
kozmetikai részleget. Sally azt mondta, hogy váltsam le magát, hogy
szórakozhasson.
– Kösz. – Hannah boldog volt, hogy elszabadulhat onnan. Több
mint egy órája ácsorgott az esküvıi torta mellett, és már fájt a lába a
szokatlan magas sarkú cipıben. – Hol van Sally?
– A konyhában. Dick most mutatja meg neki, hogyan mőködik az
új capuccino-gép. Sally mondta, hogy szaladjak ide, és mondjam
meg, hogy ne aggódjon, hogy senki nem válaszolt a telefonhívásra.
Ennek így van értelme?
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– Többé-kevésbé – felelte Hannah, majd intett Ambernek, és hálásan elvonult az asztal mellıl. Most szabadon elvegyülhetett a vendégek között, s ami még fontosabb, szabadon leülhetett.
Miután leroskadt a legelsı üres székre, Hannah az üzeneten töprengett, amelyet Sallytıl kapott. Szinte biztos volt benne, hogy
Shawna Lee felvette volna a telefont, ha a Magnóliaszirom cukrászdában van. Végtére is egy telefonhívás rendelést jelenthet, amellyel
még jobban víz alá nyomhatja Hannah-t. Ezek szerint nem volt ott,
ami azt jelenti, hogy Shawna Lee és Mike nem zárkózott be a cukrászda fölötti lakásba. Ez mindenesetre nagy megkönnyebbülés volt,
és Hannah a következı néhány élvezetes pillanatot azzal töltötte,
hogy elképzelte, amint Shawna Lee idıben elindult a fogadásra, de
egy vigyázatlan sofır leszorította ıt az útról. A másik kocsi továbbment, és észre sem vette, hogy Shawna kocsija az árokban kötött ki,
így aztán most Hannah riválisa az üzletben és az udvarlója tekintetében is, ebben a pillanatban majd megfagy, mert a parti-ruhájában épp
a legközelebbi tanyaházba gyalogol.
Amikor Lisa meglátta az asztalnál Hannah-t, a férjével a nyomában egyenesen a barátnıjéhez és üzlettársához repült. Hannah látta,
hogy már átvette a menyecskeruhát – piros gyapjúkompié volt, hozzá
való kabátkával. Mivel se Lisa, sem pedig Herb nem akart messze
lenni a lány apjától, úgy döntöttek, hogy az egyhetes nászútjukat az
Éden-tó Taverna nászutas lakosztályában töltik, mintsem Hawaiira
vagy Tahitira repüljenek, és egész idı alatt Lisa apja miatt aggódjanak.
– Örömmel látom, hogy végre ülsz – mondta mosolyogva Lisa.
– Úgyszintén – visszhangozta Lisa érzelmeit Herb. – Láttuk, hogy
több mint egy órát itt ácsorogtál, és a hihetetlenül finom esküvıi tortákat szeletelted.
– Sok minden maradt meg a büfébıl? – tudakolta Lisa.
– Még két esküvıi torta, mindkét fajtából egy, és szinte az összes
desszertbıl a második adag. Minden vendég hozott magával valamit.
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– Milyen helyesek – jegyezte meg mosolyogva Lisa. – Herb meg
én észrevettük, hogy nagyon sok megmaradt, és arra gondoltunk,
odaajándékozhatnánk…
– A népkonyhának, az idısek otthonának, meg ilyen helyekre –
vette át a szót Herb. – Azon tőnıdtünk, hogy te…
– Szót se többet – szakította ıt félbe Hannah.
– Válaszd ki magadnak, amit szeretsz – ajánlotta Lisa.
– Nem, köszönöm. Minden csodás volt, de a csípımnek nincs
szüksége rá.
– És Mósénak? – kérdezte Herb. – Szoktál neki desszertet adni?
– Csak macskanyelvet. – Hannah válasza nevetést váltott ki az ifjú
házaspárból.
– Kösz, Hannah. – Lisa átölelte a lányt, ami igencsak szokatlan
volt tıle. Noha kedves és melegszívő ember volt, ritkán mutatta ki
nyilvánosan az érzelmeit. – Ez a világ legeslegjobb esküvıje volt, és
nélküled meg Andrea nélkül semmi sem lett volna belıle.
Még csevegtek néhány percig az esküvırıl meg a fogadásról,
majd Lisa és Herb csatlakozott a táncolókhoz a parketten. Hannah
hátradılt a széken – meglepte, hogy milyen kényelmes lehet egy öszszecsukható szék, amikor valaki túl fáradt ahhoz, hogy érezze a hátába nyomódó fémet –, és lerázta a lábáról a cipıjét.
Egy jó kis lábmasszázsra vagy egy forró jacuzzira vágyva Hannah
megmozgatta a lábfejét az asztal alatt. Közben kis fintort vágott, és
egy perccel késıbb Delores és Winthrop rohanvást érkezett az asztalhoz.
– Jól vagy, drágám? – kérdezte aggodalmasan Delores.
– Én igen, a lábam már kevésbé. Nem szoktam hozzá ehhez a vacak magas sarokhoz.
– Apropó, mondd, hallottál Mike-ról?
– Mire gondolsz?
– A randitokról beszélek, amit a virághoz mellékelt kártyán kért
tıled.
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– Te honnan tudsz errıl? – Hannah döbbenten meredt az anyjára.
Lisának mesélt a virágokról, meg arról, hogy Mike milyen okosan
kért randit tıle, de senki másnak nem tett errıl említést.
– A szállító mondta el, amikor kihozta a virágot, amelyet
Winthrop küldött nekem. Gyönyörő rózsaszín tearózsákat egy kristályvázában.
– Ez igazán szép – mondta közömbösen Hannah, és udvariasan
Winthropra mosolygott. – És a szállító honnan tudta, hogy mi van az
én kártyámon?
– Hát onnan, hogy maga Kyle írta le a szöveget – mesélte Delores.
– Mike betelefonált, megrendelte a virágot, és lediktálta az üzenetét.
– Csakugyan. – Hannah felsóhajtott. Hát ennyit a magánéletrıl.
Az anyja a Lake Eden-i pletykalánc egyik alapítója volt, és mostanra
már az esküvıi fogadás összes vendége tudott róla, hogy Mike randevút kért tıle, de még mindig nem dugta oda a képét.
– Nincs itt? – tudakolta Delores.
– Tudod, hogy nincs.
– És telefonált neked?
– Nem, egyáltalán nem próbált meg kapcsolatba lépni velem. Azt
hiszem, bizton kijelenthetem, hogy felültetett.
– Talán sürgıs rendırségi ügye akadt, és egy pillanatnyi ideje sem
volt telefonálni – vetette közbe Winthrop, mintegy kísérletképpen,
hogy megvédje a nemét. Ám amikor mindketten, Hannah és Delores
is hitetlenkedı pillantással fordult felé, megvonta a vállát. – Persze
az is lehet, hogy nem.
– Elnézed neki, ha megjelenik még a fogadás végéig? – akarta
tudni Delores.
– Ha járóképes, nem. Egyébként nem fog eljönni. Ha mégis, közlöm vele, hogy mivel nem vette a fáradságot, hogy telefonáljon és
szóljon, hogy késni fog, azt a következtetést vontam le ebbıl, hogy
nem jön, és valaki másnak adtam randevút.
Winthrop helyeslıen bólintott.
– Kitőnı, kedvesem. Egy férfi sose vegyen magától értetıdınek
egy hölgyet. Kingston nyomozó tartozik magácskának egy bocsánat91

kéréssel, és az ön helyében, Hannah, nem sietnék elfogadni azt. És
elmondani neki, hogy másnak adott randevút, amikor ı elmulasztott
megjelenni, kiváló taktika.
– Ez nem taktika.
– Nem? – nézett meglepetten Winthrop. Hannah elmosolyodott, és
azon az estén elıször érezte igazán jól magát. – Van randevúm a fogadás után. Norman Rhodesszal.
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Lisa esküvıi
esküv i tortá
tortája
Ezt a tortát be kell hőteni, hogy megdermedjen – a szervírozás
ELİTTI estén készítsd el!
Hozzávalók 8 személyre:
3 csomag csokoládés pudingpor (amelynek tasakján az elkészítéséhez 5 dl tej szükséges)
6-8 ek kristálycukor
1,2 l. zsíros tej (2,8 vagy 3,6 %-os)
80 dkg keksz (bármilyen töltetlen, egyszerő édes, vagy vaníliás illetve mézes ízesítéső) 5 dl édesített habtejszín a bevonathoz és a díszítéshez
Bélelj ki egy 2,5 liter őrtatrtalmú tálat folpack csíkokkal úgy,
hogy kellıen hosszan túllógjon a tálon – miután elkészült a sütemény, a fóliát vissza tudd hajtani rá.
A tál alját és a teljes oldalát béleld ki keksszel. Ha szükséges, félbe is törheted ıket, de az sem baj, ha fedik egymást. (A kirakós mozaikokkal ellentétben itt nem baj, ha néhány darab nem illeszkedik
pontosan egymáshoz.)
Készítsd el a pudingporból a krémet a leírás szerint, de tasakonként csak 4 dl tejet használj (így sőrőbb krémet kapsz majd).
Kanalazz a kekszrétegre a pudingból, és kissé simítgasd rá. (Nem
kell, hogy tökéletesen sima legyen, de mégse legyen vadul egyenetlen, ez minden.) Újabb sor kekszet tegyél a tálba, majd megint a puding következik. Rétegezd, amíg a hozzávalók el nem fogynak. A
tetejére mindenképpen keksznek kell kerülnie, és úgy gazdálkodj,
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hogy dupla réteggel fejezd be a tortádat. (Hát nem volt egyszerő? Ezt
a tortát még akkor is el tudod készíteni, ha nem tudsz sütni.)
A folpack csíkok kilógó részeivel fedd le a tálad tartalmát. Keress
egy tányért, vagy megfelelı mérető tálat, amely pontosan beleillik a
táladba, a torta tetejére. Tedd rá, hogy lenyomja a tortát, miközben az
megdermed. A tányérra pedig rakjál súlyt (én egy gyümölcskonzervet használok).
Kínálásig tartsd a tortát hőtıszekrényben. Tálaláskor vedd le a nehezéket és a tányért, húzd le a folpack csomagolást, és tedd a tálalótányért lapjával lefelé a tálra. Ügyesen fordítsd meg a tálat, majd
emeld le a tányérról, és szedd le róla a folpackot. Édesített tejszínhabbal vond be a tortádat.
Cikkekre szeleteld fel a tortát, figyeld meg, mindenki ámuldozni
fog a látványon. Nagyon izgalmas képeket mutatnak majd a csoki
színő pudingban bujkáló sárgás színő kekszek.
Azoknak, akik még több habot tennének rá, adj egy külön tálkában még tejszínhabot!
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Herb esküvıi
esküv i tortá
tortája
Ezt a tortát be kell hőteni, hogy megdermedjen – a szervírozás
ELİTTI estén készítsd el!
Hozzávalók 8 személyre:
3 csomag vaníliás pudingpor (amelynek tasakján az elkészítéséhez
5 dl tej szükséges)
6-8 ek kristálycukor
1,2 l. zsíros tej (2,8 vagy 3,6 %-os)
80 dkg keksz (bármilyen töltetlen, kakós vagy csokoládés ízesítéső)
5 dl édesített habtejszín bevonathoz és díszítéshez
Bélelj ki egy 2,5 liter őrtatrtalmú tálat folpack csíkokkal úgy,
hogy kellıen hosszan túllógjon a tálon – miután elkészült a sütemény, a fóliát vissza tudd hajtani rá.
A tál alját és a teljes oldalát béleld ki keksszel. Ha szükséges, félbe is törheted ıket, de az sem baj, ha fedik egymást. (A kirakós mozaikokkal ellentétben itt nem baj, ha néhány darab nem illeszkedik
pontosan egymáshoz.)
Készítsd el a pudingporból a krémet a leírás szerint, de tasakonként csak 4 dl tejet használj (így sőrőbb krémet kapsz majd).
Kanalazz a kekszrétegre a pudingból, és kissé simítgasd rá. (Nem
kell, hogy tökéletesen sima legyen, de mégse legyen vadul egyenetlen, ez minden.) Újabb sor kekszet tegyél a tálba, majd megint a puding következik. Rétegezd, amíg a hozzávalók el nem fogynak. A
tetejére mindenképpen keksznek kell kerülnie, és úgy gazdálkodj,
hogy dupla réteggel fejezd be a tortádat.
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(Hát nem volt egyszerő? Ezt a tortát még akkor is el tudod készíteni, ha nem tudsz sütni.)
A folpack csíkok kilógó részeivel fedd le a tálad tartalmát. Keress
egy tányért, vagy megfelelı mérető tálat, amely pontosan beleillik a
táladba, a torta tetejére. Tedd rá, hogy lenyomja a tortát, miközben az
megdermed. A tányérra pedig rakjál súlyt (én egy gyümölcskonzervet használok).
Kínálásig tartsd a tortát hőtıszekrényben. Tálaláskor vedd le a nehezéket és a tányért, húzd le a folpack csomagolást, és tedd a tálalótányért lapjával lefelé a tálra. Ügyesen fordítsd meg a tálat, majd
emeld le a tányérról, és szedd le róla a folpackot. Édesített tejszínhabbal vond be a tortádat.
Cikkekre szeleteld fel a tortát, figyeld meg, mindenki ámuldozni
fog a látványon. Nagyon izgalmas képeket mutatnak majd a sárga
színő pudingban bujkáló barna színő kekszek.
Azoknak, akik még több habot tennének rá, adj egy külön tálkában még tejszínhabot!
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Kilencedik
Kilencedik fejezet
Mire a kocsibehajtó végén álló furgonjához ért, Hannah-nak már
akkor vacogott a foga. Dick ugyan beindította a sütis furgon motorját, ám annak dacára, hogy a legerısebbre állította a főtést, és a legmagasabb fokozatra kapcsolta a ventilátort, mindössze annyit ért el
vele, hogy valamivel kevésbé volt jeges a rádió kapcsológombja.
Az országútra kivezetı kavicsos út simább volt, mint amikor
Hannah a limuzinnal odaérkezett. A fogadás ideje alatt annyi hó
esett, hogy kitöltötte a kátyúkat. Hannah mindazonáltal óvatos volt.
Értékes rakományt szállított. Sally pincérnıi megrakták a kocsi hátulját a megmaradt pitékkel, tortákkal, pudingokkal és egyéb finomságokkal, ı pedig beviszi az édességeket a városba, pontosabban a
Süti Éden hőtıkamrájába. Lisa és Herb adtak neki egy listát, ı pedig
holnap délelıtt elfuvarozza a desszerteket Sandburg tiszteletes népkonyhájára a Biblia-templomba, a Lake Eden-i szanatóriumba, a Tópart Idısek Otthonába, valamint az új ételszállító program részére a
Jordan gimibe, ahonnan Pam Baxter végzıs középiskolai osztálya
fogja kiszállítani a háztartástanórán.
A keskeny úton, amelyen Hannah hajtott, nemrégiben haladt el a
hókotró, és a lány úgy érezte, mintha egy alagútban vezetne. Az úttest mindkét oldalán magas hófalak álltak, a feje felett nem világított
a hold, s a reflektorok fénycsóvája mögött a végtelenségbe nyúlt az
éjszaka. Miközben a kanyargós úton kormányozott, Hannah éles
szemmel figyelte, nem lát-e otthagyott kocsikat vagy sofıröket, akik
elvesztették az irányítást a kocsijuk fölött, és belecsúsztak az árokba.
Az út mellett nem voltak házak. Ha összeakadna valakivel, aki bajban van, bizony fel kéne ajánlania a segítségét, bármi legyen is az,
amiben segíthet. Ezt kívánja meg a minnesotai tél íratlan törvénye.
Amikor eljutott a kanyargós út végére, és rákanyarodott a városba
vezetı szélesebb útra, örült, hogy nem látta Shawna Lee-t az árok97

ban. Természetesen megállt volna, ehhez nem férhet semmi kétség,
de nem lett volna oda a boldogságtól. Szerencsére a probléma fel
sem merült, és Hannah hálás volt a sorsnak, amiért megkímélte ıt
attól, hogy jó szamaritánust kelljen játszania a konkurenciával.
Amikor a sütis furgon befordult a Süti Éden mögötti sikátorba,
Hannah úgy érezte, hogy teljesen lefagytak a bal lábán az ujjai. Fogadkozott, hogy megveszi a kisegítı főtést, amely Cyril Murphy szerint megoldaná a gondját, és újraszigetelteti a kocsi elejét, ha ez kell
ahhoz, hogy eltőnjön a repedés, és egyenletes legyen a hımérséklet.
A szokásos parkolóhelyére állt be, majd kiszállt a furgonból, és a
földhöz ütögette a bal lábát, hogy ismét érezze az öt összefagyott
lábujját. Nem kapcsolta rá a furgont a kapcsolótáblára. Minek veszıdjék ezzel? Rövid ideig marad itt, a kocsinak úgysem lesz ideje
eljegesedni. Egyenesen a hátsó bejárathoz igyekezett, gyorsan kinyitotta, és belépett a meleg helyiségbe.
Jellegzetes illatok fogadták, mint mindig. Hannah beazonosította a
vanília, a csokoládé, a melasz, a fahéj és a szerecsendió illatát. Még
egy kis eper és cseresznyeillatot is érzett a Valentin-napi sütik után,
amelyeket Lisával sütöttek. Hannah mélyen beszívta a levegıt, és
mosoly áradt szét az arcán. Ott volt még a gyönyörő virágcsokor is.
Ha valaha is kiötölné, hogyan lehet üvegbe zárni az illatot, tüstént
milliárdos lenne.
Még föl sem akasztotta a kabátját, hanem egyenesen a kávéfızı
géphez ment. Norman hamarosan ideér. Megígérte neki, hogy segít
kipakolni. Amíg Norman ideér, ı szépen bevisz egy csésze életmentı
koffeint a kávézóba, letelepszik a kedvenc hátsó asztalához, és megissza az illatos nedőt.
Semmi nem mozdult a hatalmas kirakatablak túloldalán, a fıutca
teljesen kihalt volt, pontosan olyan, mint amire Hannah számított.
Este kilenc után már egyetlen üzlet sem tartott nyitva a városban.
Még az autópályán lévı Megálló falatozó is bezár éjfélkor.
Hannah hátradılt, és elégedett sóhajtással csodálta a járdára hulló
puha hópelyheket. Minden olyan volt, mintha fehér habbal fújták
volna be, a szomszédos épületek háztetejétıl kezdve az utca túloldalán magasodó fenyıfákig, amelyeket Hannah mindig fel szeretett
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volna díszíteni karácsonyra. A sarkon álló ódivatú lámpa sárga fényt
vetett, amelyben aranylóan csillantak meg a hópelyhek. Hannah-nak
ismét átfutott az agyán, hogy milyen gyönyörő is lehet egy téli táj.
Festık megfestették, írók megírták, ám valamennyien egy főtött szoba komfortjában. Bármilyen szép is a tél, halálos is lehet azok számára, akik nem készülnek fel rá.
Ahogy Hannah pillantása átsiklott az utca túloldalára, összevonta
a szemöldökét. Azon az utcasarkon nem mőködött a lámpa, mégis
erıs fénytócsa csillogott a havon. Vajon honnan?
Hannah egy percig zavartan ült, próbálta megoldani a rejtélyt. A
fény egy kicsit kékes volt, s ez azt jelenti, hogy valószínőleg neon
volt. Noha ı higanylámpákat használt a Süti Édenben, mert jobban
szerette, a város legtöbb üzletében neonfénycsöveket használtak,
hogy jobban lehessen látni az árukat. Talán valamelyik bolt nyitva
volt még az utca túloldalán, vagy valaki égve hagyta a harsányan
világító üzleti lámpákat. Mindössze két üzlethelyiséget nem látott
onnan, ahol ült: a Lake Eden-i ingatlanközvetítıt és a
Magnóliaszirom cukrászdát.
Hannah teljesen megfeledkezve a fáradtságáról, fölugrott, és az
utcai kirakatablakhoz ment, hogy jobban körülnézhessen. A Lake
Eden-i ingatlanközvetítıben sötét volt, csak egy halvány éjjeli lámpa
világított az íróasztal mellett, amelyet Andrea használt, amikor a listáit készítette. Az éles fény a Magnóliaszirom cukrászdából jött,
mégpedig az utcafronti kirakatablakból, és a háztömb teljes végét
megvilágította. Hannah félrehúzta a függönyt, és kikukucskált. Látta
a cukrászda pultját és az elsı sorban álló asztalokat, de amennyire
meg tudta állapítani, senki sem mozgott a helyiségben.
Talán Shawna Lee elfelejtette kikapcsolni a lámpákat, amikor bezárta az üzletet éjszakára. Egy rendes szomszéd felhívná ıt telefonon, és megmondaná neki. Hannah eltőnıdött ezen egy pillanatig,
majd úgy döntött, hogy semmit sem veszíthet, viszont sokat nyerhet
ezzel. Ha telefonál és a rögzítı válaszol, üzenetet hagyhat, és a gondosságáról meg az udvariasságáról tesz tanúbizonyságot. Ha pedig
telefonál és Shawna Lee veszi fel a kagylót, ı fülelhet, hogy meg-
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hallja, van-e valaki a nıvel, pontosan úgy, ahogyan Sally korábban
megpróbálkozott ezzel.
Hannah-nak nem kellett kikeresnie a számot. Épp elégszer látta
Shawna Lee és Vanessa hirdetését az újságban. Még a kábeltévén is
reklámozták magukat, amelyben a két déli nıvér a cukrászdája elıtt
állva, jellegzetes hanglejtéssel invitálja a nézıket: „Mindnyájan kerüljenek be hozzánk. Hallják?”
Egyszer, kétszer, háromszor csöngött ki a telefon, majd bekapcsolt
az üzenetrögzítı.
„Hello mindenkinek, Shawna Lee vagyok, a Magnóliaszirom cukrászdából. Mindennap kilenctıl hatig vagyunk nyitva, kivéve vasárnap. Ha nyitvatartási idıben hív és nem válaszolunk, biztosan nagyon elfoglaltak vagyunk, és a specialitásunkat, a déli barackos
cobblert szervírozzuk. Ugorjanak be valamennyien, és kóstoljanak
meg egy tálkával. Vagy hagyjanak üzenetet, és rendeljenek meg egy
egész tepsire valót. De csak a sípszó után!”
Hannah, aki fogcsikorgatva hallgatta Shawna Lee szirupos hangját
és déli kiejtését, alig tudta kinyitni a száját, amikor meghallotta a
három csipogást.
– Ott vagy, Shawna Lee? – kérdezte. – Shawna Lee, vedd föl a telefont! Hannah vagyok az utca túloldaláról. Este tíz óra múlt tíz
perccel Valentin-napon, és még mindig ég a villany a cukrászdádban.
Biztosan elfelejtetted leoltani a lámpát. Csak jusson eszedbe, hogy
szóltam, és megspóroltam neked egy nagy villanyszámlát. Ez minden.
Hannah jól érezte magát, amikor lerakta a kagylót. Teljesítette
polgári kötelességét. De mi van akkor, ha Shawna Lee külön telefonszámot használ a cukrászda fölötti lakásban? Ha lefeküdt és mélyen
alszik, nem hallja meg a lenti telefont.
Nem tartott soká kikeresni Shawna Lee telefonszámát a Lake
Eden-i telefonkönyvbıl. Pontosabban szólva, a telefonkönyv nemcsak a Lake Eden-i számokat tartalmazta, a vékonyka kötetben számos környezı városka telefonszámai is szerepeltek. Ám a plusz városok és a végén a sárga oldalak dacára is, a telefonkönyv még olyan
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vastag sem volt, amire egy látogatóba érkezett gyerek ráülhetett volna, hogy elérje az asztalt.
Hannah tárcsázott, félig-meddig arra számított, hogy olyat hall,
miszerint sajnáljuk, ez a szám már nem létezik. Ha úgy gondolja,
hogy véletlenül tévesen tárcsázott, kérjük, tárcsázzon újra, ugyanis
Shawna Lee kiköltözött az egyszemélyes lakásából, a Tölgyfából, és
immár egy hónapja az új szállásán lakik, a cukrászda fölött. Shawna
Lee azonban megtartotta a régi számát, mert kicsörgött a telefon.
Négy csöngetés után Shawna Lee privát üzenetrögzítıje kapcsolt
be. Hannah meg sem várta a kimenı üzenet végét, hanem bontotta a
vonalat. A sütöde-riválisa még mindig egy Valentin-napi randin van,
majd amikor hazatér, észreveszi az égve felejtett lámpákat… kivéve,
ha egyáltalán nem jön haza, ami elképzelhetı, ugyanis sem Shawna
Lee, sem pedig Mike nem jelent meg az esküvıi fogadáson.
Hannah a hátsó asztal és az ablak között járkált fel s alá, miközben
Norman érkezését várta. Az órára pillantott, s látta, hogy még várhat
egy darabig. Mindössze negyedórával ezelıtt érkezett meg a Süti
Edenhez, és Normannak elıbb haza kellett vinnie az anyját, csak
utána csatlakozhat hozzá. Rendes körülmények között ez nem tartana
soká. Norman anyja alig néhány háztömbnyire lakott a Süti Édentıl,
de mindig és mindenütt Carrie volt a legutolsó, aki eljött egy partiról,
s ebben Lisa és Herb esküvıi fogadása sem volt kivétel.
Miután halálra untatta a föl-alá járkálás, Hannah úgy döntött, miközben Normant várja, behord néhány desszertet. Így mikor a férfi
odaér a Süti Edenhez, mindjárt indulhatnak is a lakására. Behordta a
megmaradt esküvıi tortákat, és büszkeség töltötte el, amikor arra
gondolt, hogy milyen jól fogadták azokat.
A desszertek kipakolása olyasvalami volt, amit Hannah álmában
is meg tudott volna csinálni, és mielıtt ráébredt, szinte már ki is ürítette a sütis furgont. Már csak egyszer kellett fordulnia, és bevitte a
négy krémes pitét, amelyeket Sally pincérnıi tettek bele egy kartondobozba. A hőtıkamrába kellett vinnie ıket, és ahogy Hannah egy
polcra pakolta a süteményeket, valami szorongás vett rajta erıt.
– Déjà-vu – mondta ki hangosan, és úgy döntött, egy egész életre
elég volt az, amikor egyszer bezárták a hőtıkamrájába. Noha tudta,
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hogy csak az elméje trükközik vele, a legközelebbi polcra tette a dobozt, és kiviharzott a hőtıkamrából a konyhája biztonságába.
Ideje volt egy újabb csésze kávénak, és Hannah egy szelet máktortával kényeztette magát. Shirley Dubinski egyeztetett vele, és mivel
mindketten elıre látták, hogy a desszert-büféasztal a túlcukrozott
sütemények ragyogó tárháza lesz, Shirley inkább csak porcukorral
hintette be a süteményét, és nem tett rájuk cukormázat.
Hannah az órára pillantott. Alig tíz perc alatt kirakta a furgonját.
Norman kábé öt perc múlva fog odaérni, és még ez is optimista megállapítás volt. Hannah visszament a kedvenc asztalához, de nem tudott megnyugodni. Volt valami a Magnóliaszirom cukrászda harsány
fényeiben, ami nyugtalanította ıt.
Lehet, hogy betörı járt az üzletben? Abban a pillanatban, amint
eszébe jutott az ötlet, Hannah-nak elszabadult a képzelete. Ha a betörés világosban történt, a betörı talán észre sem vette, hogy égnek a
lámpák. Ebben a pillanatban a pénztárfiók tárva-nyitva áll, és a
Magnóliaszirom cukrászda leírhatja a napi bevételét. Egy tisztességes Lake Eden-i polgár, aki képes félretenni a piti féltékenységet, és
szem elıtt tartja a szomszédos üzletek jólétét, meggyızıdne arról,
hogy érintetlen-e a Magnóliaszirom cukrászda pénztárgépe.
Hannah felhorkant. Semmihez sem volt kevésbé kedve, mint belebújni a csizmájába meg a kabátjába, és átcaplatni az utca túloldalára, hogy meggyızıdjék róla, nem támadt betörı a konkurenciája
sütödéjére. Viszont az alapvetı tisztesség azt diktálta, hogy megtegye, és Hannah alapvetıen tisztességes polgárként szeretett gondolni
magára. Belegyömöszölte hát még mindig sajgó lábát a csizmába,
belebújt az anorákjába, jól felhúzta a cipzárt. Aztán lefirkantott egy
üzenetet Normannek: „Az utca túloldalán vagyok, Shawna Lee-nél –
lehet, hogy betörtek.” A hátsó bejáratra ragasztotta az üzenetet, majd
rohanvást megkerülte az épületet, hogy lássa, mi lehet a gond a Magnóliával.
Amikor kilépett az épület védelmébıl, jeges szél csapott Hannah
arcába. Felhajtotta a gallérját, és kezét a szeme fölé tartva sietett keresztül a fıutcán. Lehajolt a Lake Eden ingatlanközvetítı ál-Jefferson
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stílusú portikusza alatt, és bekukkantott a barackos cobblerversenytársa kirakatüvegén.
Andrea leírása teljesen reális volt. Hannah-nak el kellett ismernie,
hogy a tulipánfa, melyet a minneapolisi mővész a falra festett, látványos volt, és az asztalok meg a székek egyformák, és minden új és
ragyog. A színeket hihetetlenül jól találták ki, és minden, amit látott,
tökéletesen illett egymáshoz. A Süti Éden házi készítéső dekorációja
meg se közelítette Shawna Lee és Vanessa cukrászdájának berendezı
által készített eleganciáját.
Hannah felsóhajtott. Semmiben sem szeretett másodosztályú lenni, még a dekoráció kategóriában sem. Azzal a tudattal vigasztalta
magát, hogy legalább a süteményei jobbak. Egy kevésbé irigy és elismerıbb pillantással nézett körbe, és arra a következtetésre jutott,
hogy itt minden rendben van. A pénztárgép betolva, vandalizmusnak
semmi jele, és minden szemlátomást rendbe volt téve a másnap reggeli nyitásra. Valami azonban mégis zavarta Hannah-t, hiszen égtek a
lámpák, és olyan érzése volt, hogy tovább kell keresgélnie. Noha
nem volt túl sok piti bőntett Lake Edenben, megeshet, hogy egy csapat tinédzser megvárta, amíg Shawna Lee távozott, s aztán betörtek,
hogy ellopják a konyhájában eltett süteményeket. Ott is égtek a lámpák. A lengıajtó gyémántalakú ablakain keresztül láthatta a fényeket.
Hannah azt kívánta, bárcsak Norman ott lenne vele, de egyetlen
kocsi sem hajtott arra, és a férfi alighanem még mindig azzal volt
elfoglalva, amit nem is annyira viccesen „anya-kötelesség” címszóval illettek. A lánynak nemigen akaródzott bemenni, hogy valaki
másnak a konyhájában szimatoljon, de egyszerően képtelen volt rá,
hogy csak ott álljon, és ne csináljon semmit. Megpróbálkozott a bejárati ajtóval, abban reménykedett, hogy megspórol magának egy utat a
cukrászda hátsó ajtajához, de az ajtót kulcsra zárták. Ha a sütibanditák kapcsolták fel a világítást, akkor óhatatlanul a hátsó ajtón
mentek be és távoztak.
– Shawna Lee? – kiabálta Hannah, miközben hangosan zörgetett
az ajtón. Amikor nem kapott választ, az öklével verte az ajtót, minden tıle telhetıt megtett, hogy felébressze azt, aki esetleg az emeleti
lakásban alszik. Egészen biztos volt benne, hogy senki sincs odabent,
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hiszen csak a halottak nem ébrednének fel arra a lármára, amit csapott. Végül, elhessegetve magától ezt az ugyancsak kellemetlen gondolatot, úgy döntött, hogy megkerüli az épületet, és megnézi, hátha
nyitva van a hátsó ajtó.
Miközben hátrament, árgus szemmel figyelte, nem lát-e betört
vagy felfeszített ablakot, vagy az illetéktelen behatolás bármilyen
más jelét. De ahogy oldalról megkerülte az épületet, mindent biztonságosnak talált, ám amikor egy pillantást vetett a sütöde ablakára,
összeráncolta a homlokát. Egy pink és zöld színő dobozt látott a pulton, melynek a címkéjén ez állt: Betty Jo, fagyasztott barackos
cobbler, és alatta a szállító neve: Macon Foods. Shawna Lee azt állította, hogy a déli barackos cobblere egy régi családi recept alapján
készül. Ez feltehetıen igaz, csakhogy nem Shawna Lee, hanem Betty
Jo családi receptje szerint.
Hannah pillantása a sütık felé vándorolt, és olyat látott, amitıl
elmélyültek homlokán a ráncok. A nyitott sütıajtó mellett egy tepsi
barackos cobbler hevert a padlón. Pontosabban egy tepsire való szeletelt ıszibarack és piskóta hevert ragacsos lében a fehér csempeburkolaton. Talán Shawna Lee egyszerően leejtette a tepsit, amikor kihúzta azt a sütıbıl? Vagy komolyabb oka volt a cukrászbalesetnek?
A másik konyhaablakra vetett pillantás cseppet sem vidám választ
adott Hannah-nak a kérdésre. Két kerek lyuk éktelenkedett az üvegtáblában, mindegyiket pókhálószerő repedés vette körül. Jóllehet
Hannah nem volt szakértı, de úgy vélte, hogy ezeket a lyukakat bizony két golyó ütötte.
Nagyot nyelt, mikor az ablaktáblának nyomta az orrát, és benntartotta a levegıt, hogy ne homályosítsa el az üveget. Csak nem egy
cipıt lát kikandikálni a munkapult mögül?
Nos, cselekedhet bölcsen, vagy cselekedhet ostobán. Hannah tisztában volt azzal, hogy a bölcs dolog az volna, ha telefonon hívna
segítséget, vagy megvárná Normant, avagy tehetne bármi mást azon
kívül, hogy bemegy a konyhába, és ı maga ellenırzi, amit látott.
Csakhogy mialatt ı az okos dolgot cselekszi, annak, aki azt a bizonyos cipıt viseli, ez az idı élet-halál kérdése lehet.
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Hannah pszichéjének nem annyira rendes oldala azt súgta, hogy a
legjobb volna, ha az égvilágon nem csinálna semmit. Mégis mi volna
a különbség, ha egyszerően visszamenne a Süti Édenbe, és úgy tenne, mintha nem látta volna meg azt a cipıt? Ki tudna errıl?
– Hát én – felelte hangosan a lány, ezzel elfogadta a jó tulajdonságának terhét. Nem számít, mi a véleménye Shawna Lee-rıl mint emberrıl. Ha a süti-versenytársa megsérült vagy bajban van, ıt terheli a
felelısség, hogy minden tıle telhetıt megtegyen, hogy segítsen neki.
Amint elhatározta magát, Hannah gyorsan cselekedett. A hátsó
bejárathoz rohant, már felkészült rá, hogy be kell rúgnia az ajtót, ám
amikor megpróbálkozott a kilinccsel, látta, hogy az ajtó nincsen bezárva. Benyitott, s közben azon imádkozott, hogy a két lyuk, amelyet
látott, ne golyótól származzon, s hogy a pult mögül kikandikáló cipıben ne legyen láb, s hogy a földön heverı barackos cobbler mindössze egy megcsúszott konyhai kesztyő miatt legyen a földön, nem
pedig másért. De akkor merre van Shawna Lee? És miért nem zárta
be a sütı ajtaját, és takarította fel ezt a mocskot?
– Hőha! – Hannah a pult sarkához érve megtorpant. Shawna Lee a
hátán feküdt a fehér csempepadlón, s egy hatalmas sziromszerő folt
éktelenkedett a köténye mellrészén, amely elsı ránézésre megszáradt
eperszirupnak tőnt. Csakhogy egy szép lyuk is éktelenkedett a piros
szirom közepén, és Hannah már tudta, hogy semmi értelme összekoszolnia egy kétségtelen bőntény helyszínét. Shawna Lee-t mellbe
lıtték, és akinek csak egy cseppnyi agya van, láthatja, hogy a nı halott.
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Tizedik fejezet
Hannah mélyeket lélegzett a jeges levegıbıl. Ez ugyan segített
valamit, de a térde még mindig remegett. Egy percre a bezárt ajtónak
dılt, és igyekezett nem úgy zihálni, mint akit egy falka ordas farkas
kerget. Le kellett nyugodnia, hogy visszamehessen a Süti Édenbe, és
felhívja a rendırséget. Noha mindössze néhány lépésnyire tıle volt
egy telefon a Magnóliaszirom konyhájának falán, de arra sehogy sem
tudta rávenni magát, hogy odamenjen és használja.
Már éppen azon volt, hogy elindul és megpróbálja, egyáltalán
megtartják-e a lábai, amikor meghallotta, hogy a nevén szólítják.
Norman volt az, és a lány megkönnyebbülten felsóhajtott. Majd
Norman felhívja a rendırséget. Neki nem lesz más dolga, mint hogy
itt ácsorogjon.
– Itt vagyok! – préselte ki magából Hannah, abban a reményben,
hogy az idegennek tetszı vékonyka hang elhallatszik az épület elejéig. És biztosan elhallatszott, mert Hannah már hallotta Norman közeledı lépteit.
Miközben a férfira várt, éles fény hasított a sikátor sötétjébe. Egy
járırautó volt, és a lány csodálkozva nézett, mikor a kocsi befordult a
cukrászda parkolójába, és Mike szállt ki belıle. İ nem hívta a rendırséget.
Mindkét férfi feléje tartott. Mindketten egyformán aggodalmas
képet vágtak, amikor meglátták a hátsó ajtónak támaszkodó lányt.
– Betörtek hozzá? – kérdezte a Hannah mellé érkezı Norman.
– Nem tudom biztosan, szemre nem hiányzik semmi, de még sosem jártam itt azelıtt.
– Shawna Lee nincs itt? – tudakolta Mike.
– De itt van – felelte Hannah. Egy kicsit megremegett a hangja, de
Mike-nak ez feltehetıen nem tőnt fel.
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– És hol van?
– A konyhában.
– És itt volt, amikor betörtek?
Hannah nagyot nyelt, amikor megjelent elıtte Shawna Lee kövön
heverı testének a képe. Nemigen tudott megszólalni, így aztán bólintott.
– Akkor ez nem betörés, hanem rablás – magyarázta Mike. – Rablás akkor történik, mikor az áldozat jelen van, a betörés pedig akkor,
amikor az áldozat nincs otthon. Amennyiben Shawna Lee itt tartózkodott, akkor rablás volt a bőntény.
– Több annál – sikerült kinyögnie Hannah-nak.
– Mit akarsz ezzel mondani? – fordult felé kérdı tekintettel Mike.
– Úgy értem, lehet, hogy rablás volt, de több is annál…
– Mi lehetett még? – kérdezte Mike. Aztán elmélyültek homlokán
a ráncok. – Shawna Lee jól van?
– Nem éppen. – Hannah még a legkedvezıbb körülmények között
sem volt a tapintat királynıje. – Én csak a pultig mentem el, és
mindössze a kilincshez nyúltam hozzá, meg a sütı ajtajához, amikor
bezártam. De biztos vagyok benne, hogy a kapitányságon megvannak az ujjlenyomataim. Tudod, mikor az elızı holttestet találtam.
– Az elızı holttestet? – Hannah bólintott, és Mike egy árnyalatnyival sápadtabb lett. Legalábbis a lány úgy gondolta, de nehéz lett
volna megmondani a sikátor túlsó végén világító lámpa fényében. –
Ezzel azt akarod mondani, hogy Shawna Lee… meghalt?
– Biztos vagyok benne, ámbár nem ellenıriztem. Arra gondoltam,
hogy jobb, ha nem zavarom meg a bőntény helyszínét.
Mike ajka megfeszült, és egy újabb szó nélkül belépett a hátsó ajtón. Norman szinte rögtön Hannah-hoz lépett, és átkarolta a lány vállát.
– Hozzam ide a kocsit, hogy leülhess? – kérdezte.
– Nem, így is jó. Majd amikor Mike kijön, csak válaszolok a kérdéseire, és aztán mehetünk.
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– Bárcsak veled lettem volna – mondta Norman, és vigasztalóan
megölelte Hannah-t. – Talán segíthettem volna. Nagyon sajnálom,
hogy mindig veled történik meg az ilyesmi.
– Meg vagyok átkozva. Úgy vonzom a holttesteket, mint molylepkét a lámpafény.
– Ez vicces.
– Akkor nem, ha te vagy a lámpa.
A férfi nem felelt, csak szorosan magához ölelte a lányt, míg végül nem remegett, és Hannah hálás volt ezért. Meglepte ıt, hogy az
ember mennyivel jobban fogadja a dolgokat, ha olyasvalakivel van,
aki megérti ıt.
Mire Mike jó néhány perccel késıbb kijött a cukrászdából,
Hannah már nyugodt volt, a férfi azonban nem. A lány látta, hogy
remeg a keze, és izzadság csillog a homlokán.
– Meghalt – mondta Mike, s látszott rajta, hogy nehezen szedi
össze magát, amikor Hannah-ra nézett. – Egyáltalán miért jöttél át
ide?
– Normanre vártam a Süti Édenben, és láttam, hogy ideát minden
lámpa ég. Mivel mozgást nem láttam odabent, meg akartam gyızıdni róla, hogy minden rendben van, fıleg azért, mert Shawna Lee azt
mondta, hogy három tepsi barackos cobblert hoz Lisa és Herb esküvıi fogadására, de nem jött oda.
Mike elıvette zsebébıl a jegyzetfüzetét, amelyet mindig magánál
hordott, és feljegyzett néhány dolgot.
– Felhívtál bárkit is, mielıtt átjöttél ide?
– Nem, viszont egy üzenetet ragasztottam a hátsó ajtóra
Normannek.
– Mi állt rajta?
– Nem emlékszem pontosan. – Hannah Normanhez fordult. – Nálad van még?
Norman kihúzta a dzsekije zsebébıl a cetlit.
– Tessék – mondta, és odaadta Mike-nak.
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– Az utca túloldalán, Shawna Lee-nél, lehet, hogy betörés? – olvasta fennhangon Mike, majd ismét Hannah-hoz fordult. – Mibıl
gondoltad, hogy betörés lehet?
– Felhívtam Shawna Lee-t, de senki nem vette fel a telefont.
– A cukrászda számát hívtad?
– Mindkét számot hívtam, a cukrászdát és Shawna Lee személyes
vonalát. Mivel nem válaszolt, arra gondoltam, hogy nincs otthon, és
valaki betört.
– Ezek szerint hebehurgyán átrohantál ide, hogy fülön csíphess
néhány betörıt?
– Természetesen nem. Benéztem az ablakokon. Ha láttam volna
valakit odabent, akkor nyilván visszaszaladok a Süti Édenbe, és telefonálok a kapitányságra. Mellesleg éppen erre készültem, amikor te
és Norman ideértetek. – Hannah most Normanhez fordult. – Telefonáltál a kapitányságra, amikor elolvastad az üzenetemet?
Norman nemet intett.
– Dehogy. Valószínőleg ezt kellett volna tennem, de én egyenesen
iderohantam.
– Ennek örülök – felelte Hannah, majd visszafordult Mike-hoz. –
Van itt valami, amit nem értek. Ha se én, sem pedig Norman nem
telefonált a kapitányságra, akkor te mit keresel itt?
– Én? – kérdezett vissza igencsak feszélyezetten Mike. – Hát…
izé… találkozóm volt Shawna Lee-vel a lakásomon, és nem jött oda.
Ez nem randi volt, semmi ilyesmi, csak egy személyes beszélgetés,
hogy a helyére tegyük egymás közt a dolgokat. Aztán ki akartam
menni a fogadásra, hogy még a vége elıtt odaérjek, és csatlakozzam
hozzád.
– Értem. –Hannah azon tőnıdött, vajon Mike el akarta-e mondani
Shawna Lee-nek, hogy valaki mással is találkozik ıutána.
– Egy kicsit aggódtam, amikor nem jött, és a telefont sem vette
fel. Egyébként Shawna Lee nem a világ legpontosabb embere, de
általában telefonál, hogy szóljon, ha késni fog.
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– Nem úgy, mint te – morogta az orra alatt Hannah, hiszen még
mindig füstölgött, amiért Mike ıt nem hívta fel, de Shawna Lee-nek
telefonált.
– Mivel még kilenckor sem jelentkezett, újra megpróbáltam felhívni. Utána negyedóránként rácsörögtem, aztán negyed tizenegykor
úgy döntöttem, hogy nem várok tovább, és idejövök megnézni, mi a
baj.
– Hát ez nagyon bölcs dolog volt tıled – jegyezte meg eléggé gúnyosan Hannah.
– Hát te sem voltál sokkal megfontoltabb nálam. Nem kellett volna átjönnöd ide. Nos, szeretném, ha tudnád, hogy sajnálom, amiért
nem mentem el a fogadásra. Már nagyon vártam, hogy veled táncoljam azt az utolsó táncot.
– Ahogyan én is – felelte Hannah, és komolyan is gondolta. Az
utolsó táncuk lett volna, fıleg, ha Mike elmeséli neki a késése okát.
*
– Jól vagy, Hannah? – kérdezte Norman abban a pillanatban,
amint beléptek a lány lakásának ajtaján.
– Jól vagyok. – Hannah a faliórára pillantott.
– Mit gondolsz, le tudok fızni egy kancsó kávét, mielıtt anya telefonál?
Norman fölnevetett.
– Lássuk csak. Mi abban a pillanatban indultunk el, amikor Bill és
Rick Murphy megérkezett, és húsz perc alatt értünk ide. Én úgy becsülöm, hogy legalább öt perced van még.
– Kettı – vigyorgott rá Hannah. – A vesztes fizeti a számlát, amikor legközelebb elmegyünk vacsorázni?
– Áll az alku. Hol van a nagyfiú? Rendszerint az ajtónál szokott
várni.
– Inkább úgy mondanám, hogy megpróbál ledönteni a lábamról –
felelte kuncogva Hannah, mert eszébe jutott a legelsı alkalom, amikor kinyitotta az ajtót, és Móse egyenesen felugrott a karjába. – Biz110

tosan a hálószobában szunyái a párnámon. Menj, nézd meg ıt, amíg
én felteszem a kávét.
Hannah éppen bekapcsolta a kávéfızı gépet, amikor Norman
visszatért a konyhába, karjában Móséval. Örökösen elámult azon,
hogy az ı független kandúrja megengedi Normannek, hogy hanyatt
fekve ringassa ıt a karjában. Ha ı próbálkozna meg ezzel, néhány
másodperc után Móse már karmolna és harapna. Viszont amikor
Norman tartja ıt ebben a fordított testhelyzetben, még elégedetten
dorombol is hozzá.
– Rowww – morgott most Móse, és vádlón tekintett fel Hannahra.
– Mi van?
– Rrrrrroooow!
– A kajás tálja – tolmácsolta Norman. – Nézz oda. Üres.
– Te beszélsz macskanyelven? – Hannah képtelen volt megállni,
hogy ne ugrassa Normant.
– Nem igazán, de ez az egyetlen dolog, ami kiborítja ıt. Nem
igaz?
Hannah bólintott, és kinyitotta a macskaeledelt ırzı lakatot.
Amint Móse tálja csordultig volt cicaeledellel, Norman letette az
állatot a földre. A kandúr megnyalta Norman hüvelykujját, majd
egyenesen a kedvenc helyére igyekezett a konyhában: a lábtörlıre,
melyen az eledeles és a vizes tálkája állt.
– Úgy tőnik, én nyertem – jegyezte meg Hannah alma alakú
konyhai faliórájára fölpillantva Norman.
– Nem nyertél. Még csak négy perc telt el, te pedig ötöt mondtál.
– Hannah kitöltött két csésze kávét, s az egyiket Normannek adta.
– De a négy perc hosszabb, mint a kettı, amennyit te tippeltél.
– Tudom. Pillanatnyilag egyikünk sem nyert még. Vigyük be a
kávét a nappaliba, ott kényelmesebb.
– Nem akarod, hogy lássam az órát – morgolódott Norman, de vigyor ült az arcán, amikor bevitte a csészéjét a nappaliba, és Hannah
mellé telepedett a díványon. – És mit csinálunk, ha ebben a pillanatban megszólal a telefon, és mindketten veszítünk?
111

– Akkor kifizetjük a saját vacsoránkat – felelte Hannah, s közben
a nyakát nyújtogatta, hogy láthassa a konyhai faliórát. – De nem hinném, hogy erre sor kerül. Már csak tizenkét…
Hangos telefoncsörgés szakította félbe Hannah jóslatát.
– Aha! – csapott le Norman. – Ha anyád az, én nyertem.
– İ az.
– Honnan tudod?
– Nézz csak Móséra – mutatott a kandúr irányába Hannah.
– Mi baja van? Égnek áll a szıre.
– Mindig ilyen, amikor anya telefonál. – Hannah felkapta a kagylót, mielıtt ismét csönghetett volna a telefon. – Szia, anya.
Delores olyan hangosat sóhajtott, hogy Hannah úgy érezte, mintha
csiklandozná a fülét.
– Bárcsak ne csinálnád ezt, drágám. Ugye nincs híváskijelzıd?
– De van egy különleges… – felelte, felborzolt macskájára pillantva Hannah. – Gondolom, Andrea telefonált neked.
– Így igaz.
– İt pedig Bill hívta?
– Talált. Igazán felhagyhatnál már azzal, hogy hullákat találsz,
Hannah! Ez annyira nem nıies. Most megint mindenfélének neveznek majd az emberek.
– Miért? Azelıtt minek neveztek?
– Hát, az egész azzal kezdıdött, amikor Mike a hullafogójának
nevezett, és Barbara Donnelly meghallotta ezt a kapitányságon. İ
elmondta Bertie Straubnak, mikor a haját festtette, és Bertie mindenkinek elmondta, aki betért a Frizura Édenbe, hogy szerinte Bascomb
polgármester igazán kinevezhetne téged a Lake Eden-i hullafogónak,
és jelvényt is kaphatnál tıle.
– Csakugyan? – mondta a lehetı legközönyösebben Hannah.
Egyébként nagyon viccesnek találta a dolgot.
– Az emberek olyan okosnak képzelik magukat. Már kiráz a hideg, ha belegondolok, hogy ezúttal miféle neveket aggatnak majd
rád.
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Hannah-nak jó néhány az eszébe jutott, de bölcsen a hallgatás
mellett döntött. Delores amúgy is ki volt borulva, és a legkevésbé
arra volt szüksége, hogy tovább hecceljék.
– Ne aggódj, anya. Három nap alatt elül ez az egész.
– Remélem, vagy soha nem mehetek végig emelt fıvel ebben a
városban. – Pillanatnyi csönd támadt, és amikor Delores újra megszólalt, inkább kíváncsi, mintsem haragos volt a hangja. – Andrea
említette, hogy Bill azt mondta neki, hogy Mike elmondása szerint
ragyogó leírást adtál a bőntény helyszínérıl. Mesélj el mindent, drágám, attól a pillanattól fogva, amikor kiléptél a Süti Édenbıl, egészen addig, amíg megtaláltad a nı holttestét!
Hannah immár másodjára adta elı a történetet, ámbár nem ment
bele olyan részletekbe, amelyek véleménye szerint megzavarhatták
volna az anyja álmát. Mikor a végére ért, Delores felsóhajtott.
– Sajnálom, hogy meghalt. Félelmetes belegondolni, hogy valaki,
akit mindannyian ismertünk, erıszakos bőncselekmény áldozata lett.
De legalább nem olyasvalaki volt, akit szerettem.
Hannah visszafojtotta kitörni kívánkozó nevetését. Hadd mondja
csak ki Delores, amit gondol.
– És mit gondolsz, Vanessa hogyan reagál majd? Visszamegy
Georgiába?
– Fogalmam sincs, anya.
– Hát én remélem. Ha eltőnik a versenytársad, nem kell többé aggódnod.
Hannah eltőnıdve kívánt jó éjszakát, és helyére tette a kagylót.
Valójában eszébe se jutott, hogy Shawna Lee halála személyesen
fogja érinteni ıt. Deloresnek igaza van. Ha a Magnóliaszirom cukrászda bezár, az összes korábbi Lake Eden-i vevıje visszatér hozzá.
– Mi a baj? – kérdezte, Hannah tépelıdı arckifejezése láttán
Norman.
– Csak arra gondoltam, hogy…
A mondatot ismét a telefon csörgése szakította félbe. Ez alighanem a telefonhívások éjszakája lesz. Mivel Móse megnyugodott, ez
nem lehet az anyja, és Hannah szabályosan szólt bele a kagylóba.
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– Halló!
– Halló, Hannah. Remélem, nem hívlak túl késın.
– Dehogy – felelte Carrie hangját felismerve Hannah. – Épp most
beszéltem anyával.
– Na, akkor majd belıle szedem ki az összes részletet. Ugye Norman nálad van?
– Igen. Szeretnél beszélni vele?
Amikor Carrie igenlı választ adott, Hannah átadta a kagylót
Normannek. Nem sokat tudott kihámozni a beszélgetésükbıl, ugyanis a férfi mindössze annyit mondott: „Oké”, „meglesz”, és „neked is,
anya”.
– Nem is érdeklıdött tıled Shawna Lee-rıl? –kérdezte Hannah,
miután letette a kagylót.
– Nem. Valami más járt a fejében. Azt szeretné, ha kérnék tıled
egy szívességet.
Hannah-ban felütötte fejét a gyanakvás ördöge. Szóba se jöhet,
hogy beleegyezzen egy szívességbe, mielıtt nem tudja, mirıl van
szó. Még középiskolás volt, amikor Andrea ezzel a módszerrel vette
rá arra, hogy elkísérje ıt és öt heherészı barátját egy rock-koncertre.
Az elızenekar neve Halláskárosodás volt, és teljes mértékben megfeleltek a nevüknek.
– Mit szeretne Carrie? – kérdezte.
– Delores említette neki, hogy milyen ragyogó egérfogó Móse, és
anyámnak van egy egere, szeretne megszabadulni tıle. Most fel kell
ajánlanom neked egy csomag fagyasztott rákot, ha áthozod holnap
Mósét, hogy megfoghassa anya egerét.
– Remélem, anyám senki másnak nem mesélte el, hogy Móse milyen ragyogó egérfogó, különben az összes Lake Eden-i fel akarná
bérelni ıt – kommentálta nevetve Hannah. Kinyitott egy csomag bajor perecet, a kedvencét, és a tartalmát egy tálba öntötte. – Hihetetlen, hogy éhes vagyok, amikor olyan sok kaja volt a fogadáson.
– Miért? Mégis mit ettél?
– Lássuk csak… Ettem… – Hannah elhallgatott, és meglepett képet vágott. – Tulajdonképpen nem is ettem sokat. A tányéromat
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ugyan teleraktam, de csak néhány falatot ettem, mert Lisa megkért,
hogy vegyek ki néhány szál virágot a csokrából, mielıtt eldobja.
Norman zavartan nézett.
– Minek?
– Majd lepréseli a mikrohullámú sütıben, és elteszi emlékbe.
– Lehet mikrohullámúban virágot préselni?
– Én nem tudok, Lisa viszont igen. Egy magazinban olvasott róla.
Nekem csak annyi volt a dolgom, hogy egy mőanyagszatyorba tegyem a virágokat, és berakjam Sally hőtıkamrájába. Ez legfeljebb
néhány percet vett igénybe, ám amikor visszamentem a terembe, a
tányérom már eltőnt. Nyilván Sally valamelyik pincérnıje vitte el.
– És akkor visszamentél újabb kajáért?
– Hát úgy volt, már egy tiszta tányért is tartottam a kezemben,
csakhogy akkor Sally odajött, és beosztott esküvıi tortát szeletelni.
Norman nevetett.
– Hát pontosan erre gondoltam. És a desszertbüfébıl megkóstoltál
valamit?
– Nem. Túlságosan lefoglalt az esküvıi torta szeletelése és kiszolgálása. Amikor pedig Sally odaküldött valakit, hogy váltson le, már
nem volt étvágyam. Miután ideértem és kipakoltam a furgont, bekaptam egy szeletet Shirley máktortájából, de ha egyenesen hazajöttem
volna és lefeküdtem volna aludni, teljesen megfeledkeztem volna az
evésrıl. – Hannah elhallgatott, és töprenkedı képet vágott.
– Mi van? – kérdezte Norman.
– Azt hiszem, éppen most fedeztem fel egy új fogyókúraprogramot. Egy elfoglalt nap diétája, így fogom elnevezni. Országszerte
fogyókúraközpontokat nyitok, és milliókat kaszálok azzal, hogy anynyi tennivalót adok az embereknek, hogy ne legyen idejük enni.
Normannek ideje sem volt válaszolni, mert ismét megcsördült a
telefon. Ezúttal Andrea volt, és tudni akarta, hogy pontosan mit látott
Hannah, amikor belépett a Magnóliaszirom cukrászdába.
Hannah pontosan ugyanazt mesélte el, amit korábban az anyjának,
ámbár most hozzátett valamit.
– És mit gondolsz, mit láttam a pulton?
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– Mit? – kérdezte kíváncsian Andrea.
– Egy doboz Betty Jo fagyasztott barackos cobblert.
– Tudtam! –kiáltott fel Andrea. – Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy már korábban is kóstoltam ezt a barackos cobblert?
– Persze.
– És emlékszel, amikor Norman azt mondta, hogy olyan az íze,
mint amilyet a nonstop kávézókban lehet kapni?
– Igen, arra is emlékszem.
– Hát, a Betty Jo egy georgiai kávézólánc. Egyszer, amikor arra az
országos versenyre utaztunk Atlantába a Jordan gimi
pompomlányaival, megálltunk egy ilyen kávézóban.
– Nahát! – rikkantotta Hannah. – Várj csak, amíg elmondom
Normannek, hogy igaza volt.
– Miben volt igazam? – tudakolta Norman.
– Abban, hogy Shawna Lee barackos cobblerének olyan az íze,
mint amilyet egy kávézóban lehet kapni. Hát a Betty Jótól hozatta, és
Andrea azt mondja, hogy az egy kávézóhálózat Georgiában.
– Norman nálad van? – kérdezte egy kicsit halkabban Andrea.
– Igen.
– És Mike tud róla, hogy hazavitted magaddal Normant?
– Kit érdekel? İ minden jogáról lemondott, amikor még arra se
vette a fáradságot, hogy eljöjjön a randinkra.
– Tudom, de nem kéne túlságosan féltékennyé tenned. İ vezeti a
nyomozást, és rád szállhat. Végül is neked van ezen a legtöbb nyernivalód.
– Mi a gond? – kérdezte Norman, amikor látta, hogy Hannah zavart ábrázattal teszi helyére a kagylót.
– Andrea szerint gyanúsított lehetek.
– Ez nevetséges.
– Te tudod, és én is tudom, Mike azonban nem tudja.
– Akkor majd megtudja.
– Talán, de el kell ismerned, hogy nekem volt rá a legjobb indítékom.
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– Úgy érted, azért, mert csökkent miatta a forgalmad?
– Részben – felelte Hannah, az ujjain számolva az indokokat. –
Elıször is, az üzleti riválisom volt. Másodszor, randizott Mike-kal,
ahogyan én is.
– Csakugyan? – szakította félbe a lányt Norman. – Ahogyan most
érzek, múlt idırıl beszélünk.
Harmadszor, a városban mindenki tudja, hogy nemigen szívleltük
egymást Shawna Lee-vel.
– Biztosan másoknak is voltak indítékai. Ki más akarhatta volna
megölni Shawna Lee-t?
– Elıször is, a kapitányságon dolgozó összes rendırnek a felesége. Amikor odakint dolgozott, mindenkivel flörtölt, és egyáltalán
nem izgatta, hogy az illetı házas vagy sem.
– Megpróbálod majd kideríteni, hogy ki volt a gyilkosa?
– Ha be akarom bizonyítani, hogy nem én vagyok az egyetlen
gyanúsított, kénytelen leszek – felelte sóhajtva Hannah. – Persze
elképzelhetı, hogy tisztázni fog, ha Knight doki közli a halál idıpontját. Ha mázlim van, éppen százegynéhány embernek adtam esküvıi tortát, amikor Shawna Lee-t lelıtték.
Hannah ásított, és Norman ezt végszónak vette. Fölállt, és rámosolygott.
– Jó lesz, ha elindulok hazafelé. Úgy nézel ki, mint aki mindjárt
elájul, ha még egy percig ébren tartalak.
– Hosszú volt ez a nap. – Hannah fölállt, és az ajtóhoz kísérte a
férfit. – Holnap ráérsz egy konzultációra?
– Szabaddá teszem magam. Fogászati problémáról van szó?
– Dehogy. Gyilkossági problémáról. – Hannah fölnevetett. – Mivel Lisa nászúton van, Andrea pedig részmunkaidıben visszament
dolgozni az ingatlanügynökségre, szükségem van valakire, aki segít
szimatolni. Egész nap a Süti Édenben kell lennem, úgyhogy este leszünk kénytelenek dolgozni. Hajlandó vagy néhány estét velem tölteni?
– Már azt hittem, hogy sosem kérdezed meg – felelte Norman. A
karjába vonta Hannah-t, és megcsókolta ıt.
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Tizenegyedik fejezet
Hannah az utolsó üvegtartályt is megtöltötte a napi teasüteményválasztékkal, majd mindegyik tartályt a pult mögötti polcra tette.
Meglepte, hogy menynyire hiányzik neki Lisa. Nem is annyira a
munka, hiszen egyedül is boldogult a sütéssel, mielıtt Lisa beállt
dolgozni hozzá. Noha könnyebb és gyorsabb négy kézzel dolgozni,
egyedül is el tudta látni a munkát. Amit mindennél jobban hiányolt,
az Lisa társasága volt.
Miután kitöltött magának egy csésze frissen lefıtt kávét, Hannah a
kedvenc asztalához telepedett a kávézóban, és megpróbált lazítani.
Azért jött be korán reggel, mert nem tudta, hogy pontosan mennyi
idıt vesz igénybe, ha mindent egyedül kell megcsinálnia. Túlzásba
vitte az óvatoskodást, mert majdnem egy órát kell várnia nyitásig.
Ahogy ott üldögélt kávét iszogatva, s egy új receptet kóstolgatva,
amelyet elıször aznap reggel sütött, azon tőnıdött, hogy a kapitányságnak sikerült-e felvennie a kapcsolatot Vanessával. Igazából sajnálta Shawna Lee testvérét. Vanessa decemberben vesztette el a férjét, és most, két hónappal késıbb a nıvére is halott volt.
Hannah éppen fel akart állni, hogy vegyen magának egy újabb süteményt, mikor egy ismerıs autó állt meg a Süti Éden elıtt. Andrea
szállt ki belıle. Igazi látomás volt a sötétlila kosztümben és köpenyben. Úgy festett, mintha az év legdivatosabb nıi vezetıjének választották volna, egyetlen apró kivétellel: egy igencsak furcsa kitőzıt
viselt, egy hatalmas, égıvörös színő virágot.
Miközben Hannah sietett ajtót nyitni, látta, hogy a virágkitőzı határozottan csálén áll, ráadásul mintha hiányzott volna róla az egyik
szirom.
– Tracey? – kérdezte, amikor beengedte Andreát.
– Tessék?
– Tracey csinálta neked ezt a kitőzıt?
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Andrea bólintott, majd levette a köpenyét, és felakasztotta a fogasra.
– Persze hogy Tracey csinálta. Gondolod, hogy magamtól fölvennék ilyesmit?
– Ami azt illeti, nem. Meglepett, hogy ez van rajtad. Nem igazán
megy a kosztümödhöz.
– Ni csak, ki beszél! – felelte Andrea, és alaposan szemügyre vette
a nıvérét. – Rajtad fekete és kék van.
– Hol?
– Hát a ruhád. Tengerészkék szvettert viselsz fekete farmernadrággal. Ez divat-katasztrófa.
Hannah lenézett a kardigánjára. Andreának igaza van.
– De meg tudom magyarázni – mondta gyorsan.
– Éspedig?
– Még sötét volt, amikor öltözködtem, és azt hittem, hogy fekete
szvetterbe bújok.
Andrea elnevette magát, ahogyan Hannah is. Olyan testvérek voltak, akik élvezettel szurkálták egymást, amíg a kések nem voltak
túlságosan hegyesek.
– Az egész cukrászdát körbevették kordonokkal – mondta, az ablak felé intve Andrea. – Egy részét innen is láthatod. A bejáratra és a
hátsó ajtóra is ráragasztották a bőntény helyszíne szalagot. Remélem,
jó sokat sütöttél, mert a város összes lakója itt lesz.
– Azért, mert nem tudnak oda menni?
– Részben, részben pedig azért, mert meg akarják kérdezni tıled,
hogy mi történt. Jake és Kelly említette reggel a rádióadásban, hogy
te találtad meg a holttestét.
– Hőha! – horkant fel Hannah, s közben azon tőnıdött, elég lesz-e
a sütemény, amennyit megsütött.
– Ugye megpróbálod kideríteni, hogy ki gyilkolta meg Shawna
Lee-t?
– Nincs más választásom. Meggyıztél, hogy Mike-nál én állok elsı helyen a gyanúsítottak listáján.
– Így igaz. És Bill is ezt gondolja.
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– Ezt ı mondta neked?
– Nem kifejezetten, csak nem tagadta, amikor megkérdeztem tıle,
és ez ugyanaz, mintha kimondaná. Tehát én mit csináljak? Miután
végeztem a házak bemutatásával, és mielıtt elmegyek Tracey-ért,
körbeszimatolhatok.
Hannah eltőnıdött ezen.
– Mit gondolsz, ki tudnád deríteni a halál idıpontját? Mindenekelıtt erre van szükségem.
– Megpróbálhatom.
– Kösz. Tehát Tracey kért meg rá, hogy viseld ma a kitőzıjét? –
tért vissza Hannah a témához.
– Pontosan. És nem mondhattam neki nemet. Teljesen egyedül készítette. Bill anyja vitte ki ıt a mővészeti boltba, és segített neki kiválasztani a szerszámokat.
– Volt már olyan érzésed, hogy az anyósod utál?
– Állandóan – felelte nevetve Andrea. – És mielıtt szóba hoznád,
tudom, hogy betehetném a kitőzıt a kocsiba, és fölvehetnem újra,
amikor hazamegyek. De Tracey órákon keresztül ragasztgatta össze
és festegette ezeket a makarónikat. A legkevesebb az, hogy hordom.
Hannah döbbenten meredt a húgára, majd megpaskolta Andrea
vállát.
– Jó neked.
– Kösz. Egyébként nagyon segíti az eladásaimat. Ha az összes
ügyfélnek elmondom, hogy a lányom csinálta, önzetlennek, gondoskodónak és becsületesnek tartanak majd. Aztán pedig mindent elhisznek, amit a bemutatott ingatlanról elmondok.
– Helyes – mondta Hannah. Tehát a divatkutyából nem lett szalonna. – Kérsz kávét és sütit?
Amikor Andrea bólintott, Hannah bebújt a pult mögé, hogy kitöltsön még egy csésze kávét, és két süteményt rakott egy szalvétára.
– Mik ezek? – kérdezte, a süteményekre pillantva Andrea, mikor
Hannah letette azokat elé.
– Mézes-mazsolás süti. Ezen a héten jutott eszembe a recept, és
nem találtam még jó nevet neki.
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Andrea beleharapott a süteménybe.
– Finom! Nagyon egyszerő, és finom. Nézd csak meg ezt!
– Nézem – felelte, a húga szalvétáján maradt sütire pillantva
Hannah. – Mi van vele?
– Három mazsola van a tetején, kettı a szemnek, egy a szájnak.
Egy kicsit arra a palacsintára hasonlít, amit régen nekem csináltál
reggelire. Emlékszel?
Hannah emlékezett. Andrea nagyon válogatós gyerek volt, és nem
volt hajlandó hozzá se érni egy palacsintához, ha nem volt csokichips
„arca”.
– Tudnál mindegyik sütire csak három mazsolát tenni?
– Hát persze. Nem a tésztában vannak, csak rászórom a tetejére.
– Ha így csinálod, úgy fognak kinézni, mint kicsi babaarcok.
Bébiarc nem lehet, divatbabaarc sem, úgyhogy öregember babaarcnak kell lennie.
Hannah komoly képet vágott, miközben magában visongva nevetett.
– Valahogy nem tudom elképzelni, hogy a vendégek rávetnék
magukat, ha öregember babaarc sütinek nevezném el ıket.
– Szerintem sem. – Andreából kitört a nevetés, Hannah pedig
csatlakozott hozzá. Amikor kicsit lehiggadtak, így szólt: – Egy kicsit
a régi amerikai babákra emlékeztetnek, amiket almából faragtak ki.
Ismered azokat?
Hannah jól ismerte azokat a babákat. Egyszer megpróbált kifaragni egyet a fıiskolai mővészetórán, de az lett a vége, hogy összevissza
vagdosta az ujjait.
– Egy kicsit hasonlítanak ahhoz, de nem nevezhetem ıket almababaarc-süteménynek, hiszen nincs alma a receptben.
– Tudom, viszont elnevezhetnéd babapofi-sütinek. Az mindenkinek tetszene. Mindegyik sütemény egy kicsit más lenne, és biztosan
megvennének párat, hogy összehasonlítsák ıket.
– Neked csakugyan van tehetséged a marketinghez – mondta a
húgára mosolyogva Hannah.
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– Naná, hogy van. Hozzátartozik a kiképzéshez. Elvégre profi ingatlanos vagyok, és elvárják tılünk, hogy nap mint nap áron felül
adjunk el áron aluli dolgokat. – Andrea lereagálta a nıvére rosszalló
tekintetét, és hangosat nyelt. – Természetesen ez a te süteményedre
nem vonatkozik… Csak úgy általánosságban beszélek.
Miután Andrea elment, Hannah megitta a kávéját, és felállt, hogy
átvegye a kiszolgálókötényét. Még így is maradt tizenöt perce nyitásig, de abban a reményben, hogy egy korán kelı betéved, és beszélgethet valakivel, elindult, hogy megfordítsa a nyitást jelzı táblát. Ám
ekkor zajt hallott a sütödébıl.
Hirtelen rosszul érezte magát. Szinte teljesen biztos volt benne,
hogy kulcsra zárta maga mögött a hátsó ajtót.
– Van ott valaki?
– Szia, Hannah! – kiáltotta hátulról egy ismerıs hang, s egy pillanattal késıbb Lisa lépett a kávézóba.
– Lisa? – Hannah örült, hogy látja az üzlettársát, de zavarban is
volt. – Mit keresel itt? Leléptél dolgozni, miután egyetlen napot töltöttél együtt az újsütető férjeddel?
Lisa ragyogó mosolyt villantott rá.
– Nem kifejezetten. Pusztán arról van szó, hogy korán ébredtünk
reggel, és bekapcsoltuk a rádiót, hogy meghallgassuk a híreket, és
tudjuk, mi történik a városban. Jake és Kelly éppen a Shawna Leeféle gyilkosságról beszélt, és mondták, hogy te találtad meg a holttestet.
– Ezek szerint mindent szeretnél tudni róla.
– Hát azt is. De Herb meg én úgy gondoltuk, hogy szükséged lehet itt rám, miközben te kideríted, hogy ki volt a gyilkos.
– És mi lesz a mézeshetekkel?
– Attól még azon vagyunk. Kint maradunk az Éden-tó Tavernában
egy hétre, pontosan, ahogy terveztük, de én addig bejárok dolgozni,
amíg te megoldod ezt a gyilkossági ügyet.
Hannah valójában meg akarta mutatni Lisának nagyvonalú természetét, és azt mondani neki, hogy menjen vissza az Éden-tó Tavernába, és érezze jól magát. Csakhogy amit az üzlettársa mondott, igaz.
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Csakugyan szüksége van Lisa segítségére. A zavara biztosan kiült az
arcára, mert Lisa megfogta a karját.
– Herb és én amúgy sem lehetnénk együtt – mondta, hogy elhessegesse Hannah esetleges lelkiismeret-furdalását, amiért visszarángatta ıt a nász-útjáról. – Önként jelentkezett, hogy egész héten segít
Dicknek.
– Miben?
– Szórakoztatni a férfiakat. Biztosan hallottál róla, hogy a Csinibaba kozmetikai cégnek ma kezdıdik a csapatépítı tréningje.
Hannah megrázta a fejét.
– Most elıször hallok errıl.
– A cég központja az összes létezı szobát lefoglalta, a nászutas
lakosztály kivételével. Sallyvel beszéltünk errıl, és azt mondta,
hogyha ez most jól sikerül, elképzelhetı, hogy a Csinibaba minden
februárban itt fogja megrendezni a csapatépítı tréningjét.
– Ez nagyszerő hír. Most, hogy a téli karnevált áttették januárra, a
február nagyon sovány hónap Dicknek és Sallynek.
– Herb éppen ezért segít Dicknek a férjek szórakoztatásában, amíg
az asszonyok megtartják a szakmai konzultációjukat. Úgy gondolta,
ez a legkevesebb, amit megtehet az után a hihetetlen nászajándék
után, amelyet Gloria Travistıl kaptunk.
Hannah úgy érezte magát, mint a mesebeli Alice, miután leesett a
nyuszi odújába.
– Miféle hihetetlen nászajándékról beszélsz? És ki az a Gloria
Travis?
– İ a Csinibaba vezérigazgatójának a személyi asszisztense. És ı
az, aki az Éden-tó Tavernát választotta az ez évi csapatépítı tréning
helyszínéül. Nem emlékszel véletlenül arra a sötét hajú hölgyre világoskék selyemkosztümben, aki a mamád asztalánál ült vacsora közben?
– Nagyon jól emlékszem rá – felelte Hannah. Amikor odament
köszönni Deloresnek és Winthropnak, nagyon barátságos és kedves
volt Gloria Travis.
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– Meglep, hogy emlékszel rá. Nem sokat beszélt, és hamar távozott.
– Közvetlenül a desszert után – mondta Hannah. – Azért emlékszem rá ilyen pontosan, mert figyeltem anyámék asztalát.
– Miért?
– Azért, mert anya Winthroppal volt, és reméltem, hogy a menyegzı egyiküknek sem fog ötleteket adni.
– Ó! – Lisa megértıen bólintott. – Szóval Gloria ottmaradt vacsorára, mert korán érkezett. Mivel a Csinibaba többi munkatársa csak
ma délután érkezik, Sally megkérdezte, hogy Gloria részt vehetne-e
az esküvıi fogadáson.
– Te pedig azt felelted, hogy részünkrıl rendben. Mit számít még
egy ember, amikor gyakorlatilag az egész város ott lesz.
Lisa nevetett.
– Pontosan ezt mondtam. És részünkrıl csakugyan rendben volt,
de arra tényleg nem számítottunk, hogy Gloria megajándékoz bennünket.
– Azt mondtad, hihetetlen ajándék volt?
– De még milyen. Egy tizenkét személyre szóló pezsgıs villásreggeli-utalványt kaptunk tıle az Éden-tó Tavernába, amely bármikor beváltható.
– Hőha! – Hannah úgy szedte a levegıt, ahogyan Móse szokta,
mikor a lány kinyitja a takarítószekrény ajtaját, és a macska egy pillantást vet a töméntelen cicarágcsára.
– Herb is így reagált, amikor kinyitottuk a kártyát. Eszünkbe sem
jutott, hogy ilyen csodaszép ajándékot kapunk egy olyan embertıl,
akit épp csak megismertünk. – Lisa felpillantott az órára, és összeráncolta a homlokát. – Elég legyen az esküvıbıl. Még van öt percünk. Mesélj el mindent a tegnap estérıl, mégpedig gyorsan.
Hannah az egész délelıttöt azzal töltötte, hogy az elıre megfogalmazott mondatával felelt a kérdésekre: „Sajnálom, nem beszélhetek róla, de a seriff hivatala sajtótájékoztatót fog tartani, amely bármelyik percben elkezdıdhet.” Végül, amikor Lisa harmadjára kérdezte meg tıle, hogy szeretne-e ebédszünetet tartani, igent mondott, és
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hazament, hogy teljesítse a Carrie-nek és Normannek tett ígéretét.
Tizenkét óra tíz perc volt, amikor Hannah az ı hangosan tiltakozó
kandúr-utasával megállt a Rhodes család háza elıtt.
– Csak megyek és megnézem, hogy Carrie csakugyan itt van-e –
mondta a macskának, ámbár nem tartotta valószínőnek, hogy Móse
meghallotta ıt a saját nyávogása mellett. – Mindjárt visszajövök.
Hannah végigsietett a hótól frissen megtisztított járdán, és becsöngetett. Szinte azonnal kinyílt az ajtó, de nem az állt ott, akire
számított.
– Szia, Norman. – Hannah széles mosolyt villantott a férfira. –
Azt hittem, anyád lesz itt.
– Szörnyen elfoglaltak a Nagyi Padlásában, és ideparancsolt engem.
– Tessék?
– Nagyon elfoglaltak a Nagyi Padlásában, és ideparancsolt engem.
Egy óráig nincsen páciensem.
– Sajnálom, nem hallom, amit mondasz. – Hannah furcsán nézett.
Azon tőnıdött, hogy Móse nyávogása esetleg maradandóan megsértette-e a dobhártyáját. Ám aztán eszébe jutott, hogy milyen óvintézkedést foganatosított, mielıtt elhagyta a lakást. – Várj egy percet,
Norman. Elfelejtettem, hogy dugó van a fülemben.
Hannah kivette fülébıl a kis mőanyag fülvédıt, amelyet Herbtıl
kapott, amikor utoljára elment megnézni Lisát, aki egy cowboylövészversenyen indult. Második helyezést ért el, mert mellé lıtt két
bankrabló papírmaséfigurának, viszont az összes marhatolvaj célpontot eltalálta.
– Máris jobb – mondta Hannah, mert hirtelenjében újra hallott.
Téli madarak csiripeltek a fákon, és hallani lehetett a távolban a forgalom surrogását. – Szóval te vagy itt a mamád helyett, azért, mert…
– Nagyon elfoglaltak a Nagyi Padlásán, és anyám iderendelt engem. Két lakberendezı érkezett, és minden tárgyról tudni akarnak
mindent. Luanne keresi ki a dolgokat a komputerben, anyámék pedig
megmutatják a lakberendezıknek a boltot.
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– Hát ez nagyszerő lehetıségnek tőnik – felelte Hannah, hiszen
tudta, hogy az anyja és Carrie milyen sokat dolgozott azon, hogy a
régiségboltjukba vonzza a minneapolisi és St. Paul-i lakberendezıket.
– Na, hol van az egérfogó?
– A kocsiban. Megyek, és idehozom.
– Majd én – ajánlkozott Norman, és már fordult is vissza a lánnyal
a járdához. Ahogy közeledtek Hannah sütis furgonjához, már hallani
lehetett a miákolást, ám abban a pillanatban, amint a lány kinyitotta
az ajtót és Móse megpillantotta Normant, a nyávogás dorombolássá
szelídült.
– Uramatyám! – kiáltotta döbbent tekintettel Hannah. – Ez a
macska nyilvánvalóan bolondul érted.
– Tudja, hogy mi van itt a számára.
– A rák?
– Azt anyától kapja – felelte Norman, miközben kiemelte a kocsiból a macskaszállítót, és Hannah bezárta a kocsit. – Nekem valami
más van a tarsolyomban. Ma reggel vettem neki.
– Mit?
– Majd az öldöklés után megmutatom – ígérte Norman, és elırement a bejárati ajtóhoz. Végigcipelte Mósét a folyosón a vendéghálószobáig, ott lerakta a szınyegre a cicaszállítót. – Amikor anya utoljára látta az egeret, odabent volt.
– Kell lenni valaminek a vendégszobákkal, ha így vonzzák az egereket. Anyáé is ott van.
– Van?
– Izé… – Hannah mély lélegzetet vett, és oldalvást pillantott
Normanre. Minél kevesebben tudnak róla, annál jobb, de Norman tud
titkot tartani.
– Móse nem fogta meg anyád egerét? – tippelte Norman.
– Igen, azaz nem. – Hannah elhallgatott, rájött, hogy zavarba ejtıen válaszolt. – Hadd kezdjem elölrıl. Móse nem fogta meg anya egerét.
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– Az én anyám szerint te azt mondtad a te anyádnak, hogy megfogta.
Hannah megrázta a fejét.
– Nem kifejezetten. Ezt anya feltételezte, és én nem veszıdtem
azzal, hogy kijavítsam ıt. Annyit mondtam neki, hogy nem kell többet az egér miatt aggódnia. Azt azonban nem mondtam el neki, hogy
nyitva hagytam a vendégszoba ajtaját, és reméltem, hogy Móse puszta látványa elijesztette az egeret onnan.
– Vagyis Móse nem nyírta ki.
Hannah felidézte a macskája képét, amint szfinx pozitúrában bámulta az egeret.
– Te viccelsz? Még annyira sem közelítette meg, hogy ráleheljen.
– Micsoda megkönnyebbülés – felelte Norman, s a rácson keresztül megcsiklandozta Móse orrát. – Azt hittem, hogy a fogorvos szakon túltettem magam a finnyásságomon, de nemigen óhajtottam látni, amikor vadászik.
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Babaarcok
(Ehhez a süteményhez nem kell tojás.)
Hozzávalók 40 darabhoz:
10 dkg vaj
15 dkg barnacukor
4 evıkanál méz
1 teáskanál szódabikarbóna
1/2 teáskanál só
1/2 teáskanál fahéj
1 teáskanál citromlé
1 dl tej
30 dkg liszt (nem kell átszitálni)
10 dkg arany- vagy közönséges mazsola (esetleg ribizli) a díszítéshez
Egy mikrohullámozásra alkalmas nagy tálban olvaszd meg a vajat.
Ha szobahımérsékletre hőlt, keverd bele a barnacukrot
ukrot és a mézet.
Add hozzá a szódabikarbónát, a sót meg a fahéjat, és alaposan
al
keverd
össze a masszát, majd add hozzá a citromlevet is.
Tedd a liszt felét a tálba, és jól keverd össze az egészet. Folyamatosan keverd, közben lassan és apránként öntsd hozzá
hozz a tejet, majd
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add hozzá a maradék lisztet, és addig keverd, ameddig sima nem lesz
a tésztád.
Legömbölyített szélő teáskanállal adagolj halmocskákat a tésztából egy nem kizsírozott tepsire, egymástól 7-8 cm távolságra. Minden egyes süti tetejére tegyél 3 szem mazsolát: kettıt a szemnek,
egyet pedig a szájnak.
Elımelegített sütıben 190 °C-on süsd 10-12 percig. Hagyd a sütiket 2 percig a tepsiben hőlni, majd tedd át a sütırácsra, amíg teljesen
ki nem hőlnek.

(Immelda Giese, Coultas atya házvezetınıje 3 tucat Babaarc sütit
rendelt az atya ministránsainak. Amikor bejött elvinni a rendelést, az
egyik süti pontosan úgy nézett ki, mint Teréz anya. (Immelda gondolta így, nem én!) Utoljára azt hallottam, hogy Immelda megpróbálta
rávenni Coultas atyát, hogy tegye ki a süteményt a Szent Péter egyik
vitrinjébe.)
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Tizenkettedik fejezet
Amint Hannah fölakasztotta a dzsekijét a fogasra és egy kéznél
lévı hokedlira rakta a táskáját, egyenesen a kávézóba vezetı lengıajtó felé indult. Lisa már egy órája tartotta a frontot, és biztosan ráfér
némi pihenés.
– Visszajöttem – jelentette ki a nyilvánvalót Hannah, amikor becsusszant a pult mögé. Tömve volt az üzlet, de szemlátomást mindenki elégedetten majszolt és iszogatott.
– Megint elıadta a szfinx-mősorszámát? – tudakolta Lisa, s amikor Hannah bólintott, elnevette magát. – Móse igazi jellem.
– Az bizony. És most végre nyugodt jellem.
– Mit akarsz ezzel mondani?
– Megemlítettem Normannek, hogy Móse milyen hangosan nyávog, amikor a furgonban kell utaznia, erre vett neki egy szájkosarat
meg egy pórázt. Arra gondolt, hogy talán nem borítaná ıt ki olyan
nagyon az utazás, ha nem kéne a szállítódobozában összehúznia magát.
– És bevált?
– Varázslatosan. Norman föltette rá a szájkosarat, a pórázt pedig
egy kampóhoz erısítette a raktérben, hogy Móse ne tudjon elıreugrani és elvonni a figyelmemet. Viszont ettıl még szabadon rohangálhatott hátul, és egy nyikkanást sem hallottam tıle egész úton hazáig.
– Ez fantasztikus. De nem is tudtam, hogy macskáknak is készítenek szájkosarat meg pórázt.
– Nem hinném, hogy kapni lehet, legalábbis nem Móse mérető
macskákra. Norman egy kiskutyának való szájkosarat vett a Filléres
áruházban, amelyen egy kicsi schnauzer képe van. Engem egyébként
az képesztett el a legjobban, hogy Móse megengedte Normannek,
hogy rácsatolja a szájkosarat.
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– Szép kis veszıdés lehetett.
– Egyáltalán nem. Norman megmutatta Mósénak a szájkosarat, és
azt mondta, hogyha felveszi, ellenállhatatlanul fog kinézni, Móse
pedig csak állt ott mozdulatlanul, miközben Norman ráadta a szájkosarat.
– Mike rá tudta volna adni?
Hannah-t meglepte a kérdés, de érdekes volt, így aztán eltőnıdött
rajta.
– Nem hinném. Legfeljebb csak nagy erılködés árán, vagy sokkoló segítségével. Miért?
– Normanhez kell feleségül menned. A macskád megmondta.
Hannah fölhorkanva nevetett, és a pult mellett helyet foglaló vendégek kíváncsian fordultak felé.
– Elnézést, csak egy kis cukrászhumor – mondta nekik, és gyorsan
komoly arckifejezést öltött. Nem helyénvaló vidámkodni, ha a versenytársadat gyakorlatilag kilıtték.
– Tudom, hogy nem kéne tanácsot adnom neked – folytatta Lisa –,
de Norman megbízható, Mike viszont nem. Csak gondolkozz el
azon, ami tegnap este történt.
– Igazad van. És gondolkodtam rajta. Ezen járt az eszem a fogadáson, miközben arra vártam, hogy felbukkanjon. Aztán akkor is erre
gondoltam, amikor késıbb elmondta nekem, hogy milyen sokszor
telefonált Shawna Lee-nek, hogy megtudja, jól van-e. İt felhívta, de
arra nem vette a fáradságot, hogy nekem odatelefonáljon, és szóljon,
hogy nem jön. Amikor randizni kezdtem vele, más volt. Ha azt
mondta, hogy hétre értem jön, hét órakor ott volt. És ha történetesen
késett valami miatt, felhívott, hogy szóljon nekem. Ám amióta ez a
nı ideköltözött… – Lisa elhúzta a tenyere élét a torka elıtt, mire
Hannah elhallgatott.
– Szia, Mike – mondta udvarias mosollyal Lisa. Hannah megpördült, s amire szembefordult Mike-kal, éppúgy mosolygott, ahogyan
Lisa. Vajon menynyit hallott a férfi? Eleget ahhoz, hogy sejthesse,
ıróla beszélt? És számít ez? Hiszen minden, amit elmondott, igaz.
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– Fel kell tennem neked néhány kérdést, Hannah. Bemehetünk a
konyhába?
– Azt hiszem – felelte Hannah.
Mikor egy rendır azt mondja neked, hogy tégy meg valamit, akkor te azt mondod: „Igen, uram”, és megteszed. Legalábbis ezt tanította nekik Mrs. Chambers az elsı osztályban. Azt azonban nem tanította meg, hogy mit tegyél, ha randizol azzal a rendırrel, veszettül
dühös vagy rá, és valójában nem akarsz kettesben maradni vele.
Amikor kijött a pult mögül, Mike átkarolta a vállát, és a lengıajtó
felé terelte ıt. Hannah nagyot nyelt, és megpróbált nem gondolni
arra, hogy milyen nagyszerő érzés, hogy a férfi ilyen közel van hozzá. Inkább arra emlékeztette magát, hogy Mike felültette ıt, és nem
jött el Lisa és Herb esküvıi fogadására. Amikor beléptek a konyhába, a férfi karja lecsúszott derekára. Mire eljutottak a munkapultig,
Hannah egy kicsit kapkodva szedte a levegıt, de átkozott legyen, ha
hagyja, hogy Mike tudjon errıl.
– Kávét? – kérdezte, s büszke volt, amiért nem remeg a hangja.
– Persze. Voltaképpen semmit sem akarok kérdezni. Csak négyszemközt akartam beszélni veled.
– Ó! – Hannah-nak sikerült megfékezni a keze remegését, amikor
egy csésze gızölgı kávét tett le a férfi elé, akinek rengeteg hibája
volt, de pillanatnyilag egyet sem tudott volna megnevezni közülük.
– Azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek. Fel kellett volna hívjalak
a fogadáson, hogy megmondjam, nem valószínő, hogy odaérek. Igazán sajnálom, hogy így alakult.
Hannah kitöltött magának is egy csésze kávét, ámbár igazából
nem is kívánta. Azért foglalta el magát valamivel, nehogy azt felelje,
semmi gond, megértem. Ugyanis egyáltalán nincs rendben, ha megbeszélsz egy randevút, és nem jelensz meg. Ezt meg kéne mondania
neki.
– Igazából ott akartam lenni veled – folytatta Mike –, de el kellett
intéznem azt a félreértést Shawna Lee-vel. Abban a téves hitben élt,
hogy jobban szeretem ıt, mint amennyire szerettem.
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Nahát, mégis mitıl ringatta magát ebben a tévhitben? Hannah öszszeszorította az ajkát, nehogy kicsússzon valami a száján, de gondolatban megfogalmazta azokat a szavakat, amelyeket ki szeretett volna
mondani. „Nincs ennek valami köze ahhoz, hogy a Hummered egész
éjszaka a cukrászdája elıtt parkolt?”
– Azt hiszem, felelısnek éreztem magamat érte, hiszen én voltam
az ok, amiért ideköltözött. Mindössze annyit tettem, hogy felhívtam
telefonon, és elmondtam neki, milyen szép hely Lake Eden, és mire
észbe kaptam, már itt is volt, és munkát kért. Aztán, amikor megkapta, csak biztos akartam lenni abban, hogy jól érzi magát Lake Edenben.
„Hogy jól érezze magát? Ez azt jelenti, hogy lakást keresel neki a
te lakóparkodban, segítesz beköltözni, és folyton odamész hozzá
megszerelni ezt-azt? Az is beletartozik, hogy elviszed ıt pizzázni, ha
azt mondja, hogy éhes, és mindenhová elfuvarozod, amikor azt állítja, hogy nem indul a kocsija?”
– A problémához az is hozzátartozott, hogy nem találkozott senkivel, akihez kötıdött volna. Ez nagyon szomorú. Tudom, hogy felbosszantotta az embereket, mert mindig flörtölt, de egyszerően ilyen
volt. Nem akart ı ezzel semmi rosszat.
„Biztosan terrorizált.” Hannah-nak az édesapja egyik kedvenc
mondása jutott az eszébe. Pillanatnyi csend állt be, és Mike szemlátomást valami megjegyzésre várt, így aztán Hannah az elsı ártatlan
dolgot mondta ki, ami az eszébe jutott.
– Kérsz egy sütit?
– Nem, kösz. Nem hiszem, hogy Shawna Lee-nek rajtam kívül
voltak barátai. Ezért éreztem magamat felelısnek érte.
„Ha nem tudsz valami szépet mondani, inkább ne mondj semmit”
– gondolta Hannah, s egy szót sem szólt. Mike el volt keseredve, ı
azonban cseppet sem volt pátyolgatós hangulatban, és különben is, a
férfi nem a megfelelı embernél keresett vigaszt. Inkább áll ki egy
szál fehérnemőben a hózivatarba, mintsem hagyja, hogy Mike az ı
vállán sírja ki magát.
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– Tudom, hogy nem kellene ezzel terhelnem téged – folytatta a
férfi. És ahogyan sokan mások, tovább beszélt, és pontosan azt tette,
amit nem akart. – Csak arról van szó, hogy Shawna Lee mellettem
volt, amikor meghalt a feleségem. Nagyon magányos voltam, nem
tudtam, kihez forduljak, és ı volt az egyetlen barátom, amikor szükségem volt valakire. Rögtön oda kellett volna mennem, amikor nem
ért oda hozzám. Ha megtettem volna, még mindig élne. Olyan förtelmesen érzem magam, hogy nem voltam ott, amikor neki szüksége
volt rám.
Hannah felnézett Mike szívdöglesztı arcába, mit sem törıdött azzal a gyanús csillogással a férfi szemében, és pontosan azt bökte ki,
amire gondolt.
– Tedd magad túl rajta, Mike. Feladatod van. Hagyd abba az önsajnálatot, és láss neki.
Mike-nak úgy esett le az álla, mint egy rajzfilmfigurának, ám
szinte éppolyan sebesen össze is szedte magát, amilyen gyorsan az
ember szeme a következı kockára ugrik egy képregényen.
– Igazad van – mondta, és megfogta Hannah kezét. – Erre volt
szükségem, azt hiszem, ezért jöttem ide. Valahányszor bajban vagyok, tıled mindig azt kapom, amire szükségem van.
„Vigyázz!” – intette óva Hannát a belsı hang, amikor Mike megkerülte a munkapultot, és talpra rántotta ıt. Amikor pedig megcsókolta, ismét megszólalt az a belsı hang: „Eltereli a figyelmedet. Ne
hagyd, hogy megússza!”
– Rohannom kell. – Mike egy hosszú perc múlva kibontakozott az
ölelésbıl. – Feladatom van.
– Várj! – mondta zihálva Hannah. Iszonyúan koncentrált, mert
tudta, hogy valamit meg kell kérdeznie a férfitól, valami fontosat.
– Tessék.
Beletelt egy másodpercbe, de aztán az eszébe jutott.
– Mikorra tehetı a halál idıpontja?
– Knight doki még nem szólt vissza, de semmi szükséged erre az
információra. És eszedbe ne jusson, hogy nyomozgatni kezdj. Sajnálom, de amíg nem tisztázlak, gyanúsított vagy.
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– Sok száz kérdésre kellett felelned? – kérdezte a konyhába lépve
Lisa, ahol Hannah egy újabb sütet Egzotikus csókot készített.
– Dehogy. És emlékeztess, hogy soha többé ne legyek kettesben
vele.
– Ezt komolyan mondod?
– Majd késıbb elmesélem. Mike eltiltott a nyomozástól.
– Mindig ezt csinálja – legyintett Lisa. – De ugye attól te még
nyomozni fogsz?
– Hát persze. Mike közölte, hogy még gyanúsított vagyok, úgyhogy nyomoznom kell. – Hannah elhallgatott, s a kávézóból beszőrıdı zajszintet figyelte.
– Úgy hallom, jó sokan vannak.
– Bizony, és még annál is többen, mint egy hónappal ezelıtt.
Mondtam nekik, hogy tíz percen belül friss, forró sütiket hozol.
Mindnyájan arra várnak.
– De még mennyire. Látták bejönni Mike-ot, és arra kíváncsiak,
hogy miket kérdezett tılem a konyhában.
– Ez is igaz – felelte vigyorogva Lisa. – És mit mondasz majd nekik?
– Majd elkápráztatom ıket. Elıször elmesélem majd, hogy itt
ücsörögtem, és azon tőnıdtem, miért égnek a lámpák az utca túloldalán. Aztán elmesélem, hogy milyen hevesen vert a szívem, amikor
benéztem az ablakon, és nem láttam semmi mozgást. Utána pedig azt
fogom ecsetelni, amikor megkerültem az épületet, és számtalanszor
megtorpantam, és arra gondoltam, hogy visszanyargalok a Süti
Édenbe.
– Csakugyan?
– Nem, de így drámaibb. Aztán elmesélem, hogyan kukkantottam
be az ablakon, és láttam meg Shawna Lee cipıjét. Utána elhallgatok,
és közlöm velük, hogy többet nem mondhatok, mert a kapitányság
most kezdi a nyomozást, és nem akarják, hogy leírjam a bőntény
helyszínét. Viszont megígérem, hogy abban a pillanatban, amint a
seriff megengedi, többet is elmesélek nekik.
Lisa végtelenül elégedettnek látszott.
135

– Ez úgy hangzik, mint azok a tévésorozatok, amelyekrıl a nagypapám mesélt, amiket a legizgalmasabb résznél hagytak abba. Mindig izgatottan várták a folytatást.
– Pontosan – felelte vigyorogva Hannah. – És mindenki, aki ma itt
van, eljön majd holnap is, a következı fejezetért.
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Tizenharmadik
Tizenharmadik fejezet
Noha a Sarki Kocsma nem éppen a legmegfelelıbb hely volt arra,
hogy megvitassák a Shawna Lee-féle gyilkosságot, Hannah steaket
akart enni, és Norman egyetértett vele. A lány a Süti Édennél hagyta
a furgonját, s most Norman jól befőtött kocsijával gurultak a Sarki
Kocsma felé. Ott fognak találkozni Andreával, mivel McCann
nagymama ad vacsorát Traceynek.
– Ez maga a mennyország – mondta a dzsekije cipzárját lehúzva
Hannah, és élvezettel tartotta arcát a ventilátorokból áradó meleg
levegı elé.
– Meg kéne csináltatnod a tiédet – mondta Norman, amikor rákanyarodott az országútra, és felkapcsolta a reflektorait.
– Tudom. Valamelyik nap megcsináltatom. – Hannah hátradılt, s
az elsuhanó tájat szemlélte. Nem volt túl sok látnivaló, csak az aszfalt szélén magasra felhalmozott hatalmas hókupacok, amelyekbıl
itt-ott úgy emelkedtek ki a jelzıtáblák, akár egy-egy nyalóka.
– Már alig várom, hogy együnk – közölte Norman, amikor lehajtott a Sarki Kocsmához vezetı bekötıútra. – Steaket fogok enni, és
hagymakarikákat, meg fokhagymás kenyeret. Anyám nem favorizálja a vörös húsokat vagy az olajban kisütött ételeket.
– És mi van a fokhagymás kenyérrel?
– Azt sem tartja egészségesnek.
– Azt hiszem, ezt nem egyeztette az én anyámmal. Neki meggyızıdése, hogy a fokhagyma csökkenti a koleszterinszintedet.
– Jó felvetés. Rajta fogom kipróbálni. Norman bekanyarodott a
parkolóba, és az ajtó közelében talált egy helyet.
– Szerinted ez az egész mit-eszel-vagy-mit-nem cirkusz hosszú
távon csakugyan számít?
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– Teljes mértékben – felelte Hannah, és megvárta, míg Norman
megkerüli az autót. A férfi mindig kinyitotta elıtte az ajtót. İ már
csak ilyen. – Rengeteg kutatás van arra, hogy a táplálkozásnak köze
van a hosszú élethez.
– Ezek szerint érdemes ellenırizni a koleszterinszintedet, és csökkenteni a szénhidrátbevitelt?
– Én nem ezt mondtam. Lehet, hogy akkor tovább élsz, de ha
semmi jót nem ehetsz, akkor meg minek?
Norman még mindig nevetett, amikor beléptek a rusztikus építmény ajtaján, amely két fıút keresztezıdésében állt, melyek közül az
egyik immár nyolc éve autópálya lett. Közvetlenül az ajtótól jobbra
hatalmas ruhatár, hosszú padokkal, ahol le lehetett venni a csizmát, s
a padok mögött csizmaállvány volt, a falon pedig fogasok a kabátok
számára. Az egyik falat tükör borította, melyben amikor Hannah és
Norman bementek, hogy felakasszák a kabátjaikat, egy kék melegítıt
és ezüstszínő teniszcipıt viselı nı épp a haját igazgatta. A Sarki
Kocsma ruhatárában éppolyan illat volt, mint a legtöbb minnesotai
ruhatárban. Nedves gyapjú, vizes bır, száradó gumi, s egy olyan illat,
amelyrıl Hannah szerette volna azt hinni, hogy a falat borító göcsörtös fenyıdeszkák illata, de valószínőbb volt, hogy abból a tisztítószerbıl származott, amellyel felmosták a padlót.
Mihelyt Hannah megszabadult a kabátjától, az egyik padra telepedett, hogy lehúzza a csizmáját és a rácsra helyezze ıket. Aztán hatalmas válltáskájából elıhalászta a balettcipıkre emlékeztetı gumitalpú papucscipıjét – a téli hónapokban sosem indult el nélküle.
Amint belebújt, ujjaival a hajába szántott, hogy – attól függıen, honnan nézzük – rendbe tegye vagy összeborzolja a haját, és felállt.
– Kész vagyok. Menjünk enni.
– Ez az egyik dolog, amit a legjobban szeretek benned – jegyezte
meg Norman. – Te sosem tollászkodsz egy tükör elıtt, mint a legtöbb
nı.
– Azért, mert az nem vezet semmi jóra.
– Dehogy. Azért, mert nincs rá szükséged. Te mindig jól nézel ki.
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– Piros pont – felelte Hannah. – Rengeteg jó pont. – Aztán elfogadta Norman kinyújtott karját. A férfinak remek érzéke volt ahhoz,
hogy a kellı idıben a kellı dolgot mondja.
Ahogy az étterem nagytermének ajtaja felé közeledtek, egyre nagyobb lett a zaj. Evıeszközök csörömpölése hallatszott, a beszélgetés
halk moraja, és hébe-hóba nevetés. Hannah mosolygott, amikor
Norman belökte az ajtót, és a helyiségbe léptek. Hosszú sor állt a
recepciós pult elıtt, egészen a Sarki Kocsma kabalájáig, egy kétszázötven kilós medvéig, amely a két hátsó lábán tornyosult.
– Szia, Albert – mondta Hannah, majd képtelen volt ellenállni, és
megpaskolta a medve szúrós, széles mellkasát.
– Te ismered ennek a mackónak a történetét? – kérdezte az üveges
szemő medvét vizslatva Norman.
– Az eredeti történet szerint a tulaj dédnagyapja lıtte le egy huszonkettes kaliberő puskával a rátámadó medvét – mesélte Hannah. –
Nicholas Prentiss volt a neve, és az a Nick, akit mi ismerünk, a negyedik generáció. Szóval Nick dédnagypapa rájött, hogy egy huszonkettessel az égvilágon semmit nem ér el, azon kívül, hogy feldühíti a támadó medvét, így az egyetlen esélye az lehetett, ha életveszélyesen sebezi meg. Szerencsére egy domb aljának közelében volt
már, és a medvék nem tudnak jól futni lefelé, így aztán a pasas lerobogott a domb lábához, hogy nyerjen még néhány értékes percet.
Amikor leért, mozdulatlanul feküdt, és a medve nem vette észre ıt,
mert a medvék nem látnak nagyon élesen. Vasidegek kellettek ahhoz,
hogy mozdulatlanul várakozzon ott, anélkül, hogy egy hangot is kiadna, ám amikor a medve elég közel ért hozzá, talpra ugrott, a puskája csövét a medve szájába nyomta, és meghúzta a ravaszt. A golyó
egyenesen keresztülhatolt a medve agyán, és ott nyomban holtan
rogyott össze.
– Ez igaz? – tudakolta Norman.
– Valószínőleg nem, de jó sztori. Nicholasnak eltört a lába, amikor rázuhant a medve, de tudta, hogy szerencsés, hiszen életben maradt. Amíg helyrejött a lába, egy közeli farmon idızött egy családnál.
Azoknak volt egy lányuk, és a végén ı lett a felesége.
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– És ez ugyanaz a medve?
– A történet szerint. A lány apja kitömette a medvét, mert olyan
szép példány volt, és ezt adta az új házasoknak nászajándékul. Amikor Nicholas és a neje öt évvel késıbb megépítette a Sarki Kocsmát,
a medvét a bejárat mellé állították, hogy üdvözölje a vendégeket. Adj
neki pacsit, Norman. Állítólag jó szerencsét hoz.
Norman megpaskolta a medvét.
– Negyvenkét fog. Tizenkét metszıfog, négy szemfog, tizenhat
kis zápfog, és tíz ırlıfog.
– Tessék?
– Egy darabig állatfogász akartam lenni. – A sor elejére értek, és
Norman a recepciós pulthoz lépett. – Norman Rhodes. Foglalásom
van három személy vacsorára.
Miközben a pult mögött ülı nı Norman nevét kereste a listán,
Hannah azzal szórakoztatta magát, hogy fejben fölsorolta a medve
történetének ellentmondásait. Elıször is Minnesotában jó százötven
éve nem él már grizzlymedve. Akkor is csak az állam nyugati határánál, egy kis területen éltek. Lake Eden az állam középsı részén
helyezkedik el, ahol nem láttak még grizzlyt.
Talán elhitte volna a történetet, ha feketemedvérıl szól. Ámbár a
Lake Eden környékén fellelhetı feketemedve-faj mintegy ötven kiló.
A feketemedvének egyenes a profilja, a grizzlynek azonban tányérképe van. A feketemedve nem púpos, a grizzly viszont az. A feketemedve nem növeszt tavasszal és ısszel hosszú szırzetet, és rövid,
sötét karmai vannak. A grizzly karmai hosszúak és világosak, és eltérı színő nyakszırzetet növeszt.
Ez a medve grizzly volt. Ehhez nem fér semmi kétség. Aztán
egyéb pontatlanságok is vannak Nick dédapjának a történetében,
mégpedig a medve viselkedésével kapcsolatban. A medvék könnyen
futnak meredek terepen lefelé. Továbbá éppolyan jól látnak, mint az
ember. Az, hogy elbújt egy domb aljában, az égvilágon semennyi
idıt nem adott volna Nicholas dédnagypapának. És arra gondolni,
hogy a medve azért nem vesz észre, mert rosszul lát, egyszerően röhejes.
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Hannah ismét megpaskolta Albertet. A vállánál legalább egy méter széles volt, és ez még inkább azt bizonyítja, hogy grizzly. Hannah
hajlamos lett volna lefogadni, hogy az elsı Nicholas egy preparátortól vette a kitömött medvét, felállította az új tavernájában, megeskette a feleségét és annak a szüleit a titoktartásra, majd kitalálta ezt a
történetet, hogy nemzedékrıl nemzedékre szálljon.
– Megvan – mondta a pult mögött ülı nı, és rájuk villantott egy
mosolyt. – Bocsánat, hogy nem találtam meg rögtön, de azért nem,
mert az önök foglalása három fıre szólt, és hárman már megérkeztek. De kértek két plusz széket, úgyhogy minden rendben lesz.
– Azt mondta, hogy hárman már itt vannak? – kérdezett vissza,
Hannah-ra pillantva Norman.
– Igen, az elsı korábban jött, és a másik két személy mintegy negyedórával ezelıtt csatlakozott hozzá.
– Kik azok? – faggatta a nıt Hannah. – Ön itt volt, amikor bejöttek?
– Az összes nevet nem ismerem, de elsıként Mrs. Todd, a seriff
neje érkezett.
– İrá számítottunk. A mi foglalásunkban ı volt a harmadik személy. De ki a másik kettı?
– Nem vagyok biztos benne, de az egyikük bundát viselt. Azért
emlékszem rá, mert a kabátja hasonlított a sógornıméhez. Szıke volt
és… nos…
– Ha a kövér szót keresi, akkor az én anyámról van szó – mondta
Norman.
– Igen, csak egy szép szót akartam keresni rá. Nagyon jól néz ki,
és igen, kövér volt. A másik hölgynek sötét haja van, és ı egyáltalán
nem volt… izé… kövér.
– Az én anyám – mondta Hannah, és összenézett Normannek –
Fedélzeti nyílásokat lezárni, Norman. Anyáink megtámadtak bennünket.
A pult mögött ülı nı elnevette magát, de hamar ismét komoly lett.
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– Igazán sajnálom. Mit szólnának hozzá, ha a terem túlsó felén
egy bokszban ültetném le önöket? És senkinek sem szólok, hogy itt
vannak.
Hannah a férfira nézett, Norman pedig Hannah-ra. És mindketten
egyszerre mondták:
– Kísértésbe ejtı. – Aztán nevetésben törtek ki, amely annyira ragadós volt, hogy az éttermi alkalmazott óhatatlanul velük nevetett.
A vidám pillanatok múltával Norman elhatározásra jutott.
– Inkább ne – mondta. – Tudja, a család.
– Nekem elhihetik, tudom. – A hostess búcsúmosolyt villantott rájuk, aztán átadta ıket egy pincérnınek, aki a terem túlsó részén álló
asztalhoz vezette ıket, ahol Andrea, Delores és Carrie várakozott.
*
– Oké! – mondta, a villáját letéve Andrea. – Amíg ettünk, egy
mukkot sem mondtam Knight dokiról. Szóval Shawna Lee-t este öt
és hét óra között gyilkolták meg. Szerintetek ki tette?
Hannah az utolsó falat húst vette a szájába. Jó véres volt, éppolyan, ahogyan szerette, és nem akart Shawna Lee-rıl beszélni, amíg
élvezte az ételt.
– Nyam-nyam. Csak egy percet még.
A falat nem tartott soká, de Hannah a másodperc utolsó töredékéig
forgatta a szájában a hús ízét. Aztán a húgához fordult.
– Gızöm sincs, ki tette. Pillanatnyilag annyit tehetek, hogy utánanézek azoknak, akiknek lehetett indítéka.
– Kit… kiket… kivel fogsz majd… – dadogta Andrea, aki sosem
volt a nyelv mestere. Aztán újra megfogalmazta a kérdését. – Kit
fogsz elıször kifaggatni?
– Elıször önmagamat kellene, hiszen komoly indítékom lett volna
rá, de azt már tudom, hogy nem én tettem.
– Ki más? – kérdezte Andrea.
– Te – felelte felsóhajtva Hannah.
– Mi van? – fakadt ki dühösen a húga. – Te meg mirıl beszélsz?
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– Hát… egyáltalán nem tetszett neked, hogy Bill szinte mindennap bejárt a Magnóliasziromba.
– Látod, ez igaz. De ezért nem gyilkoltam volna meg Shawna
Lee-t. Ha bárkit is megöltem volna, akkor az… nem érdekes. Kifaggathatsz, ha akarsz, csak az úgysem vezetne sehova. Ez minden.
– Tudom, de az ıszinteség kedvéért el kellett mondanom. És aztán
ott annak azok a rendırök, akikkel Shawna Lee flörtölt – folytatta
Hannah. – A feleségeiknek és a barátnıiknek nyilván megvolt az oka
rá, hogy Shawna Lee kikerüljön a képbıl.
– De még mennyire – értett egyet Delores. – És ott van még Ronni
Ward.
– Ronni? – Hannah meglepıdött. – De én azt hittem, hogy barátok
voltak.
– Egészen addig, amíg Shawna Lee úgy nem döntött, hogy tetszik
neki Ronni fiúja. Ronni rajtakapta ıket a Bertanelli egyik bokszában,
és Ellie mesélte, hogy azt hitte, Ronni ott helyben megöli Shawna
Lee-t, de Bert és a mosogató elrángatták ıt onnan.
– Azon tőnıdöm, hogyan lehet, hogy én nem hallottam errıl – tőnıdött Hannah, és leírta Ronni nevét. – Ugyan nem szívesen teszem,
de kénytelen vagyok Barbara Donnelly nevét is ideírni. Nagyon haragudott Shawna Lee-re, amikor megpróbálta elvenni a munkáját,
miután Grant seriff meghalt, Barbara pedig szabadságon volt. Carrienek leesett az álla.
– De én ismerem Barbarát, és ı soha nem tenne ilyet.
– Persze hogy nem, de nem írhatjuk le addig, amíg nincs rá bizonyítékunk, hogy nem ı tette.
– És ezt mivel tudjuk bizonyítani? – tudakolta Delores.
– Hát itt lépsz be te és Carrie, már amennyiben segíteni akartok. –
Amikor mindkét anya bólintott, Hannah folytatta. – Andrea az imént
mondta el nekünk, hogy Shawna Lee öt és hét óra között halt meg.
Lisa esküvıje ötkor kezdıdött. Az órámra néztem, amikor meghallottam a nászindulót. Hánykor volt vége?
– Hat óra tizenötkor – felelte az esküvıi tanácsadó hozzáértı
hangján Andrea.
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– Oké. Mondjuk, negyedóra megcsókolni a menyasszonyt, meg
rizst szórni, és gratulálni. Mennyi idı alatt lehetett kijutni az Éden-tó
Tavernába a fogadásra?
– Tizenöt perc, talán húsz – mondta Norman.
– Jó. Tehát hat óra ötven. Az elsı vendégek akkor érkezhettek. –
Hannah az anyjához fordult. – Hajlandóak vagytok elintézni néhány
telefonhívást?
– Ebben vagyunk a legjobbak – mondta Deloresre mosolyogva
Carrie.
– Helyes. Megkérem Lisát, hogy adja oda nektek a vendégkönyveket. Volt egy vendégkönyv a templomban is, és egy másik a fogadáson. Megkapjátok tılem a gyanúsítottak listáját, és ellenırzitek,
hogy jelen voltak-e az esküvın. Ha ott voltak, majd utánanézek a
nevüknek a fogadás vendégkönyvében.
– És ebbıl mi eredmény származik? – kérdezte Delores. – Valaki
elment a templomból, megölte Shawna Lee-t, majd kihajtott az Édentó Tavernába, hogy részt vegyen a fogadáson.
– Ez igaz, de a templomból senki nem távozott korábban. Ezt
tényként tudom. És Lisa egyik rokona ott állt a fogadáson az étterem
bejáratánál, és mindenkit megkért, hogy írja be a nevét a vendégkönyvbe, mielıtt belép a terembe.
– Már értem – mondta Delores. – Mindössze annyi a dolgunk,
hogy felhívjuk telefonon azt a két embert, aki a gyanúsított elıtt és
utána szerepel a vendégkönyvben, és megkérdezzük tılük, hogy
hánykor értek oda a fogadásra.
– Pontosan. – Hannah az anyjára mosolygott, aki rögtön vette a
lapot. – Ha a gyanúsítottnak félóránál tovább tartott elhagyni a templomot és megérkezni a fogadásra, az illetınek maradhatott rá ideje,
hogy megölje Shawna Lee-t.
Delores most Carrie-hez fordult, aki bólintott, majd ismét
Hannah-ra nézett.
– Ezt mi elintézzük.
– Remek. Akkor már csak annyi a teendınk, hogy tisztázzuk Mike-ot.
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– Mike Kingstonra gondolsz? – kérdezte Andrea.
– Igen. Találkozója volt Shawna Lee-vel a lakásán azon az estén,
amelyen a nıt megölték.
– Találkozója? – Carrie olyan képet vágott, mint aki nem hisz a
füleinek. – Mit akar ez jelenteni?
– Azt, aminek ı nevezte. Mike azt mondta, hogy tisztáznia kell a
dolgokat Shawna Lee-vel. Mint elmondta, utána azt tervezte, hogy
kijön a fogadásra, és csatlakozik hozzám.
Egy hosszú-hosszú percig csend következett, majd Andrea törte
meg a hallgatást.
– Sajnálom, Hannah, nem akarunk zavarba hozni, de te hiszel neki?
– Nem tudom. – Hannah nagyot nyelt. – Szeretnék hinni neki, de
nem vagyok biztos benne, hogy csakugyan hiszek-e neki. Mi van, ha
nem mondta el az igazat arról, hogy hány órakor volt találkozója
Shawna Lee-vel?
– Ez lehetséges – mondta Delores, és megvonta a vállát. – De az is
lehet, hogy egyszerően tévedett. A férfiaknak nincs jó idıérzékük,
apádnak sem volt.
– Oké. Mondjuk azt, hogy ebben hiszünk neki. De mi van, ha a találkozó, amelyrıl beszélt nekem, valójában randevú volt?
Andrea döbbenten nézett.
– De hiszen veled volt randevúja a fogadáson.
– Azt tudom. Talán két randit akart bepréselni egy estére. Mindegy. Csupán a feltevés kedvéért mondjuk azt, hogy Mike találkozója
Shawna Lee-vel valójában randevú volt. És amikor odament a
Magnóliaszirom cukrászdába a nıért, ott találta egy másik férfival, és
lelıtte ıt.
Carrie teljesen elképedt.
– Hiszen Mike felesküdött rendır.
– Ez igaz – jegyezte meg Norman –, de még a felesküdött rendırök sem cselekszenek mindig helyesen. Mike láthatta Shawna Lee-t
egy másik férfival, és féltékeny dühében agyonlıtte ıt.
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– De mi a helyzet a másik férfival? Vele mi történt? – kérdezte
Delores.
– İ valószínőleg éppen távozott. Mike néhány perccel korábban
érkezett, ott állt, benézett az ablakon, egyre féltékenyebb lett, amikor
látta, hogy Shawna Lee búcsúcsókot ad a másik fickónak. És akkor,
amint a másik fickó kikerült a képbıl, Mike elıhúzta a fegyverét, és
lelıtte a nıt.
Andrea elnevette magát.
– Ez képtelenség. Mindenekelıtt ballisztikai ellenırzést végeznek,
és az összes hivatali fegyverrıl kartoték van. Azonnal tudnák, hogy
Mike fegyverével ölték meg Shawna Lee-t.
– És mi van a saját fegyverével? – kérdezte Hannah. – Az is leltározva van?
– Miféle saját fegyver?
– Az, amelyet a hóna alatt hord. Egy Colt Mustang.
Delores meglepetten nézett a lányára, majd összeszőkült a szeme.
– Honnan tudsz te a hóna alatti fegyverrıl?
– Akkor mutatta meg nekünk, amikor Normannel átmentünk a lakása mellett lévı edzıterembe.
– Ó! – mondta Delores, és ismét mosolygott.
– Te komolyan elhiszed, hogy Mike féltékenységi rohamában
megölhette Shawna Lee-t? – kérdezte Andrea.
– Lehetséges – vágta rá Hannah. – Féltékenységi rohamukban az
emberek nem gondolkodnak, csak cselekszenek. Igazán nem akarom
elhinni, hogy Mike ilyesmit tett, de az, hogy én mit hiszek, igazán
nem számít. Mondjuk azt, hogy nem vagyok száz százalékig biztos
abban, hogy nem követhette el. – Hannah megkönnyebbült sóhajjal
pillantott Normanre. – Legalább te nem tehetted, Norman, te akkor
az esküvı és a fogadás képeit készítetted.
– Csak az idı egy részében. Egyébként úton voltam. Bárki, aki
rendelésre jött, tudta, hogy milyen dühös voltam, amiért Lisának és
neked esetleg be kell zárnotok. Ki mondja azt, hogy én nem állhattam meg a Magnóliaszirom cukrászdánál a fogadásra menet, és nem
lıttem ki a konkurenciát?
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Tizennegyedik fejezet
A Sarki Kocsmából hazatérve Hannah elsı dolga volt megtölteni
szánalmasan nyávogó macskája eledeles tálkáját – azon a napon immár negyedszer. A második dolga pedig elımelegíteni a sütıt, hogy
kipróbálhassa az új süteményt, melynek hazahozta a bekevert tésztáját. Amikor Norman kitette ıt a Süti Édennél, beszaladt érte. Valójában két tál volt, egy kisebb meg egy nagyobb. A nagyba a sütemény
tésztáját, a kicsibe pedig a bevonatot rakta. Úgy gondolta, könnyebben lehet dolgozni vele, ha hideg, ezért egyszerően berakta a furgonja rakterébe. Egy huzatos süteményes furgon tulajdonosának, akinek
új főtıtestre lenne szüksége, amelynek melege a jármőve távolabbi
régióiba is elér, igazán nem okozott gondot hidegen tartani valamit.
Amint a sütı hımérséklete elérte a szükséges hıfokot, Hannah
fogott egy tepsit, bespriccelte tapadásgátló fızıspray-jel, és összeállította a süteményt. Már hetek óta dolgozott ezen a recepten, s azon
igyekezett, hogy jól sikerüljön.
Mire a próbatepsit kivette a sütıbıl, Hannah örökös csokoládé
utáni vágya immár tagadhatatlanul éhséggé fokozódott. Csokoládés
volt a sütemény, amelyet tesztelt, de mivel csokiból sohasem elég, a
mélyhőtıhöz ment fagylaltért. Miután Andrea, Norman és jó anyáik
számos gyilkossági jelenetet veséztek ki, amelyekben Shawna Lee
volt az áldozat, Mike pedig a hidegvérő gyilkos, nem volt kedve
desszertet fogyasztani.
A sütik fantasztikusan festettek, de a cukrászat világában a külcsín
gyakorta megtévesztı. Ha ez okból nem mennek át a vizsgán,
Hannah tudta, hogy ingerült lesz, a sütemények pedig a lakóház szemetes konténerének rossz szagú mélyét fogják megédesíteni.
Miközben dupla adag csokoládés fagylaltot kanalazott ki az egyik
kristálytálkába, amelyet Delorestıl kapott karácsonyra, Hannah végiggondolta, hová jutottak a közös vacsora során. Mindenki akart
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csinálni valamit, ı pedig kiosztotta a feladatokat. Andrea dolga, hogy
mindent megtudjon Mike hollétérıl a kritikus órákban. Delores és
Carrie végigböngészik a templom és a fogadás vendégkönyveit, hogy
megnézzék, melyik gyanúsítottnak tartott túl sokáig eljutnia az esküvırıl a fogadásra. Aztán készítenek egy listát azokról a vendégekrıl,
akik csak a templomban voltak jelen, és azokról is, akik csak az esküvıi fogadáson, aztán egy harmadikat azokról, akiket meghívtak, de
egyiken sem jelentek meg. Ami Normant illeti, ı a betegeivel fog
beszélgetni a Shawna Lee-féle gyilkosságról, és felméri, hogyan reagálnak a nı halálára. Tesztkérdéseket tesz fel mindenkinek, és azonnal felhívja Hannah-t, ha rábukkan valakire, aki egyébként nem szerepel a gyanúsítottak listáján, de lehetett indítéka rá, hogy holtan
akarja látni Shawna Lee-t. És Norman arra is vállalkozott, hogy
munka után segít a lánynak szimatolni.
Hannah nem említette a vacsoránál, de már megvolt a saját munkaterve. Véleménye szerint Shawna Lee halálesete kapcsán túl sok
volt a gyanúsított. Úgy döntött hát, hogy a szokásos menet helyett,
amely abból állt, hogy elkészítette az indítékkal rendelkezık listáját,
ellenırizte az alibijüket, majd egyenként kihúzta ıket a listáról, most
más módszerhez folyamodik, hiszen egyáltalán nem volna célravezetı az összes Lake Eden-i nıt felvenni a listájára. Ezúttal azt tervezte,
hogy Shawna Lee utolsó napját fogja nyomon követni.
Korai idıponttól kellett elindulnia, de nem tehetett mást. Kimegy
a Bouchard Bukétába, és beszél Kyle-lal. Amikor kiszállította a rózsákat, említette, hogy Shawna Lee számára is van rózsaküldeménye.
– Rowwww – morgott, a gazdája karját megbökve Móse, és
Hannah rádöbbent, hogy megállt a keze a fagylaltadagolás közben.
Móse akarta az övét, és a lány nem is hibáztathatta érte. Semmi sem
fogható a fagylalthoz egy olyan éjszakán, amikor mínusz tíz fok van
odakint.
Hannah a hőtıszekrény ajtaján lévı mágnesre pillantott. „Lake
Eden-i Hómobil-segélyszolgálat”, ez állt rajta. Valamikor azon a
télen alakult meg, amikor ı megvette a lakását. Járhatatlan volt a
bekötıút, és a szolgálat az iránt érdeklıdött, volna-e szüksége valamire. Hannah azt felelte, igen, kifogyott a csokifagylaltból. Halálo148

san komolyan mondta, de a hómobilosok nyilván úgy gondolták,
hogy viccel, mert nem szállították ki a fagylaltját. İ pedig két napig
szenvedett, s az üres csokoládéchipses zacskót szagolgatta, amíg fel
nem szabadultak az utak, és el tudott menni a furgonnal
csokifagyiért.
– Nyugi, nagyfiú – mondta Norman becenevét használva, a macskájának. – Te egy tálka vaníliát kapsz, és a nappaliban esszük meg a
desszertünket.
Hannah felkapott két süteményt. Még nem hőltek ki egészen, de
úgy gondolta, attól még elvégezheti a három részbıl álló tesztet.
Megkóstolja a sütit melegen, szobahımérsékleten, majd másnap reggelire.
Amint egy másik kristálytálkában bevitte Móse vaníliafagylaltját a
nappaliba és letette a dohányzóasztalra, Hannah elhelyezkedett, hogy
nekilásson a komoly falatozásnak, és így tett a cica is. A sütemény jó
volt, a lány örült. Az újfajta fagyi pedig, amelyet Florence ajánlott a
Vörös Bagolyban, egyáltalán nem okozott neki csalódást. Egészen
addig egy mukkot sem szóltak, amíg az utolsó morzsa süti el nem
fogyott, és Hannah kanala a fagylaltos tál üres alját kaparta.
– Nem hiszem, hogy Mike tette. Szerinted?
– Miau – kommentálta Móse, s hosszú, rózsaszín nyelvével a
desszertes tálka szélét nyalogatta.
– Ezt igennek vegyem? Tudom, hogy megırülsz Normanért, de
Mike-ot is szereted, nem igaz?
– Rowww – felelte Móse, és abszolút közönyös arckifejezéssel
nézett a gazdájára.
– Felejtsd el, hogy megkérdeztem. Megyek, hozok még sütit. A
csoki nem tenne jót neked, de a mázból kaphatsz egy kicsit.
Miután kivitte a desszerttálkákat a konyhába és újabb két süteménnyel tért vissza, Hannah beleélte magát a hivatalos kóstoló szerepébe. A sütemények most szobahımérsékletőek voltak, és csuda
finomak. Deloresnek biztosan nagyon ízlenének. İ mindig is odavolt
a német csokoládétortáért, ez a süti pedig német csokoládétorta aprósütemény volt.
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Megszólalt a telefon, és Hannah az órájára pillantott. Kilencet mutatott. Lehet, hogy az anyja, ámbár Móse nem borzolta fel a szırét,
ez pedig azt jelenti, hogy alighanem valaki más hívja.
– Halló? – kérdezte, majd lenyelte az utolsó falat süteményt.
– Szervusz, Hannah, Phil vagyok a szomszédból, de nem vagyok a
szomszédban, hanem dolgozom. – Phil felsóhajtott. – Volt ennek
értelme?
– Persze. Mit tehetek érted, Phil?
– Hát, ma délután beugrottam a Nagyi Padlására egy festményért,
amelyik nagyon tetszett Sue-nak. Meglepetés lesz a házassági évfordulónkra. A mamád szolgált ki, és megemlített, hogy Móse milyen
remek egérfogó.
Egy röpke pillanatig Hannah azon tőnıdött, hogyan kezdıdött ez
a beszélgetés. Aztán a kagylóra tette a kezét, és felnyögött. Jól tudta,
mi következik. Kénytelen lesz lecaplatni a lépcsın ebben a mínuszban, a macskájával együtt.
– Tudom, hogy késı van és korán kell felkelned, de vészhelyzetrıl van szó. Sue az imént telefonált kétségbeesetten, hogy egy egeret
látott befutni Kevin hálószobaszekrényébe, és Sue nagyon fél az egerektıl. Mondtam neki, hogy majd felállítok egy csapdát, ha otthon
leszek, de tudom, hogy egész éjjel egy szemernyit sem fog aludni.
Mit gondolsz, esetleg…
– Persze – felelte Hannah, hiszen tudta, hogy Sue kilencven százalékban csak azt akarja, hogy megnyugtassák. – Csak felkapok egy
csizmát, ráteszem Móséra a szájkosarat, és máris odalent leszünk.
Hannah legnagyobb meglepetésére Móse simán megengedte neki,
hogy ráadja a kutyahámot. A kezében cipelte le ıt a lépcsın, hiszen a
mancsai nem szokták ezt a hideget, s csak akkor tette le, amikor beléptek Plotnikék lakásába.
– Igazán hálás vagyok, Hannah – mondta Sue, és látszott rajta,
hogy komolyan is gondolja. – Hallottam, hogy Móse szereti a rákot,
és van egy nagy csomaggal a mélyhőtınkben, amit hazavihetsz neki.
– Igazán nincs rá szükség – tiltakozott Hannah, a mélyhőtıjében
lévı két csomag rákra gondolva. A harmadikat felhasználta a
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gumbóhoz, így aztán még ott van a Delorestıl kapott nagy csomag
salátarák, meg a Carrie-tıl kapott csomag a közepes mérető rákokkal.
– Tudom, hogy nem kéne, de szeretném. Fogalmad sincs róla,
hogy milyen nagyra értékelem ezt, Hannah. Máris jobban érzem magam.
– De még mindig reszketsz – jegyezte meg Hannah, mikor észrevette, hogy a szomszédasszonynak remeg a lába. – Van kávéd?
– A kancsóban. Máris megyek és hozok neked egy csészével.
– Majd én – mondta Hannah, és Sue kezébe nyomta Móse pórázát.
– Annyira remegsz, hogy valószínőleg kilöttyintenéd a szınyegre.
Tejszínnel és cukorral kéred?
– Nem, üresen. A csészék a mosogató fölötti szekrényben vannak.
Hannah megtöltött két csészét kávéval, és bevitte ıket a nappaliba. Móse befészkelte magát Sue ölébe. Sue a szırét cirógatta, a cica
pedig ártatlanul dorombolt, ám az orra egyre közelebb és közelebb
került a fóliával letakart tányérhoz, amelyet Hannah szintén lerakott
az asztalra.
– Hé, te! – Hannah megragadta a macska grabancát, mielıtt az süteménygyilkossá válhatott volna.
– Mi már megettük a desszertünket. Ez itt Sue-é.
– Csodásan néznek ki – mondta Sue, amikor Hannah levette a tányérról a fóliát.
– Egy új recept. Német csokoládétorta süti, és szeretném, ha legalább kettıt megennél belıle. A csokoládéban lévı endorfintól jobban érzed majd magad.
– Ez a legjobb kifogás az evésre, amit valaha is hallottam – mondta nevetve Sue, és megfogott egy süteményt. Beleharapott, örömtelien elmosolyodott, aztán újabb harapásnyit evett. – Tehát ezzel nem
szegem meg a diétámat, mert orvosi célokat szolgál.
– Teljes mértékben. A gyógyászati kalóriák nincsenek hatással a
szervezetre. – Hannah vigyorogva viccelt, és Sue ismét fölnevetett.
– Nagyon finom. – Sue megette az elsı süteményt, és nekilátott a
következınek. – És csodás volt az esküvıi torta is Lisa és Herb esküvıjén. Phil a csokisból vett, én a vaníliásból, és miután a felét me151

gettük, cseréltünk. A kórházban bekapott cukorka, az esküvıi fogadáson evett sütemény, és ezek a sütik… ez a hét betett a diétámnak.
– Majd visszazökkensz a rendes kerékvágásba – biztatta a nıt
Hannah, majd visszatért Sue mondatának elsı felére. – Kórházban
voltál?
– Csak látogatóban. Elmentünk Phillel meglátogatni az egyik rokonát. Megcsúszott a lépcsın, és eltörte a bokáját. Knight doki pár
napra odabent tartja, mert csúnya törés.
– Az már baj. Remélem, nincsenek nagy fájdalmai.
Sue nemet intett.
– Amikor odaértünk, teljesen be volt gyógyszerezve, be nem állt a
szája, Ronni Wardnak mondta a magáét, aki szintén be volt gyógyszerezve.
– Ronni a kórházban van? – Hannah kissé elırehajolt. Ez fontos
lehet.
– Ronni szinte pontosan ugyanakkor törte el a bokáját. Persze több
mérföldnyire voltak egymástól, amikor történt, de így is furcsa egybeesés. Mindketten le voltak törve, amiért nem lehettek ott Lisa és
Herb esküvıjén, így aztán megígértük, hogy viszünk nekik az esküvıi tortából.
Hannah az agyába véste, hogy fel kell hívnia az anyját, hogy ı és
Carrie ne is keressék Ronni Ward nevét a vendégkönyvekben. Aztán
rátért a rágcsálóproblémára.
– Elengedem Mósét Kevin szobájában, de nem vagyok biztos
benne, hogy megfogja az egeredet.
– Én igen. Philip azt mesélte, hogy a mamád és Carrie is csodákat
zengtek róla. Azt mondták, sokkal jobb volt, mint a Profi Rovarirtók
vagy a Hess Egér.
– Hát… ezt jó hallani – felelte Hannah, s közben azon tőnıdött,
hogy mi a csuda ütött belé, amikor azt mondta az anyjának, hogy
Móse megoldotta a problémáját. – Phil azt mondta, hogy az egér Kevin szekrényében van.
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– Igen, ott. Legalább annyi lélekjelenlétem volt, hogy becsuktam
az ajtót, így nem jöhetett ki onnan. Nem aggódnék olyan nagyon, ha
a mi szekrényünkben lenne, de Kevin még csak egy kisbaba.
– Megértem – mondta Hannah, és intett Sue-nak, hogy mutassa az
utat. Aztán nagyon halkan odasúgta Mósénak: – Hallottad ezt? Ettıl
az egytıl csakugyan meg kell szabadulnunk.
Egy-két perccel késıbb Hannah Kevin szekrénye elıtt ült a rongyszınyegen, egy tíz kilónál nehezebb macskával felfegyverkezve.
Kevin az angyalok álmát aludta, s a lány nem akarta megzavarni ıt.
Súgva adta az utasításokat Mósénak.
– Próbáld meg nem felébreszteni a babát. Csak nézd meg, van-e
odabent egér, és ha ott van, szabadulj meg tıle. Ha nem akarod, nem
kell kinyírnod. Kergesd meg, az is megteszi. Csak ne csapj túl nagy
zajt, nehogy Kevin felébredjen. És ne égess le. Oké?
Móse ismét csak a szokásos tökéletesen üres kifejezéssel nézett rá,
és Hannah úgy gondolta, tud olvasni a macska gondolataiban. „Mi
van, te akarod megmondani nekem, hogyan kell egeret fogni? Végül
is ki itt a macska?”
– Bocs – súgta Hannah. – Csak egy kicsit ideges vagyok, ez minden. Most szépen kinyitom a szekrényajtót, te pedig végezd a dolgodat.
Móse megvárta, amíg Hannah kinyitja az ajtót, majd a szekrényhez sétált. Egy másodperccel késıbb odabent volt, és a pelenkás
csomagok között szlalomozott. Aztán már kint is volt, vigyorogva
nézett Hannah-ra, egy farok csücske állt ki a fogai közül.
– Csak egy farok? – kérdezte kicsit aggodalmasan Hannah. –Úgy
érted… semmi nem csatlakozott hozzá…?
Móse nem felelt, csak leült és dorombolt.
– Na… mit mondjak Sue-nak? – Hannah annak az egyetlen teremtménynek címezte a kérdést, aki tudta, mi történt a szekrényben.
– Elkaptad az egész egeret? Vagy csak a farkát? És a farok nélkül
tovább élhet egy egér?
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Móse dorombolt. Hannah még sosem hallotta ıt ilyen hangosan
dorombolni. Miután sejtette, hogy ez az egyetlen válasz, amelyet
kaphat, kiengedte a cicát a szobából.
– Megvan? – kérdezte Sue, amikor megjelentek.
– Azt hiszem. Legalábbis a szekrényben volt, amikor sor került
az… incidensre. És egy farok végét láttam kikandikálni Móse fogai
közül.
– Nekem ennyi elég – mondta Sue, és megpaskolta Mósét. –
Kérsz egy kis rákot a fáradságodért?
Annak dacára, hogy Hannah tiltakozott, mondván, erre valók a
szomszédok, Sue nem engedte el ıt egy hatalmas zacskó fagyasztott
rák nélkül.
– Hogyan tovább? –tudakolta Hannah, miközben felcipelte a lépcsın doromboló cicáját. – Adjunk fel egy hirdetést a Lake Eden-i
lapban, hogy bérbe adunk téged közszolgálatra?
Móse azonban csak dorombolt. És akkor is csak dorombolt, amikor Hannah kinyitotta az ajtót, levette a csizmát, és bekészítette a
kávéját, hogy reggel bekapcsoljon az automata. És akkor is dorombolt, amikor Hannah megmosta az arcát meg a fogát, és belebújt
hosszú, méretes tréningfelsıjébe, amely téli hálóing gyanánt szolgált.
Hannah beállította az ébresztıórát, lekapcsolta a lámpát, és bemászott az ágyba. Móse még akkor is dorombolt, mikor a lány lezavarta
ıt a saját libatollal töltött párnájáról, és átrakta a pontosan ugyanolyan libatollas párnára, amelyet a macskának vásárolt. Dorombolva
adta meg az engedélyt, amikor Hannah odahúzta ıt magához, és nem
húzódott el az ágy végébe.
– Ma este nagyon engedékeny vagy – jegyezte meg, a macska puha szırét cirógatva Hannah. Meglehetısen szokatlan volt Móse részérıl, hogy ilyen sokáig hagyja babusgatni magát. Rendszerint három paskolgatás volt engedélyezve neki, aztán a macska elhúzódott a
keze ügyébıl.
Hannah azon tőnıdött, vajon az egerekben van-e endorfin, amelytıl boldog lesz a macska, hasonlóképpen, mint amilyen hatást a csokiban lévı endorfin gyakorol az emberekre. Ám ekkor Móse kinyi154

totta a száját, Hannah pedig eltátotta az övét a döbbenettıl, amikor
egy kicsi, gyors és sötét valamit látott az ágy végéhez rohanni. Egy
másodperccel késıbb az a kis sötét valami kijött, a padlóra esett,
majd hanyatt-homlok Hannah beépített szekrényébe rohant.
– Hát nem csoda, hogy doromboltál – kapkodott levegı után
Hannah. Felült az ágyban, s épp idıben kapcsolta fel a lámpát ahhoz,
hogy lássa, amint macskalakótársa egy sokkal nagyobb állatnak is a
becsületére váló puffanással leugrik az ágyról, és üldözésbe kezd. –
Hazahoztad Sue egerét játszani!
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Német csokitortacsokitorta-süti
Hozzávalók 36 darabhoz:

A süteménytésztához:
10 dkg vaj
5 dkg tejcsokoládé chips
15 dkg kristálycukor
1 tojás
1/4 teáskanál sütıpor
1/4 teáskanál szódabikarbóna
1/4 teáskanál só
1 teáskanál vaníliaaroma
18 dkg liszt (nem kell átszitálni)

A töltelékhez:
4 dkg barnacukor
4 dkg kókuszreszelék
3 dkg apróra vágott pekándió
2,5 dkg fagyos vaj
1 felvert tojássárgája
0,5 dl tej
Egy mikrózásra alkalmas tálban olvaszd meg a vajat és a csokoládé chipset magas fokozaton, kb. 2 percig. Keverd simára a megolvadt
csokoládét, amíg érintésre meleg, de már nem forró.
Egy másik keverıtálban keverd össze a cukrot és a tojást, add
hozzá a sütıport, a szódabikarbónát, a sót és a vaníliát. Tedd hozzá a
156

csokoládékrémet és alaposan keverd össze. Add hozzá a lisztet és
dolgozd össze vele. (A tésztának merevnek kell lennie, és egy kicsit
morzsálódnia kell.) Takard le a tésztát és tedd félre, amíg elkészíted a
bevonatot.
Egy konyhai robotgépben keverd össze a cukrot, a kókuszreszeléket és a tejet. Add hozzá a vágott pekándiót, vágd a vajat négy darabba, és azt is tedd hozzá. Addig forgasd a robotgép acélpengéjét,
amíg a vaj kis darabkákra esik szét. Válaszd szét a tojássárgáját, tedd
egy pohárba, és villával verd fel. Öntsd a többi hozzátevıhöz, és addig keverd a robotgéppel, amíg alaposan elvegyül a keverékben. (Ha
nincs konyhai robotgéped, a tölteléket készítheted kézzel is, de akkor
puha vajat használj.)
Mialatt a sütı bemelegszik, hőtsd le a tölteléket. Így könnyebben
tudsz majd dolgozni vele. Formálj a kezeddel kb. 2 ½ cm átmérıjő
golyókat a tésztából. Helyezd ıket kikent sütılapra, egymástól 6-7
cm távolságra. Mindegyik golyó közepébe mélyen süllyeszd bele a
hüvelykujjadat. (Ha az egészségügyi felügyelet ott van a környéken,
használj egy kiskanalat.) A töltelékbıl formálj kb. 1 cm-es labdákat,
és helyezd ıket a mélyedésekbe.
Elımelegített sütıben 175 °C-on süsd 10-12 percig. Hagyd 2 percig a süteményt a tepsiben hőlni, majd tedd át ıket sütırácsra, amíg
teljesen ki nem hőlnek.
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Tizenötödik fejezet
A nap végére Hannah-nak sajgott a lába. Megállás nélkül özönlöttek be a vendégek, még a szokásos fél tizenkettes ebédszünetben sem
ritkult meg a tömeg, amikor pedig már túl késı van a reggeli sütihez,
és túl korán az ebéd után elfogyasztott desszerthez. Napközben ı
dolgozott a pultnál, Lisa pedig a konyhában szorgoskodott, három
adagot kevert be, majd sütött meg a Hannah banános sütijébıl. Amikor meg látták, hogy kifogynak belıle, Hannah hagyta ott Lisát a pult
mögött, és három adag Mazsolás zabpehely-csemegét állított össze és
sütött meg.
Eközben Andrea ugrott be a helyzetjelentésével. Kiment a kapitányságra, mégpedig azzal a tervvel, hogy a beléptetırendszer-napló
után érdeklıdjön, ám a parkolóban összefutott Marjorie Hanksszel,
aki Valentin-napon takarított a kapitányságon, és épp a pénzét jött
felvenni. Amikor Andrea megkérdezte tıle, miért dolgozott az ünnepnapon, Marjorie azt felelte, hogy jobban szeret olyankor takarítani, amikor nincsenek bent az alkalmazottak, mert akkor sokkal kevesebben vannak az útjában. Andrea további puhatolózására kiderült,
hogy Marjorie tízpercenként elment Mike mellett, amikor szemetet
vitt ki, és a különbözı munkahelyeket takarította. Mike nem hagyta
el a kapitányságot, Marjorie egészen biztos volt ebben.
– Ma több kávét szolgáltam fel, mint máskor egy hét alatt – jelentette, a kávézót a konyhától elválasztó lengıajtón át beviharzó Lisa.
– Hány tartálynyi fogyott?
– Gızöm sincs, egy tucatnál abbahagytam a számolást. Ez kifogyott… harmincszor tizenkettı… háromszáz és hatvan csésze!
– Maradt még kávé?
– Csak zaccos. Majd kiöntöm, és itt a konyhában készítek egy
friss kancsóval a stratégiai megbeszélésetekre. Akarod, hogy én is
részt vegyek rajta?
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– Persze, ha van idıd.
– Van. Herb majd csak húsz perc múlva jön értem. Telefonon beszéltem vele, és azt kérdezteti, van-e valami, amiben segíthet neked.
A Csinibabás férjeket holnap buszkirándulásra viszik az Indián kaszinóba, úgyhogy Herbnek nem kell segítenie a szórakoztatásukban.
– Herb nem akar elmenni a kaszinóba?
– Nem igazán. İ szívesebben segít neked, ha szükséged van rá.
Azt mondta, torkig van ezzel a semmittevéssel.
– Hiszen csak két napja volt az esküvı – mondta nevetve Hannah.
– Tudom, de Herb nagyon szereti a munkáját, és azt hiszem, hiányzik neki a közrend betartatásának izgalma.
„Lehet, hogy azért, mert te nem vagy ott, hogy másfajta izgalmat
nyújts neki” – gondolta Hannah, de nem mondta ki. Lisa nagyon magának való ember, és bizonyos dolgokat még a barátok és üzlettársak
tekintetében is tabuként kezelt.
Csörgött Hannah órája, s a lány odament a sütıhöz, hogy kivegye
az utolsó tepsit. A Német csokitorta-süti volt, és már nagyon izgult,
hogy kipróbálja, hogyan ízlik az édesanyjának.
Öt perccel késıbb Hannah elrendezte a süteményeket egy tálon,
Lisa pedig elkészítette a kávét. Aztán az üzlettársak lerogytak a
munkapultnál, és mindketten elvesztek a saját gondolataikban, mígnem kopogtattak a hátsó bejáraton, és Lisa odament, hogy kinyissa
az ajtót.
– Jó estét, Mrs. Beeseman – mondta Norman, és kuncogott, amikor Lisa hátrapillantott, hogy Herb édesanyja ott áll-e mögötte. – Te
vagy az, Lisa, kivéve, ha jobban szeretnéd, hogy Ms. Hermannek
szólítsanak.
Lisa megrázta a fejét.
– A Mrs. Beeseman jól hangzik. Csak még nem szoktam hozzá.
Kíváncsi vagyok, mennyi idıbe telik.
– Legalább egy évbe – mondta a hátsó ajtón belépı Andrea. – Fıleg, amikor baráti környezetben dolgozol, és mindenki amúgy is Lisának hív. Ha egy nagy irodában dolgoznál, és örökösen Mrs.
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Beesemannek szólítanának, villámgyorsan hozzászoknál az új nevedhez. Van kávé? Koffeinelvonásban szenvedek.
– Mindjárt hozom. – Lisa felkapott egy bögrét, és megtöltötte kávéval. Igazi tejszínt és cukrot adott hozzá, ahogyan Andrea szerette,
majd letette eléje a bögrét. – Úgy festesz, mint aki egész nap lótottfutott.
Andrea nagyot kortyolt a kávéból.
– Így is van. Délelıtt három órán keresztül listákat írtam a számítógépbe, utána kimentem a kapitányságra, és megszereztem a Mikeféle információt. Aztán megmutattam három házat, újabb listát kaptam a közvetlen szomszédtól az egyik épületre, amelyet megmutattam, felvettem Traceyt és a barátnıit az iskolánál, majd elvittem ıket
táncórára. Most már csak annyi dolgom maradt, hogy kirohanok a
plázába, megrendelni a reklámtollakat, amiket Al szeretne megcsináltatni, és kilencre haza kell érnem, hogy felváltsam Mrs. McCannt,
hogy megnézhesse a Tüzes filmet a Romantika csatornán.
– Hát az meg mi? – tudakolta Lisa, sokkal nagyobb érdeklıdést
mutatva, mint amire Hannah számított. Talán a házasság kitágította
az érdeklıdési körét.
– A hét legromantikusabb filmje. A ma esti öt csípıs paprikát kapott, ami azt jelenti, hogy nagyon éget. A Tüzes film az egyik ok,
amiért Mrs. McCann elvállalta, hogy három hónapra beköltözik a
vendégszobánkba, és gondját viseli Bethanynak. A farmon ugyanis
nincsen szatellit antennája, úgyhogy csak a rendes csatornákat foghatja.
– Mit gondolsz, mi lenne, ha vennénk anyának egy… – Hannah
elhallgatott, és összeráncolta a homlokát. Talán mégiscsak jobb, ha
Deloresnek nincsen szatellitje, akkor talán még romantikusabb ötletei
támadnának Winthroppal kapcsolatban. – Nem érdekes… – mondta.
– Azért, mert esetleg… tudod.
– Pontosan. – Hannah sokat jelentı pillantást váltott a húgával. –
Azt mondtad, hogy kimész este a plázába?
– Igen. Velem akarsz jönni?
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– Nagyon szeretnék – felelte Hannah, és ezzel mindenkit meglepett a konyhában. Többször is határozottan kifejtette, hogy győlöli a
plázát, és a nyitásakor szerzett számtalan vásárlási tapasztalatot.
– Miért? – tette fel Andrea azt a kérdést, amit valamennyien szerettek volna megkérdezni.
– Idıtáblázatot készítek arról a napról, amelyen Shawna Lee-t
agyonlıtték, és beszélnem kell Kyle-lal.
– Ki az a Kyle? – kíváncsiskodott Lisa.
– A Bouchard Bukéta házhoz szállítója. – Hannah a kérdı tekintetek kereszttüzében elhallgatott. – Tudom, hogy azelıtt sehová sem
vezetett az idıtáblázat, ezúttal azonban talán mőködni fog. Pusztán
arról van szó, hogy… igazán nem tudom, mi mást tehetnék. Tehetetlen vagyok, meg vagyok lıve.
Legfeljebb egy óriási kosárlabda-fiaskó vagy talán egy elnökgyilkosság követelt volna ennél nagyobb csendet. Norman volt az elsı,
aki magához tért.
– Tehetetlen vagy?
– Igen.
Andrea megpaskolta a nıvére vállát.
– Pontosan tudom, hogyan érzed magad. Ha Delores és Carrie
nem áll elı valamivel, egy olyan kenuban haladunk a zuhatag felé,
amelyben nincs evezı.
– A kenunak nem evezıi vannak, hanem lapátja – mondta
Delores, aki Carrie kíséretében éppen akkor lépett be az ajtón. – Mi a
baj?
– Hannah tehetetlen, meg van lıve – ismételte el, immár az anyák
felé fordulva Norman. – És ti? Ti hoztatok valami információt?
– Sajnos nem – felelte Delores, miközben elvette Lisa kezébıl a
kávéscsészét. – A gyanúsítottak listáján lévı összes nevet ellenıriztük a vendégkönyvekben, és mindössze egyetlen embert találtunk,
aki nem volt ott a templomban, és eljött a fogadásra.
– Ki volt az? – kérdezte reménykedve Hannah, hátha olyasvalaki
az, akinek lehetett indítéka.
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– Gloria Travis – felelte Carrie. – Mellettünk ült a fogadáson –
magyarázta Delores. – A Csinibaba konferencián van. Nem ismeri a
környéket, most van életében elıször Lake Edenben.
– Nincs indítéka – jegyezte meg egy sóhajtás kíséretében Hannah.
– És ez minden?
Amikor mindkét nı bólintott, Hannah felállt, majd letette anyja
elé a korábban elkészített süteményes tálat.
– Kóstolj meg egyet, anya. Kifejezetten neked csináltam.
– Német csokitorta! – kiáltott fel egyetlen harapás után Delores. –
Igazam van, ugye?
– Igen.
– Hát ezt meg hogy csináltad, drágám?
– Cukrásztitok – felelte az anyjára mosolyogva Hannah.
– Hát egyszerően káprázatos. Szerintem még a nagymamád német
csokitortájánál is finomabb.
Hannah szélesen elmosolyodott, és az utolsó porcikájáig boldognak érezte magát. Deloresnek ízlik a süteménye.
– Az egyetlen különbség az állagában van, és anya tortája nekem
mindig egy kicsit könnyő volt. – Delores elhallgatott, és felvonta a
szemöldökét. – Ugye leírtad a receptet, drágám?
– Igen, anya.
– És tudsz még ebbıl készíteni?
– Hát persze.
– Micsoda megkönnyebbülés. – Delores birtoklóan húzta maga felé a süteményeket. – Jövı csütörtökön büfét kell csinálnod a Lake
Eden-i Hölgyklub találkozójára. És szeretném, ha ezt a sütit szolgálnád fel.
– Boldogan, anya.
– Kitőnı. Ugyebár van még sütid mostanra, drágám? Ezt szeretném hazavinni. Tökéletes lesz lefekvés elıtti nasinak.
Hannah és Andrea összenézett. Erre nem volt még példa. Anyjuk
napi egy édesség fogyasztását engedélyezte magának és gyakran
hangoztatta, hogy a minimumra korlátozott édességfogyasztás a még
mindig tökéletes alakjának titka. Most azonban azt mondja, hogy
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lefekvéskor nasizik? Ez a véletlenül leleplezett dolog gondolkodóba
ejtette Hannah-t: ez az újonnan bevezetett lefekvés elıtti nasi netán
Winthrop ötlete volt? És ha igen, Winthrop megosztja ezt a nasit az
anyjukkal?
– Beteszem neked egy zacskóba – mondta a lány. Megfogta a tányért, s egy kicsi bevásárló zacskóba rakta át a tartalmát, amelyet az
elvitelre szánt süteményekhez használt. Aztán újabb tucat aprósüteményt rakott egy tányérra, és odavitte a munkapulthoz.
– És ezek? – tudakolta Delores.
– Még nem tudom. Azt hiszem, kétségbeesett sütinek fogom elnevezni. Olyan sok vevınk volt ma, hogy kifogytunk szinte minden
hozzávalóból.
– Akkor ezekben mi van? – kérdezte Norman, és elvett egy süteményt.
– Egy csipet ebbıl, meg egy csipet abból. Amikor épp csak egy
kicsi marad valamibıl egy zsák alján, megırzöm. Nem tudom, miért,
de így van. Amikor aztán kifogyunk az egyes hozzávalókból, készítek egy alaptésztát, és azoknak a zsákoknak a tartalmát használom fel
hozzá.
– Nekem ízlik – mondta Norman, miután lenyelte az elsı falatot. –
Mindegyik falatnak egy kicsit más az íze, mint az elızınek.
Lisa is elvett egy sütit, és megkóstolta.
– Ebben négy különféle chips van.
– Az enyémben is – jegyezte meg Andrea. – Rögtön az elsı harapásnál tejkaramella és csokoládé chips ízét éreztem.
Carrie is megkóstolt egy süteményt.
– Az enyémben fehér csoki és tejcsoki van. Pazar kombináció. És
milyen mag ízét érzem?
– Diót és pekánt raktam bele, meg akadt egy kevés kesu is.
– Ebben valami rágós van – mondta Lisa.
– Az csak kókusz lehet, esetleg egy mazsolaszem. Abból is szórtam bele. Nem vagyok biztos benne, de aszalt áfonya is elképzelhetı.
– És újra el tudod ezt készíteni? – kérdezte Norman.
Hannah eltőnıdött, majd felnevetett.
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– Egymillió év alatt sem – felelte.
*
– Mi a csudát mővel itt ez a sok ember? – kérdezte Hannah, miközben kikerült egy fiatal anyukát, aki egyik kezével babakocsit tolt,
a másikkal pedig egy totyogós baba kezét fogta. Megálltak Hannah
lakásánál, hogy enni adhasson Mósénak, s a lány most azt kívánta,
bárcsak otthon maradt volna. A pláza lármás volt, igazi kakofónia
uralkodott benne, sok százan beszéltek egyszerre. A betonfalak és –
mennyezetek addig dobálták ide-ide a hangokat, amíg már nem lehetett megkülönböztetni a szavakat, így aztán a boldogság, az izgalom
vagy a keserőség megnyilvánulásai egyetlen homogén zúgassa váltak, amely egy hatalmas marhacsorda bıgésére emlékeztetett.
– Télen mindig zsúfolt, különösen esténként. Munka után kijönnek ide az emberek vásárolgatni, harapni valamit, vagy megnéznek
egy filmet. Olyan jó, hogy anorák és csizma nélkül lófrálhat az ember.
– Azt elhiszem – felelte Hannah, habár ı sokkal jobban szeretett
volna hazamenni a macskájához, megmelegíteni valamit a mikrohullámú sütıben, és a saját nappali szobája kényelmében megnézni egy
filmet a televízióban.
– Nekem itt van dolgom – mutatott Andrea egy kis üzletre, melyen a MR. LOGO felirat állt. – Gyere be velem. Ez egy vicces bolt.
Hannah követte a húgát, s közben azon tőnıdött, hogy a vicces
szó mit akart ebben az esetben jelenteni, és figyelte, ahogy Andrea
feladja a rendelést háromszáz darab céges reklámgolyóstollra. Miközben a húga és az eladó a betőtípust meg a színt vitatta meg,
Hannah elcsámborgott, hogy megnézzen egy polcra való élénk lila
pólót, amelyeken fehér betők virítottak. LAKE EDENI KIRÁLYOK
volt a felirat a LAKE EDENI SIRÁLYOK helyett – amely a Jordan
gimi kosárcsapatának a neve –, és leértékelve egy dollárért adták
darabját.
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– Jó estét. A nevem Tammy. Szolgálhatok valamivel, hölgyem? –
kérdezte egy csinos barna lány, aki egy MR. LOGO golfinget viselt,
melynek a zsebe fölé zsinórírással a Tammy nevet hímezték.
– Igen – felelte Hannah, azon tőnıdve, hogy pontosan mikor érte
el azt a kort, hogy középiskolás diákok hölgyemnek szólítsák ıt. –
Ezek a pólók csakugyan egy dollárba kerülnek?
– Már nem, a boltvezetı épp az imént szólt, hogy csökkentsük az
árat további ötven százalékkal, mert valami mást kell a helyükre tennünk. Egyébként a felirat igazából: Lake Eden-i Sirályok.
– Rájöttem. Lake Eden-i vagyok – felelte Hannah.
– Ó! Máskülönben ezért ennyire ol… izé… nem drágák. Szeretne
venni egyet?
– Nem. Az összesét szeretném megvenni – felelte Hannah, mert
egy ragyogó ötlet jutott az eszébe. A legutóbbi önkormányzati ülésen
Bascomb polgármester megkérdezte az üzlettulajdonosokat, hogy
szponzorálnák-e a nyáron az egymás ellen versenyzı softball csapatokat. Mind Lisa, mind pedig Hannah lelkesedett az ötletért, de a
szponzoráláshoz tartozott a mez biztosítása is. Most megoldódott a
Süti Éden csapat mez-gondja. Farmernadrág és a Lake Edeni Királyok póló tökéletes lesz, hiszen a Süti Éden cukrászdában és kávézóban királyi módon látják el a vendégeket felséges süteményekkel.
– Az összesét kéri? – Tammy meglepetten meredt Hannah-ra,
amikor bólintott. – Hát… tudom, hogy semmi közöm hozzá, de…
miért?
Miután Hannah elmagyarázta, Tammy csupa mosoly volt.
– Játszhatok a csapatában? A suliban softballoztam, és nagyon hiányzik.
– Ezek szerint végzett már?
– Két évvel ezelıtt, a Sólyom-völgyi gimiben. Clarissából származom. A városi fıiskolára jártam, de ott nincsen sportprogram.
– Nagyon örülnénk, ha játszanál nálunk – felelte Hannah, s egy
sportmenedzser egyoldalú azonnali döntésével átadott egy névjegykártyát azok közül, amelyeket Norman készített neki a számítógépén.
– Hívj fel a jövı héten, és aztán mindent megbeszélünk.
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– Köszönöm. Nagyon izgatott vagyok. Most ne mozduljon innen,
és ne vigyen semmit a pénztárhoz. Megyek, beszélek a fınökkel,
hátha ki tudok alkudni egy csomagárat ezekre a pólókra.
Mialatt Hannah várakozott, egy újabb korral kapcsolatos kérdésen
törte a fejét. Vajon az élete melyik pontján kezdtek túlságosan fiatalnak kinézni a középiskolások? Ahogyan ı egyre öregebb és öregebb
lesz, mindenki egyre fiatalabbnak és fiatalabbnak látszik majd? Talán
ki kell mennie az idısek otthonába, és megkérdeznie errıl Walstrom
nagymamát, aki nemrég ünnepelte a százegyedik születésnapját. Az
ünnepségrıl megjelent egy fotó a Lake Eden-i Hírek címlapján, amelyen Walstrom nagymama egyenes hátú széken ülve egy szelet születésnapi csokoládétortát eszik, és martinit kortyolgat hozzá. Mikor a
martini felıl kérdezték, az újság idézte a százesztendıs asszony válaszát: „Mindig is azt mondtam, hogy sosem nyúlok erıs italokhoz,
még akkor sem, ha száz esztendeig élek is. Hát eggyel túléltem a százat, úgyhogy most megpróbálkozom ezzel a martinival. Nem tudom,
miért vannak tıle annyira oda, szerintem olyan az íze, mint a terpentiné.”
– Ha az összesét elviszi, huszonöt cent darabja – mondta a
Hannah-hoz rohanó Tammy. Egy cetlit lobogtatott a kezében, és kizökkentette a lányt a gondolataiból. – Nem kell mást tennie, csak
odavinni ezt a cédulát a pénztárhoz, és az egészben a legjobb, hogy
ki is fogjuk szállítani. A jövı héten amúgy is megy egy megrendelés
a Jordan gimibe, úgyhogy a sofır egyúttal leszállítja az ön rendelését
is. Nyolc póló van mindegyik méretbıl, a kis mérettıl az XXL-esig.
– Köszönöm, Tammy. – Hannah széles mosolyt villantott a lányra, és emlékeztette rá, hogy egy hét múlva hívja fel, és akkor többet
is megtudhat a Süti Éden csapatáról. Aztán a kasszához sietett, hogy
fizessen, mielıtt a boltvezetı meggondolná magát.
– Láttam, hogy egy tízessel fizettél – mondta Andrea, amikor elhagyták az üzletet. – Mit vettél? És miért nem hoztad azt magaddal?
– Nem azt, azokat. Egynél többet vásároltam. Történetesen negyven darab pólót.
Andrea döbbenten fordult a nıvéréhez.
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– És én még azt hittem, hogy jó üzletasszony vagyok. Csakugyan
negyven trikót vettél tíz dollárért?
– Pontosan. És a jövı héten ki is fogják szállítani. Valaki egy betőt eltévesztett a sablon készítésekor, és Lake Eden-i Királyok felirat
szerepel a pólókon a Sirályok helyett, viszont a Süti Éden új softballcsapatának kiválóan megfelel. Még az is elképzelhetı, hogy jeges
kávét viszünk majd magunkkal, és szétosztjuk a drukkereink között.
– Nem is tudtam, hogy softball-csapatot szponzoráltok.
– Én sem, amíg rá nem bukkantam ezekre a pólókra. Lisával úgy
gondoltuk, hogy a csapatmezek biztosan nagyon drágák lehetnek.
– És lesznek pompomlányaitok is? – tudakolta vágyakozó tekintettel Andrea.
– Nem tudom. Még a csapat sem állt össze.
– Lehet, hogy én találok nektek pompomlányokat. És én vezethetem a csoportot. Még mindenre emlékszem. Na, mit szólsz hozzá?
– Hát persze, ha úgy gondolod, hogy lesz rá idıd – bólogatott
Hannah.
– Majd teremtek idıt. Nekem is jó mulatság lesz. – Andrea a virágüzlet felé pillantott. – Szóval mit kell megtudnod a Bouchard Bukétában?
– Majd elmesélem, amíg bekapunk egy perecet – felelte Hannah, a
virágüzlet bejárata elıtt elhaladó pereces kocsira mutatva. Forró sósperecet árultak róla, ez volt Hannah kedvenc gyorsétele, egyszersmind annak a számtalan alacsony szénhidrátú fogyókúrának a kudarca, amelyekbe belekezdett.
– Csak egyél. Nekem Billel kell vacsoráznom, amikor hazamegyek. – Andrea megvárta, amíg a nıvére vesz egy perecet, majd viszszamentek a virágüzlethez. – Szóval mit kell megtudnod?
– Azt, hogy hány órakor szállította le Kyle a virágot Shawna Leenek, hogy személyesen találkozott-e vele, és hogy mikor távozott.
Ma este Kyle dolgozik a pultnál. Telefonáltam, és megkérdeztem.
Továbbá minden egyebet meg kell tudnom, amit Kyle esetleg
Shawna Lee programjáról megtudott a nap hátralévı részére. Bármi-
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ben fogadnék, hogy megkínálta ıt barackos cobblerrel, és rendkívül
nagy gondossággal és odafigyeléssel szolgálta ki.
– A még több üzlet reményében?
– Dehogy. Hogy minél tovább ott tartsa ıt. Kyle ugyanis nagyon
csinos.
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Kétségbeesett sütesütemény
Hozzávalók 40 darabhoz:
10 dkg vaj
10 dkg kristálycukor
5 dkg barnacukor
1 teáskanál vanília aroma
1 teáskanál szódabikarbóna
1/2 teáskanál só
4 tojás (csak villával verd fel)
15 dkg liszt (nem kell átszitálni)
8 dkg csokoládé chips
10 dkg aprított olajos mag
Olvaszd meg a vajat, és keverd hozzá a kristálycukrot meg a barnacukrot. Add hozzá a vaníliát, a szódabikarbónát, a sót, és keverd
össze. Tedd hozzá a tojást, és újra keverd meg a masszát. Szórd bele
a liszt felét, a chipset meg a felvágott olajos magvakat. Alaposan
dolgozd bele az újabb hozzávalókat is, majd tedd bele a maradék
lisztet, és jól keverd össze a masszádat.
Teáskanállal szaggass kikent sütılapra halmocskákat, egymástól
6-7 cm távolságra. (Ha a tészta nagyon ragad, tedd fél órára hőtıszekrénybe, majd próbálkozz újra.)
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Elımelegített sütıben 175 °C-on 10-12 percig süsd, vagy amíg
szépen megbarnul. 2 percig hagyd a tepsiben hőlni, majd tedd tortarácsra, amíg teljesen kihőlnek a sütik.
Ha kétségbeesett helyzetedben, amikor azt hiszed, hogy semmilyen valamirevaló sütit nem tudsz kreálni a hozzávalók hiányában,
csak jól nézd meg, hogy mennyi mindent rejteget a konyhád! Ennek
a sütinek ugyanis pontosan az a legkiválóbb tulajdonsága, hogy az
alapanyag variációk korlátlanok! A csokichips lehet fehér-, tej- vagy
étcsoki is – akár vegyesen használva. Az olajos magvak közül ízlésed
szerint választhatsz diót, pekándiót, kesudiót, mandulát, akár földimogyorót. S ha ebbıl sincs elegendı a készletedben, akkor használhatsz összetört kukoricapelyhet, rizspelyhet, kókuszreszeléket, mazsolát vagy egyéb szárított gyümölcsöt.

(Norman nagyon szereti ezt a süteményt. Azt mondja, olyan, mint
az élet Lake Edenben, ugyanis sosem tudhatod biztosan, hogy mire
számíthatsz.)
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Tizenhatodik fejezet
A Bouchard Bukéta kirakata lélegzetelállító volt és a két nıvér
megállt, hogy megcsodálja. A portál fı ékessége az a különleges
gyümölcskosár volt, amelyben különféle gyümölcsökbıl kivágott
virágok ékeskedtek. A gyümölcsvirágokat fából készült vékony
nyársak végére szúrták, és így helyezték el ízlésesen egy kosárban.
Hannah hosszú pillanatokig néma csodálattal bámult. Alig akarta
elhinni, hogy ilyen zamatos gyümölcsöket lehet találni Minnesotában
a téli hónapokban. Virítottak itt margaréták, friss ananászból kivágva, málnaszemmel a közepükön, piros és zöld szılıszemekbıl kanyarított páfrányfélék hosszú szárakon, közte eperszemekkel, melyek
még hangsúlyosabbá tették a színek kavalkádját. Mindeközé különféle formájú sajtokat tőzdeltek, sárga, narancssárga és fehér kísérıjeként a gyümölcsöknek. A csokor közepén pedig kártya hirdette, hogy
a teljes kompozíció elfogyasztható, kivéve a nyársakat és a kosarat.
– Ez egy vagyonba kerülhet – sóhajtott Andrea. És Hannah tudta,
hogy arra gondol, bárcsak egy ilyen pompázott volna Bill partiján,
amikor beiktatták Winnetka megyei seriffnek és az egész város ott
volt.
– Úgysem tudjuk megfizetni – mondta Hannah, abban reménykedve, hogy Andrea nem rendel meg azonnal egyet, teljesen lemerítve a hitelkártya egyenlegét. – Inkább fotózzuk le! Lisa igazi kis mővész, a fejemet rá, hogy amint elkezdıdik a gyümölcsszezon, csinál
nekünk egy ilyet.
– Kíváncsi lennék, hol vásárolják ezeket a gyümölcsöket? – merengett Andrea.
– Nem tudom, de szinte túl szépek ahhoz, hogy igaziak legyenek –
Hannah megállt és felvonta a szemöldökét. – Szerinted azok?
– Szerintem azok, mik?
– A gyümölcsök. Szerinted igaziak?
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– Nem tudom. De meg fogom kérdezni. – és Andrea máris megindult az üzlet belseje felé, nyomában nıvérével. Pár lépés után azonban megtorpant és hátrafordulva majdnem fellökte Hannah-t.
– Mi van?! – kérdezte Hannah észrevéve húga elszánt arckifejezését.
– Szerintem edd meg kint a perecedet, mert kihől. Az üzletbe különben sem szabad kaját bevinni. Jobb lesz, ha egyedül beszélek
Kyle-al. Téged már ismer, és lehet, hogy meg sem mukkanna, ha
ketten kérdeznénk. Így azonban csak egy beszédes idegen leszek, aki
történetesen beesik a boltba, hogy a gyümölcskosár felıl érdeklıdjön. Azonnal jövök, ahogy kipréseltem belıle az információkat és
elmondom neked.
– Rém kedves vagy velem – mérgelıdött Hannah, miközben leült
egy közeli padra magába fojtva további véleményét. Andrea valóban
mesteri társalgó volt és pillanatok alatt elérte azt, ami neki csak véres-verejtékes munkával sikerült.
Tíz perc elteltével és a perec fogytával Hannah már kíváncsi volt,
mi tart ennyi ideig a húgának. Odasétált a kirakatüveghez és belesett
rajta, hátha látja Kyle-t és Andreát, amikor egy ismerıs hang a nevén
szólította.
– Mike? – Hannah gyorsan megfordult és nyelt egyet. Ott állt
szemben vele a bevásárlóközpontban, vörösesszıke hajával és borostájával, átható kék szemével, 190 cm-es magasságával, ragyogó seriff-helyettesi egyenruhában. Minden lány lélegzete elállna a látványtól, de Hannah nem volt már kislány. Ráadásul még mindig haragudott rá, de a szíve mégis hevesen kezdett dobogni.
Annak ellenére, hogy eldöntötte, észre sem veszi a fiút, kezei önálló életre keltek, és ujjaival úgy intett Mike felé, amit az csakis üdvözlésként értelmezhetett és egyenesen Hannah felé indult a moziba
igyekvık hullámzó sokaságán keresztül.
Hannah tudta, hogy vége van, ha a szemébe néz, ezért igyekezett a
környezetére koncentrálni.
– Moziba mégy? – kérdezte, ami az eszébe jutott, könnyed kíváncsisággal a hangjában.
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– Nem, hacsak te nem akarsz valamit megnézni.
Hannah nem tudta, hogyan reagáljon. Most meghívta ıt moziba?
Vagy csak arra kíváncsi, mit vetítenek? Az elsı nem volt aktuális, az
utóbbi pedig csupán formalitás lenne. A legbiztosabb, ha tréfának
veszi a helyzetet, és az elsı dolgot kimondta, ami az eszébe jutott
egy moziplakátra pillantva.
– Már háromszor láttam a”Tininindzsa teknıcöket”. Azt hiszem
nem érdemes még egyszer megnézni.
– Tinini…? – Mike megtorpant és bámult. Még a száját is eltátotta. Aztán nevetni kezdett. – Csak viccelsz… Igaz?
– Igaz.
– Akkor nem megyünk el enni valamit? Szabad vagyok ma este és
úgy szeretnék beszélgetni veled.
– Ne haragudj, de nem egyedül vagyok itt…
– Hello Mike! – szakította meg Andrea a társalgást – Mit keresel
itt? Gyilkosság történt a plázában?
– Csak ellenırzöm valaki alibijét. És ti?
– Tollakat rendelünk Al-nek.
– Hannah és én éppen enni indultunk, – jelentette be Mike – Velünk tartasz?
– Nem, nem. Menjetek csak ketten. Nekem kilencre otthon kell
lennem. – Andrea úgy tett, mintha tudomást sem venne a kellemetlen
helyzetrıl. – Késıbb hívlak, Hannah. Ja, és a virágok hamisak és
mondok még mást is!
Mike intett Andreának, ahogyan távolodott, majd Hannah-hoz
fordult.
– Valaki hamis virágokat árul?
– Dehogy is. Csak kirakati díszítés. Én mondtam Andreának, hogy
milyen jól néznek ki, Andrea pedig megkérdezte, hogy valódiak-e.
Mike megfogta Hannah kezét.
– Szóval, hova menjünk vacsorázni?
– A Lake Eden Tavernába – felelte habozás nélkül Hannah egyik
kedvenc éttermének nevét. Most már ı irányította a helyzetet, amióta
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Mike elrabolta a saját húga segítségével. De biztos volt benne, hogy
megéri majd az idıtöltés.
*
– Remek volt a vacsora – mondta Mike, leparkolva a Süti Éden
hátsó ajtajánál. – Biztos vagy benne, hogy ne kísérjelek haza?
– Biztos vagyok benne – Hannah hangtalanul mondta végig a teljes mondatot, amely végigfutott az agyában. „Biztos vagyok benne,
hogy jó lenne, ha haza kísérnél, és biztos vagyok benne, hogy nem
szabad ezt csinálnunk.”
– Szóval komolyan mondtad, hogy megvan neked? – kérdezte
Mike.
– Mi van meg? – kérdezte Hannah megkeveredve a kérdéstıl.
– Az Orange Julius receptje.
– Ja, igen. Az megvan. Azt hiszem ez nem teljesen az eredeti recept, de senki nem veszi észre a különbséget.
– Mondtam már, hogy miért van rá szükségem? – kérdezte a férfi.
Hannah azon csodálkozott, hogy a két pohár bor, amelyet Mike
fogyasztott a vacsora alatt így megváltoztatta volna ıt. De ez nem
volt túlságosan valószínő. Látta már sokkal többet is inni, mégis józan maradt.
– Azt mondtad, ismersz néhány embert, aki nagyon csalódott volt,
amikor bezárt az üzletük a plázában.
– Igen. És senki sem árulja már. Utánakérdeztem az igazgatóságon. Gondolod, hogy az Orange Julius teljesen eltőnt a piacról? –
gondolkodott hangosan Mike.
Hannah vállat vont, és csodálkozott, vajon miért érdekli Mike-ot
az Orange Julius sorsa.
– Fogalmam sincs. – felelte.
– És mi a helyzet a recepttel? Itt van nálad a Süti Édenben?
– Igen, itt van a receptes füzetemben. A legtöbbször gyerekzsúrra
készítünk ilyet. Csináltam is belıle egy szülinapi partira pár héttel
ezelıtt.
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– Tehát minden hozzávalód megvan, ha éppen ilyet kér valaki?
– Persze, ez is szerepel a kínálatunkban a limonádé, a puncs és a
tej mellett.
– Szóval bármikor tudsz készíteni, amikor csak akarsz?
Hannah megfordult, hogy lássa Mike arcát a mőszerfal halvány
fényében. Mike nagyon különösen viselkedett, és Hannah nem tudta
az okát.
– Igen, bármikor el tudom készíteni. Miért?
– Igazán hálás lennék, ha bemennénk, és csinálnál nekem.
Hannah megrökönyödve meresztette szemét Mike-ra.
– Te egy Orange Julius-t akarsz éppen most?
– Igen, éppen most. Csinálnál?
– Felılem – felelte Hannah, miközben kimászott Mike kocsijából,
és elindult az üzlet hátsó bejárata felé. Ha nem ismerné jól, meg mert
volna esküdni rá, hogy Mike-nek elment az esze. Hannah-nak átvillant az agyán, hogy talán mégsem tud mindent a férfiról.
De mivel az este Mike elvitte ıt egy hihetetlenül jó vacsorára, és
meghívta egy cseppet sem olcsó Wellington bélszínre, az a legkevesebb, hogy beledobálja az Orange Julius hozzávalóit egy turmixgépbe és elkészíti neki.
Miközben Mike leült egy székre a munkapult elıtt, Hannah összeszedte, amire szüksége volt az édesség elkészítéséhez, és bekapcsolta
a turmixgépet.
– Fér még bele jég is, ha gondolod, teszek bele neked. Szeretnéd
hazavinni magaddal?
– Hát, nem hiszem, hogy hazamegyek. Inkább átnézek szembe
Shawna Lee-hez.
Hannah keze megállt a turmixgép fölött.
– Vanessa visszajött? – kérdezte.
– Még nem. – Mike felpillantott a falon függı órára. – Most szállhat le a gépe. Hamarosan felveszi a csomagjait, kihozza a kocsit a
parkolóból, és jön ide Lake Eden-be. Most nincs nagy forgalom, így
még éjfél elıtt ideér.
– Oh… ennyire pontosan ismered a programját?
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– Igen. Beszéltünk telefonon ma reggel. Amikor megmondta,
hogy még éjfél elıtt a városba ér, mondtam, hogy találkozzunk a
boltjában.
– Neked van kulcsod?!
– Shawna Lee adott nekem egyet, hogy nézzek be, ha nincs itthon.
Tudod, ha esetleg betörnének…
– Világos – válaszolta Hannah ahelyett, hogy azt mondta volna
„Mégis, kit nézel te madárnak?”
– Mindenesetre, nem gondolom, hogy tanácsos volna egyedül járkálnia éjjel, mikor itt ölték meg a testvérét. Ezért mondtam, hogy
találkozzunk.
Hannah gyanakodva nézett rá. A legtöbb ember talán úgy gondolná, igazán kedves Mike-tól, hogy ennyire figyel Vanessa érzéseire,
de azt is tanácsolhatta volna Vanessának, hogy szálljon meg egy hotelben, és reggel jöjjön csak át a Magnóliasziromba. Vajon van más
oka is, hogy Mike találkozni akar vele a boltban? A helyi pletyka
szerint a két déli nıvér cserélgette a pasijait. Amikor egyikük megunta az udvarlóját, és többé már nem randevúzott vele, akkor a másik
nıvér került a képbe, és ott folytatta, ahol a testvére abbahagyta.
Vanessa is ezt akarná tenni Mike-kal?
„Húúúú!” Hannah egy másodpernyi szünet után döbbenten kiáltott fel magában. Talán Vanessa tényleg akarta Mike-ot, nagyon
akarta, és ezért bármit hajlandó lett volna megadni. Képes lehetett
Vanessa megölni a testvérét, hogy megkapja, akit akar? Tényleg hazarepült Georgiába még azon az éjjel, amikor Shawna Lee-it meggyilkolták? Vagy lelıtte húgát, és csak egy késıbbi géppel ment el?
Ez egy olyan lehetıség volt, amit Hannah nem vethetett el.
– Azzal fogjuk tölteni az éjszakát, hogy Shawna Lee-rıl beszélgetünk – folytatta Mike – Vanessa szeretne virrasztást tartani.
Hannah még sosem gondolt erre korábban, de most eszébe jutott,
hogy a Quinn ír név.
– Szóval ık írek? – kérdezte.
– Nem. A dédapjuk rövidítette le a családnevüket, mert senki nem
tudta helyesen kimondani.
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– Oké, de ha Vanessa nem ír, akkor miért akar virrasztást tartani
Shawna Lee-ért?
– Mert látta egy filmben, és úgy gondolja, hogy ez egy szép hagyomány, így megemlékezni a halott szeretteinkrıl. Azt mondta,
nagyon sok kedves története van a gyermekkorukról. Szívesen elhívnálak, de tudom, hogy nem kedvelted különösebben Shawna Lee-t.
„Milyen igaz” – gondolta Hannah, bár kimondani nem merte. Helyette inkább azt kérdezte:
– Szóval miért akarsz egy kancsó Orange Juliust?
– Ez volt Shawna Lee kedvenc itala. Vanessa mesélte, hogy mindig vittek magukkal vásárolgatáshoz egy kis vodkával megbolondított Orange Juliust. Amikor már elég magabiztosak lettek tıle, bementek esküvıi ruhaszalonokba menyasszonyi ruhákat próbálni. Hát
nem szomorú?
– Miért volna szomorú? – értetlenkedett Hannah.
– Hát, hogy Shawna Lee szerette próbálgatni az esküvıi ruhákat,
de sajátja sosem volt.
– Mmmmm – hümmögött Hannah diplomatikusan. Hogy legyen
könyörületes Shawnával szemben, amikor a déli lány esküvıi ruhákat próbálgatva valószínőleg Mike-ot képzelte maga mellé vılegénynek.
– Mindenesetre nem szeretnék korán átmenni. Túl sok az emlék,
tudod? Ezért is örültem nagyon, amikor megláttalak a plázában. Elmenni veled vacsorázni a legjobb módja volt, hogy egy kicsit elüssem az idıt. Illetve azt hiszem… te is éhes voltál, nem?
– De. – Hannah-nak minden bőntudata elszállt egy pillanat alatt a
drága bélszínt illetıen. Mike kihasználta ıt, tisztán és egyszerően.
– És amikor mondtad, tudod, hogy is készül az Orange Julius, hát
az pont tökéletes volt.
– Tökéletes – visszhangozta Hannah. Fogát csikorgatva nehogy
olyat mondjon, amit késıbb esetleg megbán.
– Majd vodkát fogok önteni bele, hogy olyan legyen, mint amit ık
csináltak régen, és ha Vanessa kiborulna, ott maradok, és fogom a
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kezét. Egyetlen problémám van az estével. Tudni akarja, hol tart a
nyomozás, és fogalmam sincs, mit mondhatnék neki.
„Most legalább feltehetek neki pár kérdést” – buzdította a belsı
hang Hannah-t. A lehetıség adott. Miközben Mike egyre jobban elmerül a Shawna Lee halála okozta gyászában, ı kikérdezheti a nyomozást illetıen. Mike most kellıképpen eltávolodott az éber rendır
szereptıl, és talán elmond neki röviden minden fontos információt.
Másrészrıl helyes dolog kihasználni a férfi fájdalmát? Természetesen nem, de Mike is kihasználta ıt, és még arra is rávette, hogy
Orange Juliust készítsen annak a nınek, aki vele fogja tölteni az éjszakát. Szerelemben és háborúban mindent szabad, ez pedig az egyik
vagy másik, vagy éppenséggel mindkét eset volt, Hannah hirtelen
nem tudta volna megmondani.
– Szóval, hogy halad a nyomozás? – Hannah igyekezett a tıle telhetı legtermészetesebb hangon érdeklıdni, miközben ártatlan arccal
tömködte a turmixgépbe az Orange Julius hozzávalóit.
– Sehogy. Mindenkinek, akinek csak lehetett indítéka, annak alibije is van.
– Beleértve engem is?
– Beleértve téged is. Kezdem azt gondolni, hogy az egész gyilkosság véletlen volt, és a tettes már messze jár, és mi sosem kapjuk el.
– Lehetséges – mondta Hannah, bár jelen pillanatban egészen
másképp gondolta – De komolyan elhiszed, hogy egy ırült gyilkos
eljött pont ide, Lake Edenbe, elsétált a Magnóliaszirom hátsó bejáratához, letörölte a deret az ablakról, majd minden ok nélkül lelıtte
Shawna Lee-t, miközben az egy tepsi forró barackos cobblert vett ki
a sütıbıl?
– Nem igazán. De mit gondoljak? Nincs több gyanúsítottam.
– Esetleg valaki Shawna Lee múltjából? Utánanéztél?
– Azt a pár embert, aki kapcsolatban állt vele leellenıriztem, de
több emberrıl nem tudok, aki meg akarta volna ölni.
– Mi a helyzet a még régebbi életével? Amikor még Georgiában
élt?
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– Shawna Lee öt évvel ezelıtt költözött Minneapolisba. Nem tudok senkirıl, aki ilyen hosszú ideig forralt volna bosszút ellene.
– Talán igazad van. De nem lehet, hogy akkor szerzett egy ellenséget, amikor decemberben hazautazott a sógora temetésére? Ez csak
két hónappal ezelıtt történt.
– De, elıfordulhat. – Mike elgondolkodva nézett rá – Rákérdezek
Vanessánál ma éjjel. Kösz az ötletet Hannah.
– Nincs mit. –mondta Hannah, és bekapcsolta a turmixgépet, hogy
megakadályozza a további beszélgetést. Miért adjon ı Mike-nak ötleteket a nyomozáshoz? Végül a férfi szedett ki belıle információt,
pedig ennek pont fordítva kellett volna történnie.
Nem tartott sokáig elkészíteni az Orange Juliust. Hannah átöntötte
a keveréket egy kancsóba, hozzáadott egy extra adag narancs juice-t,
és rácsatolta a fedelet.
– Itt van. De a kancsót kérem vissza.
– Visszakapod. – tette le Mike a rozsdamentes acél felületre a
kancsót, majd két karjába szorította Hannah-t. Olyan szorosan tartotta, hogy Hannah alig kapott levegıt, és az oxigén felvétel esélye csak
még tovább csökkent, amikor Mike szája az övéhez ért, és hosszú
szenvedélyes csókban forrtak össze.
Amikor Mike végre percekkel késıbb elengedte, Hannah olyan
gyengének érezte magát, mintha a Nagyi Padlásának a kirakatát díszítı rongybaba lenne. Megérintette az ajkát, és csodálkozott, hogy
az nem lobbant lángra.
– Jobb, ha indulok. – kapta fel a kancsót Mike, és elindult az ajtó
felé. – Kösz Hannah. Nem is tudom, mihez kezdenék nélküled. Te
vagy a legjobb barát.
Hannah az ajtóra bámult, ahogy az becsukódott Mike mögött.
Hogy tud ilyen hidegvérrel elmenni? Lehet az, hogy ez a csók, amitıl
neki remegett a térde és úgy vert a szíve, mint egy légkalapács, Mike
számára semmi különöset nem jelentett? Hannah a világ legnagyobb
tökfejének érezte magát.
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Hamis Orange Julius
Hozzávalók 6 adaghoz:
1 l 100%-os narancslé
1 csomag instant vaníliapuding por (a hideg tejjel készítendı,
készítend nem
a fızıs fajta)
2 dl habtejszín
Tölts 5 dl narancslét a turmixgépbe, add hozzá a pudingport és a
habtejszínt. Egy percig turmixold alacsony fokozaton, majd még egy
percig közepesen.
Öntsd a keveréket egy nagyobb kancsóba. Adjál hozzá még 5 dl
narancslevet, és alaposan keverd össze. A poharak aljára tegyél jégkockákat, és arra töltsd a kész italt.
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Tizenhetedik fejezet
Másnap reggel Hannah elég rosszkedvően indult munkába. Semmi eredményt nem hozott Andrea tegnapi önálló beszélgetése. Pedig
a húga szokás szerint jó benyomást keltett valakiben, aki valószínőleg nem tudta, hogy mindent kifecseg neki? Kyle tizenegy órakor
szállította le Shawna Lee sárga rózsáit. Akkor a cukrászda dugig volt
vendégekkel. Ám Kyle délutáni fuvarjában is volt egy csokor
Shawna Lee számára. Amikor délután fél ötkor kiszállította, a cukrászda zárva volt, de beinvitálták ıt egy csésze kávéra. Kyle megesküdött rá Andreának, hogy Shawna Lee nagyon is eleven volt, amikor öt órakor elbúcsúzott tıle. És mivel Lisáék esküvıje öt órakor
kezdıdött, a vendégek pedig már a templomban ültek, Shawna Lee
gyilkosa csakis olyasvalaki lehetett, aki nem vett részt a szertartáson.
Andrea persze megtudakolta, hogy ki küldte Shawna Lee második
virágcsokrát, és a választól padlót fogott. Bascomb polgármester
küldte a csokrot. Kyle még a kártya szövegére is emlékezett. „Déli
virágok a dél virágának”, ez állt rajta, a csokrot pedig magnóliából,
kaméliából és galagonyából állították össze. Február lévén – Minnesotában – a virágokat melegházakból kellett repülıgéppel odaszállítani, így aztán Bascomb polgármester százötven dollárt csengetett ki
érte.
Mindez érdekes volt, és valószínőleg becsületbevágó, de Hannah
tudta, hogy Bascomb polgármester nem lıtte le Shawna Lee-t. İ
ugyanis a Szent Péter katolikus templom egyik prominens elsı padjában ült a hitvesével, Lisa és Herb esküvıjén, amikor pedig elindultak a fogadásra, Lake Eden elsı emberének kocsija közvetlenül a
limuzin mögött haladt, amelyet Hannah vezetett.
A lány megrázta a fejét, hogy kitisztuljanak a gondolatai. Csak
rosszabb lett a kedve, és az idıjárás még rontott rajta. Hatalmas hópelyhek terültek szét a szélvédıjén, így kénytelen volt használni az
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ablaktörlıt. A szélvédıt jó ideje nem mosta le, és a gumilapátok
olyan koszcsíkokat húztak az üvegen, hogy Hannah alig látott ki rajta. Szinte araszolva húzódott le az út szélére, hagyva, hadd táncolják
az ablaktörlık a maguk téli gavotte-ját, és kiszállt az autóból, hogy
orvosolja a problémát.
Elég nehezen talált tiszta havat a forgalmas országút mentén. A
frissen lehulló hó még kevés volt ahhoz, hogy kezdhessen vele valamit, viszont a kemény buckák, amelyeket a megyei hókotró az út
szélén hagyott, túlságosan koszosak voltak ahhoz, hogy bármit meg
lehessen velük tisztítani. Hannah végre jó néhány méterrel odébb
kiszúrt egy tiszta hóval borított helyet, amelyet vékony jég borított.
Mikor áttörte a jeget, két kezével széttolta, és kikanalazta az alatta
lévı tiszta havat. Errıl az jutott eszébe, ahogy az édesapja fért hozzá
a húshoz egy cserépedényben készült csirkesült ropogós héján keresztül.
Hannah tehát mindkét kezét megtöltötte hóval, és visszabukdácsolt a furgonjához. Rádobta a tiszta havat a szélvédıre, és mosolyogva ment vissza újabb adagért. Eszébe jutott, hogy valaki, aki
nem ebben az államban lakott, egyszer azt tanácsolta neki, hogy
mindig legyen a kocsijában egy doboz Coca-Cola télen, hogy megtisztítsa vele a szélvédıt. A lány biztos volt benne, hogy mőködne a
dolog. Miss Bruder, az ötödikes tanára megmutatta az osztálynak,
hogyan lehet pénzérméket megtisztítani úgy, hogy beledobod azokat
egy pohár kólába. De ha tartana is egy doboz kólát a kocsiban, a
dermesztı hidegben megfagyna az ital, és nagy eséllyel kóla íző jégdarabkák borítanák el a kocsi padlóját.
Jó néhányszor ment még oda-vissza, és ez alatt gavotte-ot táncoltak az ablaktörlılapátok, mire tiszta lett az üveg. Hannah leporolta a
kesztyőjét, leverte csizmájáról a havat, majd visszakapaszkodott a
volán mögé.
Miközben továbbvezetett a város felé, mosolyt erıltetett az arcára,
és eljátszotta, hogy minden csuda jó. Néha pusztán a mosolygás elegendı ahhoz, hogy feldobja az ember hangulatát. Olyan, mintha a
mosolyra húzódó szád sarka közölné az agyaddal, hogy miként erezz.
Sajnos Hannah kényszeredett mosolya egy jottányit sem befolyásolta
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az agyát, így aztán felhagyott a kísérletezéssel. A lába átfagyott a
hóban, és igencsak nehéz jobb hangulatra derülni, amikor hideg lábfejek csúsznak váratlanul az egyenletedbe.
A mőszerfal órájára vetett gyors pillantás – ez az egyetlen készülék mőködött a furgonban úgy, ahogyan az a hirdetésben állt – elmondta Hannah-nak, hogy bizony rá kell lépnie a gázra, ha ötre be
akar érni a Süti Édenbe. Persze senki nem kérné rajta számon, hogy
hányra ér be. Hacsak nincs egy utolsó pillanatban feladott különleges
büférendelése, ritkán ment be dolgozni hat óra elıtt. Ezen a reggelen
azonban más okból akart beérni egy órával elıbb. Teljesen tisztában
volt azzal, hogy azok az emberek, akik mások után kémkednek,
gyakran lepleznek le olyan dolgokat, amelyeket szívük szerint nem
akarnának megtudni, Hannah mégis úgy döntött, hogy végighajt a
Magnóliaszirom cukrászda mögötti sikátorban, hogy meggyızıdjék
róla, ott áll-e még Mike Hummerje.
Bısz elhatározással kanyarodott rá a városba vezetı útra. Mike
egyszer azt mondta neki, hogyha még egyszer rászánná magát a nısülésre, ıt fogja feleségül venni. Meg azt is mondta neki, hogy szereti. Az utóbbi kis szó ugyan mindössze kétszer hagyta el a férfi száját,
Hannah azonban meg volt gyızıdve arról, hogy komolyan gondolta.
A lány számára azonban a hőség volt a fontos. Amennyiben Mike
még mindig a Magnóliasziromban van, tudni akar róla. Hiszen egy
gyásztól megtört nıvér vigasztalása igazán nem tart egész éjszaka.
És mit tenne akkor, ha a szenvedélyesen ölelkezı Mike és
Vanessa sziluettjét látná meg az ablakban? Hannah felhorkant a gondolatra. Végtére is nem az erkölcsrendészet, és nincs joga betörni az
ablakot, és azt kiáltani: „Fel a kezekkel! Lépj egy lépést hátra a zsarutól! Most!” Nem tehetne mást, mint csöndben elmegy onnan, és
soha senkinek nem beszél arról, amit látott. Viszont nem követné el
azt a hibát, hogy feleségül megy Mike-hoz. Már amennyiben valaha
is megkérné a kezét. Ez egyértelmő volna, ha még mindig
Vanessával van.
Hannah erısen markolta a kormánykereket, amikor bekanyarodott
a sikátorba. Legszívesebben összetette volna a kezét, és becsukta
volna a szemét, hogy imádkozzon, nehogy Mike kocsija ott legyen.
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De még az imádságban fölöttébb hívı Knudson tiszteletes sem javasolná, hogy így vezessen. Hannah tehát inkább magára a sikátorra
összpontosított, mármint arra, hogy a furgonja könnyedén guruljon
az aszfalt közepén a frissen leesett havon, és ne nézzen se jobbra, se
balra.
Ahogyan Hannah a Magnóliaszirom cukrászda parkolója felé közeledett, hirtelen valami nekicsapódott a kocsijának. A fékre taposott,
és éppen idejében nézett ki az utasoldali ablakon, hogy lássa az
üvegnek csapódó újabb hógolyót.
Ahogy kikukucskált a sötétbe, egy anorákos férfit pillantott meg,
aki a sikátor szélén állt. Egy újabb hógolyót gyúrt éppen, majd egyenesen az ı szélvédıjét célozta meg vele.
– Mike? – Hannah eltátotta a száját, s közben azt kívánta, hogy jelenjen meg a feje fölött egy földön kívüli őrhajó, és szippantsa fel ıt.
Ez persze nem történt meg, így aztán inkább letekerte az ablakot.
– Te mit keresel itt?
– Vanessához indultam – ragadta meg Hannah az elsı kifogást,
ami az eszébe jutott. – Arra gondoltam, hogyha még ég a villany,
meghívom ıt egy csésze kávéra vagy valamire.
A gyönge kifogást még gyöngébbé tette a lány arcát elöntı pír,
Mike azonban szemlátomást ezt nem vette észre, és megpaskolta
Hannah kezét.
– Ez nagyon rendes tıled, de Vanessa jól van. Kábé egy órával
ezelıtt elaludt a díványon. Azt hiszem, most leginkább alvásra van
szüksége.
– Alighanem igazad van – sikerült kinyögnie Hannah-nak, ámbár
súlyosan nehezedett vállára a bőntudat. Nem csupán kémkedett Mike
után, hanem hazudott is neki.
– Éppen reggelizni indultam, mielıtt munkába mennék. Volna
kedved elugrani velem a Sarki Kocsmába?
– Nem lehet – felelte sajnálkozás nélkül Hannah. Már csak az hiányzott, hogy újabb kifogásokat találjon ki, és folytassa a hazudozást. – Dolgoznom kell. Rengeteg lett a vendég most, hogy… szóval
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tudod. Gondolom, Vanessa ma még nem fogja kinyitni a cukrászdát.
Vagy igen?
– Nem. Nincs olyan állapotban, hogy süssön.
„Mégis milyen kemény munka lehet kinyitni egy karton fagyasztott
barackos cobblert, és bedugni a sütıbe?” – kérdezte Hannah fejében
a gonoszkodó hang. A lány azonban semmit sem mondott. Okosabb
volt annál.
– Lehet, hogy Vanessa nem nyit ki újra. Csak Shawna Lee-ért csinálta ezt az egészet. Késıbb találkozunk, Hannah.
A lány lezseren intett búcsúzóul, amikor elhajtott, de valójában
remegett. Hála Istennek, hogy Mike nem jött rá arra, hogy ı voltaképpen nem Vanessát, hanem ıt ellenırizte.
„Tehát mit tudtál meg a kémkedésbıl?” – tette fel magának a kérdést Hannah, amikor leparkolt a Süti Éden mögött. Rákapcsolta a
főtıtestet a csatlakozóra, és kulcsával kinyitotta a hátsó ajtót. Azt
kiderítette, hogy Mike hajnali öt órakor még Vanessánál volt, azt
viszont sosem fogja megtudni, hogy a nı megértı barátjaként viselkedett-e, vagy egy másik, romantikusabb szerepet játszott el. Hannah
csak reménykedett benne, hogy a férfi a megértı barát volt, és ennek
volt azért némi értelme. Végül is melyik férfi hívná meg a barátnıjét
reggelizni, miután épp egy másik nıvel fejezte be a romantikázást?
Hannah felkapcsolta a lámpákat, és fintort vágott, amikor megválaszolta a saját kérdését. Csak egy olyan férfit ismert, akinek volna
idege ehhez. És ezt a férfit Mike Kingstonnak hívták.
*
Andrea abban a pillanatban lökte be az ajtót, amikor Lisa kinyitotta a kávézót, és reszketett, miközben fölakasztotta a kabátját.
– Idınként győlölöm Minnesotát.
– Mi történt? – tudakolta Hannah.
– Elakadtam az iskola kocsibehajtóján, és három srácnak a Drew
Vavra-i kosárlabdacsapatból kellett kitolnia onnan.
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– Hiszen ez nem olyan rémes – jegyezte meg Lisa, aki kérés nélkül egy csésze kávét és két sütit vitt oda Andreának.
– De az. Szörnyen zavarba ejtı volt. Mindenki más simán ki és be
tudott hajtani, csak én akadtam el.
– Tehát győlölöd a minnesotai telet – mondta Hannah. – És mi
van a nyárral?
– A nyarat se szeretem. Győlölöm a szúnyogokat meg azokat a
förtelmes bogarakat is, amik júniusban szétkenıdnek a szélvédın, és
halálra rémisztik az embert. El akarok költözni… Nem tudom, hová,
de biztosan vannak jobb helyek ennél.
– Nincsenek jobb helyek – felelte Hannah, s közben úgy érezte
magát, mintha egy személyben ı volna a Lake Eden-i kereskedelmi
kamara meg a minnesotai turistairoda.
– De biztosan vannak.
– Nincsenek. – Hannah megrázta a fejét. – Minnesota páratlan.
Különleges helyet foglal el az államok között.
– Most ugratsz – gyanúsította meg Andrea, ám kétségtelenül érdekelte a nıvére mondandója.
– Nem is értem, hogyan jut eszedbe elköltözni egy olyan államból, ahol úgy melegítheted fel a kezedet, hogy bedugod a mélyhőtıdbe.
Andrea, aki éppen a kávéját kortyolgatta, úgy csapta le a bögréjét,
hogy koppant.
– Mit mondtál?
– Azt mondtam, hogy Minnesotában úgy melegítheted fel a kezedet, ha bedugod a mélyhőtıdbe.
– Igen, én is ezt hallottam. Te megırültél, Hannah.
– Ugyan már. Az éjszaka mínusz huszonnyolc fok alá süllyedt a
hımérséklet, a rádióban hallottam. A frizsiderem mélyhőtı részében
pedig mínusz egy fok van. Ez azt jelenti, hogy a hőtımben huszonhét
fokkal melegebb volt, mint odakint.
– Igen, de… – Andrea homlokát ráncolva elhallgatott.
– Ha bejövök a hidegrıl, felmelegíthetném a kezemet, ha bedugnám a mélyhőtımbe.
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Lisa el volt ragadtatva. Összecsapta a tenyerét. – Ezt imádom.
Várj csak, amíg elmondom Herbnek.
– Oké – adta meg magát Andrea. – Ez nagyon fura. De azt mondtad, hogy Minnesota páratlan. Ezt, amit elmondtál, Alaszkában is
megteheted.
– Az igaz, de vajon van ott annyi templomi vacsora, mint nálunk?
– tudakolta, a lélek ügyeire hivatkozva Lisa. – Le merném fogadni,
hogy több templomi vacsora és pénzgyőjtı piknik van Lake Eden
környékén, mint ahány nap egy évben.
– Ebben igazad lehet – mondta egy kicsit vidámabban Andrea. –
És még?
– Rebarbara – bökte ki Hannah. – Mit gondolsz, melyik államban
teszik fel még azt a kérdést, hogy szerinted az esı kárt tesz a rebarbarámban?
Lisa elvigyorodott.
– Szerintem a minnesotaiaknak több rebarbarareceptjük van, mint
az egész világnak együttvéve.
Megnéztem a mamám receptkönyvét, mikor a szakácskönyvünkön
dolgoztunk, és ötvenhét rebarbarás desszertreceptet találtam benne.
– Pedig a levele mérgezı – hangsúlyozta Andrea. – Kíváncsi vagyok, ki volt az a szerencsés ember, aki elıször kimondta, hogy a
szárát együk, ne a leveleit.
Hannah bólintott.
– És mi van az elsı emberrel, aki articsókát evett? Nagyon szeretném tudni, hányan próbálták meg és csalódtak benne. De a rebarbarához visszatérve, emlékeztek rá, amikor Carol Becker megjelentette
a Lake Eden-i Hírek gourmand-rovatában a rebarbarasodó receptjét?
– Azt sosem fogom elfelejteni – mondta nevetve Lisa. – A mamám imádta azt a receptet, és az összes elhagyatott tanyaházhoz kiküldte apámat, hogy hozzon neki rebarbarát. Nekem pedig vele kellett mennem, hogy biztosan a megfelelı módon vágja le. Aztán a
mama megpucolta, feldarabolta, és lefagyasztotta, hogy egész nyáron
legyen rebarbaránk.
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– Mi nem csináltunk ilyesmit. – Andrea Hannah-hoz fordult. –
Miért nem?
Hannah vállat vont.
– Anya nem szereti a rebarbarát. De te emlékszel az epres kockára, amelyet én csináltam?
– Hogy is felejthetném el? Nagyon finom volt.
– És a baracksodós kockára?
Andrea fölsóhajtott, s a mennyezetre nézett.
– És a cseresznyesodós kockára?
– Fantasztikus volt. Washington születésnapjára csináltad, és én
azt sem tudtam, hogy mikor van a szülinapja.
– Mirıl beszélsz? – kérdezte zavartan Lisa. Hannah elmesélte neki, hogy a Presidents' Day elıtt az emberek külön ünnepelték meg
Washington és Lincoln születésnapját. Miután bevezették, az emberek szét szerették volna választani a születésnapokat, mert háromnapos hétvégét akartak.
– B. Johnson volt az elnök, amikor a Presidents' Day-t – az elnökök napját – ünnepnappá nyilvánították. Arra való hivatkozással hozták létre, hogy Washington születésnapja a régi naptár szerint esett
február tizenegyedikére, a huszonkettedike helyett, Lincolné meg
valóban február tizenegyedike. Így aztán összehozták Washington és
Lincoln születésnapját.
– Hogy te milyen okos vagy, Hannah! – Andrea irigykedve nézte
a nıvérét. – Néha kifejezetten ostobának érzem magam, amikor te
mindenre tudod a választ, én pedig nem.
– Én sem tudom mindenre a választ. És ne becsüld le magad –
vágta rá a húga szokásos nyávogására Hannah. – Sokkal okosabb
vagy, mint azt képzeled magadról.
– Tényleg?
– Hát persze. Hány embernek sikerül elıszörre letennie az ingatlanbróker-vizsgát?
– Nem soknak. De ez a munkám. És_azt hiszem, ebben jó vagyok.
De még mindig nem tudom helyesen leírni azt, hogy személyes ingóságok. Tudom, hogy mennyit gyötörtél miatta, Hannah. Helyette azt
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szoktam írni, hogy az eladó ingóságai. Félek, hogy rosszul írnám le a
személyest.
– De az eladó ingóságai vagy személyes ingóságok ugyanazt jelentik. Bármelyik jó.
– Jó, de az általános iskolát sem lehet úgy elvégezni Minnesotában, hogy ezt ne tudnád rendesen leírni.
Ezen mindnyájan jót kacagtak, Andreát is beleértve. És még akkor
is nevettek, amikor megcsördült a telefon. Lisa szaladt fölvenni, s
egy perccel késıbb Hannah Andreához fordult.
– Herb az.
– Honnan tudod?
– Lisa sugárzik, éppen úgy, ahogyan te szoktál, amikor Billel beszélsz. – Hannah elhallgatott, és kérdı tekintettel fordult a húgához.
– Vajon én sugárzom, amikor beszélek valakivel? Mondjuk
Normannel? Esetleg Mike-kal?
Andrea eltőnıdött, majd megrázta a fejét.
– Nem hinném. Legalábbis én nem vettem észre.
– Én is így gondoltam – felelte sóhajtva Hannah. Vagy mindkét
lány rossz megfigyelı, ami azért nagyon is valószínőtlen, vagy ı
nem szerelmes annyira, mint Lisa meg Andrea.
– Vanessát kihúzhatod a gyanúsítottak listájáról – kiáltotta Lisa,
miközben helyére akasztotta a telefont, majd visszaszaladt az asztalhoz. – Herb ezért telefonált a reptérrıl. Az egyik jegykezelı rögtön
emlékezett rá, amikor Herb megmutatta neki a fényképét. Azt mondta, egészen addig bámulta ıt, amíg el nem tőnt a géphez vezetı rámpánál.
– Azt el is hiszem – jegyezte meg Andrea, és egyáltalán nem tőnt
jókedvőnek. – Létezik olyan élı férfi, aki nem bámulja meg
Vanessát? És ugyanez vonatkozott Shawna Lee-re is. Az összes férfiból komplett hülyét csináltak ebben a városban.
Hannah-ban megszólalt a vészcsengı. Az ı húga féltékeny? Ha
nem tudta volna, hogy Andrea minden másodpercével el tud számolni Lisa és Herb esküvıi szertartása meg a fogadás idején, talán a családja is felkerült volna a gyanúsítottak listájára.
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– Jaj! Nem! Ez lehetetlen! – Andrea levegı után kapkodott, s a
szívére szorította a kezét. Arca olyan fehér lett, akár az utca túlsó
felén a hóborította fenyıágak, és úgy festett, mint aki mindjárt leájul
a székrıl. Meredten nézett ki az ablakon, és mind Hannah, mind pedig Lisa megfordult, hogy lássa, mi rémítette meg ennyire Andreát.
De nem láttak mást, csak a mindkét oldalán magas hókupacokkal
szegélyezett, néptelen fıutcát.
– Mi az? – kérdezték egyszerre. És mindketten Andrea felé mozdultak, ha el kéne kapni ıt.
– Az utca túloldalán! Shawna Lee!
– Shawna Lee halott – emlékeztette a húgát Hannah, majd megfogta és dörzsölgetni kezdte Andrea mindkét kezét. – Semmiképp
sem láthattad Shawna Lee-t.
– Azt én is tudom. De… – Andrea elhallgatott, és mélyen magába
szívta a levegıt. – Egy pillanatig úgy tőnt, mintha ıt láttam volna a
Magnóliaszirom cukrászda elıtt járkálni.
– Biztosan Vanessa volt. Az éjszaka érkezett meg – mondta, még
mindig a húga kezét paskoló Hannah.
– Visszajött? – kérdezte meglepetten Lisa.
– Egy idıre. Mike volt vele az éjjel, és azt mondta, még nem tudja, hogy marad-e vagy sem.
– Hát kis híján infarktust kaptam tıle. Pontosan úgy festett, mint
Shawna Lee. – Andrea megremegett, és ismét mélyeket lélegzett. –
Egy pillanatra azt hittem, szellemet látok.
Hannah eltőnıdött, majd összehúzott szemmel fordult szembe a
húgával.
– Sokszor láttad Shawna Lee-t, amikor kimentél a kapitányságra?
– Igen. Mindig nagy hőhót csapott körülöttem, megkérdezte, mikor jön a baba, meg hasonló. Azt hiszem, megpróbált jó benyomást
tenni rám…
– Nem érdekes. – Hannah elhessegette ezt a gondolatmenetet.
Mindenki tisztában volt vele, hogy Shawna Lee nagyszerően keverte
a kártyáit. – És Vanessával sokszor találkoztál?
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– Jó néhányszor. Al megkért rá, hogy mutassam meg neki az eladásra kínált ingatlanjainkat. Én próbáltam lebeszélni arról, hogy
megvegye a szemközti épületet. Komolyan megpróbáltam.
– Tudom.
– Minden rosszat elmondtam róla, amit csak tudtam, ı mégis ragaszkodott hozzá, hogy megvegye.
– Te minden tıled telhetıt megtettél – felelte Hannah. – Felejtsd
el. Van itt valami más, amit tisztáznom kell. Egy perccel ezelıtt,
amikor úgy elsápadtál, mint a fal… csakugyan azt gondoltad, hogy
Shawna Lee-t látod?
– De még mennyire. Amióta Shawna Lee olyanra vágatta le a haját, mint amilyen Vanessa frizurája, úgy néztek ki, akár az ikrek. Tudom, hogy Vanessa magasabb, és ha közvetlenül egymás mellett
álltak volna, meg is tudtam volna különböztetni ıket, de… de nem
álltak.
Hannah olyan sokáig hallgatott, hogy Lisa megbökte a lányt.
– Mi jár a fejedben, Hannah?
– Az, hogy talán nem Andrea az egyetlen, aki nem tudta volna
megkülönböztetni Shawna Lee-t és Vanessát, amikor nem egymás
mellett álltak.
Egy hosszú percig egyikük sem szólalt meg, majd Andrea törte
meg a csendet.
– Az akarod ezzel mondani, hogy valaki azért ölte meg Shawna
Lee-t, mert azt hitte róla, hogy Vanessa?
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Rebarbarás torta
Hozzávalók 8 személyre:
1 csomag (kb. 45 dkg) instant citromos tortakeverék
70 dkg hámozott, felszeletelt rebarbara (mélyhőtöttet
őtöttet is használhatsz, csak olvaszd ki és törölgesd szárazra papírtörülközıvel)
papírtörülköz
15 dkg kristálycukor
2 csésze habtejszín
Ha nem kapsz dobozos tortakeverékport, az alábbi hozzávalókból
magad is összeállíthatod az alapot:
12 dkg vaj
14 dkg liszt
2 teáskanál sütıpor
10 dkg kristálycukor
1 kis pohár tejföl
2 tojás
1 citrom leve és reszelt héja
Keverd habosra a vajat a cukorral. Add hozzá a tojásokat, a citromhéjat, és apránként adagold hozzá felváltva a tejfölt, a citromlevet és a sütıporral elkevert lisztet.
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Készíts elı egy 23x32 cm-es tortaformát. Fújd be az alját meg az
oldalait tapadásgátló sütıspray-vel, majd hintsd meg liszttel. A fölösleges lisztet rázd le róla.
Öntsd az elıkészített tésztát a tortaformába. Terítsd el a tetején a
rebarbarát. A gyümölcs tetejét szórd meg a cukorral, majd öntsd rá a
tejszínt.
Elımelegített sütıben 175 „C-on süsd 45-60 percig.
(Ez a torta nem fog úgy „összeállni”, mint egy rendes sütemény –
a gyümölcs és a sodó le fog süllyedni az aljára, és olyan állaga lesz,
mint egy sőrő pudingnak vagy trifle-nek. A torta teteje olyan lesz,
mint egy rendes tortáé.)
A süteményt a tortaformában hagyd teljesen kihőlni. Vágd kockákra, rendezd desszertestálakra, és mindegyik adagra tegyél bıségesen tejszínhabot vagy fagylaltot.
Ez a pudingtorta melegen, szobahımérsékleten vagy hidegen tálalva is finom.
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EpresEpres-habos kocka
Hozzávalók 20 szelethez

Az alsó réteghez:
12 dkg liszt (nem kell átszitálni)
1/2 teáskanál só
10 dkg vaj
2 teáskanál habtejszín
6 dkg liszt (nem sajtóhiba, a következı réteghez szükséges)
szüksé
8 dkg kristálycukor
70 dkg szeletelt eper (helyettesítheted ıszibarackkal
szibarackkal vagy fekete
cseresznyével)

A felsı réteghez:
8 dkg kristálycukor
1 evıkanál liszt
2 tojás (csak villával verd fel)
2 dl habtejszín
1 teáskanál vaníliaaroma (Vagy ha van, akkor eper)

Vajazz ki, vagy fújj be sütıspray-vel egy 23x32 cm-es
cm
tortaformát.
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Egy kis tálban keverd össze a 12 dkg lisztet meg a sót. Dolgozd el
vele a vajat és a 2 evıkanálnyi tejszínt (konyhai robotgéppel is megcsinálhatod, ha úgy tetszik). A lágy tésztaalapot nyomkodd a sütıformád aljára.
Keverd össze a 6 dkg lisztet a cukorral, hintsd meg vele a tortaformában lévı tésztát, a tetején pedig helyezd el a fölszeletelt epret
(vagy más gyümölcsöt).
A felsı réteghez keverd össze a cukrot és a lisztet, add hozzá a
felvert tojást, a tejszínt meg a vaníliát (vagy más esszenciát), s ha
simára összedolgoztad, öntsd a keveréket a tepsiben lévı gyümölcsre.
Elımelegített sütıben süsd 190 °C-on 40-50 percig, vagy amíg a
teteje halványbarna lesz. Hőtsd ki sütırácson, majd tedd a hőtıszekrénybe.
Melegen vagy lehőtve is tálalhatod, édesített tejszínhabbal vagy
fagylalttal.
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Tizennyolcadik fejezet
„Üdvözlöm. Ön a Rhodes Fogászati Klinikát hívta. Fogászati
vészhelyzet esetén, ha üzenetet akar küldeni doktor Rhodesnak, kérem, nyomja meg az egyes gombot. Amennyiben nem vészhelyzetrıl
van szó, és üzenetet kíván hagyni a doktor úrnak, kérem, nyomja meg
a kettes gombot. Amennyiben konzultációs idıpontot óhajt kérni doktor Rhodestól, kérem, nyomja meg a hármas gombot, és kapcsoljuk
az automata idıpont-egyeztetınket. Amennyiben faxot kíván küldeni,
kérem, nyomja meg a négyes gombot. Ha a postacímünkre kíváncsi,
kérem, nyomja meg az ötöst. Amennyiben tanácsokat kíván kapni a
fogfájása csökkentésére, mialatt arra vár, hogy kapcsolatba lépjen
doktor Rhodesszal, kérem, nyomja meg a hatost. Ha ismét meg akarja hallgatni a menüpontokat, kérem, maradjon a vonalban.”
Hannah felnyögött. Még több menüpont és lehetıség, amely mint
egy végtelen hurok, kanyarog felé, és amelybıl nincs kiút, hacsak föl
nem köti vele magát, vagy le nem teszi a telefont… Már csak néhány
felejthetı háttérzene hiányzott volna, no meg egy irritálóan vidám
hang, amely közi vele, hogy: „A hívása fontos számunkra. Maradjon
a vonalban!” – és Norman amúgy barátságos, és mindössze egyetlen
fogorvost foglalkoztató rendelıje csatlakozhatna a multik telefonos
csordájához.
– Mi a baj? – kérdezte, a nıvére fintora láttán Andrea.
– Normannek új telefonközpontja van, mindenféle menüpontokkal.
– Nyomd meg a nullát.
– Ezt a lehetıséget nem ajánlotta fel.
– Csak próbálkozz meg vele. Néha a nullával minden mást kikerülhetsz, és élı emberrel tudsz beszélni.
Hannah megnyomta a nullát, és csengı hangot hallott. Egy másodperccel késıbb Norman válaszolt.
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– Te élı vagy? – tudakolta a lány.
– Amikor utoljára megnéztem magam még az voltam. Mi a baj,
Hannah?
– Utálom a telefonközpontodat!
– Ahogyan én is.
– Akkor miért vetted meg?
– Eszem ágában sem volt. Anya döntött úgy, hogy szükségem van
rá, és jelentkezett a nevemben az egyhónapos próbaidıre.
– Aha. – Hannah békésen elmosolyodott. Mindkettıjük anyja
gyakran mővelt hasonló dolgot. – Tehát nem fogod megtartani.
– Dehogy. Ma délután jönnek, és elviszik. Tegnap délután mondtam le, amikor azt kérte, hogy üssek be egy tizenkét jegybıl álló alfanumerikus kódot, hogy lehallgathassam az üzeneteimet, és mindöszsze három másodpercet adott rá.
– Ez elég jó indoknak hangzik. Nagyon elfoglalt vagy ma délelıtt?
– Lássuk csak. – Hannah papírsuhogást hallott, és elképzelte,
amint Norman a recepciós pultnál lapozgatja az elıjegyzési naplót. –
Nem igazán. Lesz egy pótlásrögzítésem, egy eltört felsı protézis,
meg egy fogfehérítés. Csak a fehérítés idıigényes. Ki kell húznom
néhány fogadat?
– Kösz, nem, mindegyikhez határozottan ragaszkodom. Csak arra
kérnélek, ha van idıd, nézz meg nekem valamit a számítógépeden.
– Lesz egy szabad órám a protézis meg a fehérítés között.
– Remek. Szeretném, ha mindent megtudnál Vanessa múltjáról.
– Ez nem nehéz. Majd indítok egy keresést Vanessa Quinnre. Ismered az asszonynevét?
Hannah Andreához fordult, aki az imént foglalt helyet a konyhai
munkapultnál, a sütırácsról elcsent süteményekkel.
– Milyen nevet használt Vanessa, amikor megvette a cukrászdát?
– Quinn. Azt mondta, hogy miután a férje meghalt, visszavette a
lánynevét.
– A férje nevét tudod?
Andrea megrázta a fejét.
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– Nem hinném, hogy valaha is hallottam. Vanessa mindig csak
úgy utalt rá, hogy a férjem.
– Nem ismerjük – jelentette, ismét a telefonhoz fordulva Hannah –
, de meg fogjuk tudni. Van itt egy ingatlanközvetítı mágus, aki mindenkitıl képes információt szerezni. Csak mondd meg, mire van még
szükséged ahhoz, hogy mindent megtudj Vanessáról, és visszahívlak
a válaszokkal.
Abban a pillanatban, amint Hannah a helyére tette a telefont, Lisa
lökte be a kávézóba vezetı lengıajtót.
– Épp most jött egy hívás a másik vonalon. Vanessa szeretné, ha
átmennél. Olyasmit mondott, hogy bezárja a cukrászdáját, és meg
akar szabadulni az összes ingóságától.
– Azt mondta, ingóság? – kérdezte döbbenten Hannah.
– Nem. Azt mondta, cucc. De én tudom, hogy mire gondolt. Mellesleg jó cuccokat fog felajánlani neked, ha meg akarsz venni valamit.
– Akarok?
– Azt hiszem, igen, ha jó az ár. Van egy vadiúj mixere, és azt
mondja, alig használták.
Hannah felhorkant. Ha a többi desszertjükre is igaz az, amit a déli
barackos cobblerrel kapcsolatban felfedezett, akkor minden, amit
Shawna Lee és Vanessa a Magnóliaszirom cukrászdában árult, egyenesen a mélyhőtıbıl érkezett.
– Tudom, nem rendes dolog ezt kérni tıled, mert utáltad ezt a nıt,
Mike miatt, meg minden, de szerintem legalább vetned kéne a holmira egy pillantást.
– Andreának amúgy is beszélnie kell vele, úgyhogy vele tartok –
felelte hirtelen elhatározással Hannah. –Elvégre nem akarunk kihagyni valami jót.
– Pontosan. Elkelne ide még egy sütıállvány, és ki tudja, mi van
még neki. Amúgy meg Vanessa olyan… viccesnek tőnt.
– Ha-ha viccesnek, vagy furán viccesnek? – kérdezte Hannah,
ahogyan annak idején Mrs. Carlson kérdezte tılük a harmadik osztályban, aki még Lisát is tanította.
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– Furán vicces volt. Olyan, mintha idıeltolódásban lettünk volna,
mint amikor olyasvalakivel beszélsz, aki messzire van tıled. Én föltettem egy kérdést, aztán néhány másodpercig teljes csönd volt, és
csak utána jött a válasz.
– Remek – mondta Hannah, majd gyors mosolyt vetett Andreára.
– Két lehetıségünk van. Vanessa még mindig félkómában van a virrasztástól, vagy gyilkos másnaposságban szenved. Így vagy úgy, mi
leszünk a gyıztesek.
Hannah és Andrea a hátsó ajtón ment ki, inkább megkerülték az
épületet, mintsem a Süti Éden összes vendége faggatni kezdje ıket.
Hannah nemigen volt oda a Vanessával való találkozásért, de
Normannek információkra volt szüksége, továbbá ostobaság lett volna kihagyni egy remek lehetıséget, hogy jó nagy engedménnyel
alapanyagokhoz és eszközökhöz jussanak.
– Még mindig nem tudom, miért akartad, hogy ajándékot vigyek
neki – morgolódott Hannah, egyik kezébıl a másikba téve a
süteményesdobozt. – Ez igazán nem olyan, mintha látogatóba mennénk hozzá.
– Tudom, de Vanessa biztosan másnapos a kibélelt Orange Juliustól, amirıl meséltél. Kitty néni rumos golyóitól talán jobban fogja
érezni magát.
– Kutyaharapást szırével?
– Be kell, hogy jöjjön! Egyébként honnan származik ez a mondás?
– A régi görögöktıl. Az aszklepiádészi kutya. Abban a hiszemben
voltak, hogy mágikus erıvel bír, és a mondája szerint a tıle származó
szırszál italba keverve meggyógyítja a betegségeket.
– Hát a te rumos golyód gyógyító hatású. Magam tanúsíthatom.
Lisa és Herb esküvıi fogadásán hármat kaptam be, és elmúlt a lábfájásom.
– Talán azért, mert akkor végre leültél egy székre – felelte
Hannah.
– Meglehet – hagyta rá Andrea. – Zseniális ötlet volt a bárpult
mögé rakni a rumos golyókat a pezsgıkkel, ahelyett, hogy a deszszertasztalra tették volna. Így még különlegesebbnek tőntek.
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– Sally ötlete volt, nehogy a gyerekek egyenek belılük.
– Akárhogy is, jó ötlet volt. Na, másszuk meg a hóakadályt.
– Oké – mondta Hannah, és tüstént jobban érezte magát. Volt valami izgalmas abban, ahogy az ember fölmászik egy hatalmas hókupacra, és lerobog a túlsó oldalán. – Át tudsz mászni rajta a magas
sarkú csizmádban?
– Naná. Ez csak közepesen magas sarok. Tősarokkal is meg tudom csinálni. Egyébként a cipısarkaim besüppednek a hóba, és segítenek megtartani az egyensúlyomat.
Hannah azért nem kockáztatott. Amint feljutottak a hókupac tetejére, kinyújtotta a kezét, hogy lesegítse Andreát a meredeken.
– Vanessa elöl vár bennünket. Ha bekopogunk a cukrászda ajtaján, majd beereszt.
Néhány perc alatt átkeltek az út túloldalára. Hannah kopogtatott,
Andrea pedig leverte a havat a csizmájáról.
– Szervusz, Hannah. – Vanessa elég udvariasan köszöntötte ıt,
Hannah azonban észrevette, hogy a nı sötét szemüveget visel. Nyilván a másnaposság miatt. – És Andrea. Hogy van az a fess férjed?
– Bill remekül van – felelte Andrea, és Hannah volt a megmondhatója, hogy a húga udvarias mosolya nagyon is fagypont alatti volt.
– Sajnáljuk, ami történt – mondta gyorsan Hannah, lehetıséget
adva húgának, hogy összeszedje magát. – Biztosan szörnyő sokk volt
neked.
– Hát… az volt. Azért jöttél, hogy megnézd a cuccot?
– Igen. És ezt hoztuk neked. – Hannah a nı enyhén remegı kezébe nyomta a bonbonos dobozt. Az éjszaka biztosan felönthetett a
garatra.
– Édesség? – kérdezte jó néhány ütemmel késıbb Vanessa. Lisa
jól mondta. A nı határozottan idıeltolódással válaszolt.
– Kitty néni rumos golyói. – Andrea eléggé összeszedte magát ahhoz, hogy válaszoljon. – Gondoltuk, talán ízleni fog neked.
– Ó, izé… köszönöm.
– Mit adsz el? – tudakolta Hannah.
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– Hát… mindent. Még a lakásban lévı cuccokat is. Úgy… úgy
döntöttem, hogy visszaköltözöm Georgiába, és… nos, miért tartanék
meg dolgokat, ha sosem fogom többé használni ıket?
– Igazad van – jegyezte meg Hannah. – És mi a helyzet ezzel a berendezéssel? Eladod az asztalokat meg a székeket is?
– Hát… muszáj lesz. Nincs rájuk szükségem. – Vanessa az asztalokra és a székekre mutatott, amelyeket Hannah megirigyelt, amikor
benézett a kirakatablakon.
– És a pénztárgépet? – kérdezte Andrea.
– Hát… azt is. Azt hiszem. Úgy értem, miért tartanám meg? És az
összes aprósütemény-tároló korsót, meg minden egyebet. Nem akarok többet ezzel az üzlettel foglalkozni. Ez… Shawna Lee ötlete volt.
Én csak amolyan csendestárs voltam.
– És mihez akarsz kezdeni, miután visszamész Georgiába? – kérdezte udvariasan Hannah.
– Hát… talán beiratkozom egy színiiskolába. Tudjátok… igazából
nem kéne csinálnom semmit. Mike úgy gondolja, egyszerően kényeztetnem kellene magamat. Legalábbis azt hiszem, hogy erre gondolt, így nem veszem el azoknak az embereknek a munkáját, akiknek
szükségük van rá.
– Biztosan kialakul majd – mondta Hannah, és úgy döntött, témát
változtat, mielıtt még utat enged az ösztöneinek, és bepancsol egyet
Vanessának, egyenesen a szeme közé, pusztán a móka kedvéért. A
jelenlegi állapotában a nı talán meg se érezné. – És mi a helyzet a
sütödével? Ott mit akarsz eladni?
– Mindent. A… lánynak ott nálad már említettem a mixert.
Shawna Lee nem használta a konyhában lévı dolgokat… Nem sokat.
– Benézhetnénk a sütödébe? – kérdezte Andrea.
– Hát persze. Miért is ne? –Vanessa a falnak támaszkodott, és úgy
indult el a konyha felé. – Itt minden… eladó. Én csak… el akarok
menni.
Egyetlen pillantás a konyhára, és Hannah-nak csorgott a nyála.
Kétségtelenül tudnák használni a mixert. Az övék már az utolsókat
rúgta, ahogyan a robotgépüknek sem volt már sok hátra. És a sütık!
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Hannah úgy gondolta, hogy sokat megtenne azért, hogy rátehesse a
kezét ezekre a sütıkre. Csúcsmodellek voltak, míg a Süti Éden sütıi
két különbözı tulajdonost is megjártak, mielıtt megvette azokat.
Hannah áradozni akart a készülékekrıl, de összeszorította a száját.
Megvolt a maga elmélete a gazdagokról. Hite szerint a pénz függıvé
tesz. Azok az emberek, akiknek van, szinte mindig még többet akarnak, még akkor is, ha több van belıle, mint amennyit el tudnak költeni. Szinte soha semmit nem adnak el olcsón, ha lehetıséget látnak
rá, hogy nyereséget vágjanak zsebre. Ez volt az oka, hogy miután
körülnézett, megvonta a vállát.
– Nem is tudom. Már amúgy is jól fel vagyunk szerelkezve. Talán
tudnánk használni kettıt a süti-rácsokból, de hadd gondolkozzam
rajta. Rendben?
– Persze. De ne várj túl soká, hamarosan haza szeretnék menni.
Gyertek, megmutatom a lakást.
– Én boldogan megnézném – mondta Andrea. – Van néhány perced meginni egy kávét? Tényleg meg kell kóstolnod Hannah rumos
golyóit. Káprázatosak.
– Rumos golyó? Ja igen, ezek. – Vanessa a kezében tartott dobozkára pillantott. Úgy látszik, felfogta Andrea kérdését, mert elindult
befelé, majd fel a lépcsın, a lakásába. – Nem… fıztem kávét.
– Majd én megcsinálom – ajánlkozott Hannah, aki Vanessa mögött lépkedett fölfelé a lépcsın. – Remek kávét fızök. Van kávéd,
igaz?
– Azt hiszem… Igen, a konyhában.
Hannah megfordult, és Andreára kacsintott. Nyilvánvaló volt,
hogy Vanessa antennája ma reggel nem fogta az összes csatornát. Ez
majdnem olyan lesz, mint akváriumban lévı halra lıni.
Hannah arra gondolt, mi öröm volna akváriumban lévı halra lıni?
Egyáltalán, csinált valaki ilyesmit? Mert ha igen, egyetlen lövés elegendı volna, ugyanis az összes víz kifolyna az akváriumból, és csak
el kéne venni a halat.
– A konyha – mutatott Vanessa a közvetlenül a lépcsı tetejénél
lévı helyiségre. – Ott kell lennie a kávénak.
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– Ne aggódj, megtalálom – felelte Hannah, és továbbengedte
Vanessát és Andreát a nappaliba.
– Hihetetlen, hogy ez ugyanaz az épület – hallotta Andrea hangját.
– Biztosan profival hozattátok rendbe ezeket a szobákat.
Hannah nem igazán fülelt, hogy meghallja Vanessa válaszát. Kétségtelenül lakberendezıvel dolgoztattak, legalábbis abból ítélve, amit
ı látott. A folyosóval szemközti hálószoba tökéletesnek látszott,
mintha egy bútoráruház hálószobarészlegébıl emelték volna át. Hiányzott belıle minden eredetiség vagy személyes színfolt.
A konyhába lépve Hannah tudta, hogy itt is ugyanaz a lakberendezı dolgozott. Igazán pazar volt a színben egymáshoz illı konyharuhákkal és edényfogókkal, amelyeket soha senki nem használt.
Csak a biztonság kedvéért Hannah bekukkantott a sütıbe. Sehol
egy ételfolt, az elektromos tekercsek úgy festettek, mintha egyetlenegyszer nem lettek volna még felfőtve. Semmi kétség nem fért hozzá, hogy egyik nıvér sem fızött, vagy ha igen, a mikrohullámú sütıt
használták.
Hannah szorgosan nekilátott a kávékeresésnek, egymás után nyitogatta ki a szekrényajtókat. Noha második próbálkozásra megtalálta
a kávét, úgy tett, mintha nem, és végigszimatolta a déli nıvérek
konyháját.
Nem sok ennivaló akadt a polcokon, kivéve, ha ételnek tekintjük a
másfél üveg nescafét, és a félig üres dobozban kıvé keményedett Fig
Newtons kekszet. És a hőtıszekrényben sem akadt étel. Volt benne
egy mőanyagflakonos ketchup, egy karton mentolos cigaretta, egy
csomag jobb napokat látott szeletelt sajt. Egy üveg Miracle Whip
salátaöntet – amelynek csálén állt a teteje – árválkodott a legfelsı
polcon, és egy hatdarabos AA tartóselem doboz – amelybıl három
már hiányzott – tette teljessé a képet.
Aztán eszébe jutott, hogy kávét kellene fıznie, és gyorsan neki is
látott. Miközben a kávé lecsöpögött a kancsóba, amelyet használat
elıtt el kellett öblítenie, Hannah bekukkantott a mosogatógépbe. Ott
volt a saját kancsója. Így hát azt is elmosta, és a pultra tette, hogy
visszavigye magával a Süti Édenbe. Már azon volt, hogy becsukja a
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mosogatógép ajtaját, amikor észrevette, hogy valaki evıeszközt tett a
kosárba.
Csak nem valódi ezüst? Hannah kivett egy kanalat, hogy megvizsgálja. Gorham ezüst volt, és drága. Nagy hiba mosogatógépben
elmosni. A valódi ezüstöt kézzel kell mosogatni és puha konyharuhával megszárítani, és csak nagyon ritkán kifényesíteni. Még nagyon
kicsi volt, amikor Delores mindenre megtanította ıt az ezüst gondozásával kapcsolatban.
Milyen hanyagul bánnak itt a finom holmikkal, gondolta Hannah,
és tovább kutakodott a mosogatógépben. Látott még három limoges-i
porcelántányért, amelyekre sajtnak látszó morzsák tapadtak. A fölsı
rácson jó néhány Waterford borosüveget látott. A kristálynemőt és a
finom porcelánt is kézzel kellene elmosni és megszárítani. Delores
szívrohamot kapna, ha tudná, milyen hányaveti módon bánt Vanessa
és Shawna Lee az értékeivel. Úgy tőnt, hogy mindkét Quinn lány
nagyon ért a pénzköltéshez, de abszolút ostobák, ha arról van szó,
hogyan vigyázzanak a megvásárolt finom holmikra.
Hannah becsukta a mosogatógép ajtaját, és tüstént lelkiismeretfurdalása támadt, még akkor is, ha semmi oka nem volt rá. Végtére is
ezek nem az ı porcelántányérjai, kristálypoharai vagy ezüst evıeszközei. Nem ı bánt rosszul velük. Ha tönkremennek, csakis azt lehet
hibáztatni érte, aki a mosogatógépbe tette azokat. De aztán mégis az
ajtó után nyúlt. Képtelen volt tehetetlenül ácsorogni ott, miközben
valaki rosszul bánik ezekkel a drága tárgyakkal. Ez olyan volna,
mintha látná, hogy egy gyerek lelép a járdáról, mikor egy teherautó
közeledik, és nem kapja el a kicsi karját, hogy visszarántsa a járdára.
Bármennyire is igyekezett elhessenteni a képet, Hannah lelki szemei elıtt az anyja arca jelent meg. Az a képzeletbeli Delores rosszallóan nézett, és Hannah-ra mutatott.
– Jól van, jól van – motyogott Hannah. Elfordította a csapot, és
vizet engedett a mosogatóba. Elmossa ezeket a dolgokat, és hagy egy
cetlit Vanessának, mondván, ezeket kézzel kell elmosni, különben
tönkremennek. Ez felmenti ıt minden felelısség alól, és mosolyt
varázsol az anyja odaképzelt arcára.
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Amikor tíz perccel késıbb Hannah kilépett a konyhából, a szekrényben talált tálcán vitte be a kávét. Épp idıben lépett be a nappaliba ahhoz, hogy meghallja a választ az egyik kérdésre, amelyet fel
kellett tenniük Vanessának: mi volt a férje vezetékneve?
– Neil hamvasztást akart – mesélte, zsebkendıvel törölgetve a
szemét Vanessa. – Szerintem tudta, hogy úgy könnyebb lesz nekem.
De fogalmam sincs róla, hogy mit tegyek szegény Shawna Lee-vel.
– Nem kell azonnal döntést hoznod. Várj, amíg tisztábban tudsz
gondolkodni – tanácsolta Andrea.
– Andreának igaza van. Ezzel késıbb is foglalkozhatsz. – Hannah
egy csésze kávét nyújtott oda Vanessának, aztán odakínálta neki a
cukorpótlót, amelyet talált. A rumos golyós dobozban három üres
minyonpapír hevert, és Vanessa gyorsabban beszélt már, idıeltolódás
nélkül. – Egyél még egy bonbont. Kitty nagynénénk receptje volt, és
ı azt mondta, hogy sokkal világosabban tudott gondolkodni tılük.
– Nekem arra van szükségem – mondta Vanessa. – Sosem gondoltam volna, hogy a nıvérem nélkül kell élnem.
Hannah közelebb tolta Vanessához a bonbonokat. Andrea megszerezte a nı férjének a keresztnevét, és most a vezetéknevére volt
szükségük.
– Biztosan nehéz lehet, fıleg, mióta elvesztetted Mr.… Sajnálom,
nem tudom, hogy hívták a férjedet.
– Roper. Neil Roper. Sokkal idısebb volt nálam, de végtelenül
szerettem, az utolsó porcikájáig.
Hannah udvariasan bólintott, jelezvén, hogy megérti, ám közben
azon tőnıdött, hogy miként szenderült jobblétre Vanessa férje. Ha
Neil Ropert egy betörı földarabolta, Vanessa talán meg is tartott belıle egy porcikát.
– Neil csodásan viselkedett velem. Mindenem megvolt, amit csak
akartam, és látnotok kellene azt a bámulatos helyet, amelyet rám hagyott. Egy igazi déli udvarház, magnóliafákkal meg minden.
Most Andreán volt a bólogatás meg a mosolygás sora.
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– Én mindig is egy déli ültetvényen szerettem volna élni, pontosabban amióta elıször néztem meg az Elfújta a szelet. Hol van az
udvarházad, Vanessa?
– Közvetlenül Macon mellett. Neilnek ott voltak a központjai. –
Vanessa most Hannah felé fordult, és hirtelen témát váltott. – Szerintem nagyon helyes vagy, Hannah. Egyáltalán nem olyan, mint amilyennek Shawna Lee elmondott.
– Hmm – mondta Hannah, és Andrea jól irányzott rúgásának köszönhetıen sikerült az arcán tartania a mosolyt. A nagyanyja mindig
azt mondogatta, hogy több legyet tudsz lépre csalni mézzel, mint
ecettel, és bizony ennek az egész kávézásnak a célja az volt, hogy
képzeletbeli legyeket fogjanak.
– Márpedig te teljes egészében olyan kedves vagy, mint amilyennek Mike elmondott. Hát nem cuki ez a Mike? – Vanessa olyan szélesen mosolygott, hogy Hannah azt gondolta, akár a mandulájáig is
lelátna. Egy röpke pillanatig azon tőnıdött, mennyit kóstálhatott a
tökéletesen egyenes fogsora, de erre a kérdésre csak Vanessa vagy
egy profi fogász, mint amilyen Norman, adhatott volna választ.
– Mike említette, hogy te készítetted az Orange Juliust a mi kis
partinkra – folytatta Vanessa. – Éppolyan finom volt, mint amilyet
odakint szoktunk inni, a plázában, Shawna Lee-vel.
– Te és Mike partit rendeztetek tegnap este? – kérdezte Andrea, és
kicsit megdöbbentnek tőnt.
– Nem igazi parti volt. Nem olyan, mint amit akkor rendezel, ha
boldog vagy. Ez egy izé… hogy is hívják?
– Halottvirrasztás – mondta meg Hannah a szót annak a nınek,
akinek minden valószínőség szerint romantikus tervei voltak Mikekal.
– Ez az. Shawna Lee halottvirrasztása volt. Rengeteget beszélgettünk róla. Aztán Mike azt mondta, hogy veled jár, és ezért nem tudja
velem tölteni az éjszakát.
– Tényleg? – Hannah villámgyors döntéssel adott szavakat Mike
szájába, hiszen csak egyetlen módon deríthette ki az igazat. – Ez igen
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különös. Amikor ma reggel összefutottam Mike-kal, ı azt mondta,
hogy veled töltötte az éjszakát.
Vanessa olyan meglepett képet vágott, mint amilyet egy másnapos
nı csak vághatott.
– Hát… bizonyos tekintetben igaz. Mike itt volt, de nem… hiszen
értitek.
– Attól tartok, nem.
– Jaj, dehogynem. Egyébként semmi nem történt. Ha mást mondott, akkor csak hencegett. Tudjátok, milyenek a férfiak. Azt akarják,
hogy mindenki azt higgye róluk, hogy olyan… Mi is az a mexikói
szó?
– Macsó. Egyébként spanyol.
– Igen, az. Emlékszem rá a La Mancho lovagjából.
– Mancha – javította ki Hannah.
– Tökmindegy. Neil elsı sorba vett jegyet nekem meg a barátnımnek. De tényleg, Hannah, fölösleges aggódnod. Mike meg én
semmi olyat nem csináltunk, amit nem tennék meg a cukrászda kirakatában. Komolyan gondolom.
Andrea felállt, jelezvén, hogy vége a látogatásnak. Ez éppen kapóra jött, ugyanis Hannah újabb puhatolózó kérdéseket akart föltenni,
amelyeknek az égvilágon semmi közük nem volt ahhoz, amit meg
akartak tudni.
– Örülök, hogy ismét találkoztunk – mondta ki Andrea az udvarias
mondatot, amelyet Hannah-nak nehezére esett volna kimondania. –
Sajnálom, hogy ilyen szomorú körülmények között.
– Úgyszintén – mondta Hannah, azt a szót használva, amelyre
megesküdött, hogy sosem mondja ki, mivel végtelenül bárgyú.
– Kösz a bonbonokat, Hannah. Nagyon finomak. – Vanessa egy
újabb sütit kapott be, és igencsak bizonytalan lábakon fölállt. – A
hátsó ajtón engedlek ki titeket.
Hannah megfogta Vanessa karját, és visszavezette ıt a díványhoz.
– Maradj csak, magunk is kitalálunk. És jól be fogjuk zárni magunk mögött az ajtót. Rendben?
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– Rendben. – Vanessa újabb széles mosolyt villantott Hannah-ra.
– Nyugodtan kulcsra zárhatjátok az ajtót, Mike-nak van kulcsa, úgyhogy be tud vele jönni.
Andrea megragadta Hannah kezét, és elrángatta ıt attól a nıtıl,
aki nyilvánvalóan a riválisa.
– Mennünk kell, Hannah. Most!
– Persze – mondta kiengedve az öklét Hannah, s csak azt sajnálta,
hogy nem volt egy icipicit gyorsabb. – Oké, menjünk.
Vanessa utánuk intett, majd belapátolt egy újabb bonbont.
– Egy csöppet se kell aggódnod, Hannah. Mike csak jó barát. Ez
minden.
Hannah már azon volt, hogy valami nem igazán szalonképes dolgot válaszoljon erre, ám Andrea a karjába mélyítette a körmét. Még
fel is jajdult tıle. Aztán a húga olyan erıvel terelte ki ıt a helyiségbıl, amelyrıl Hannah eddig nem is tudott. Határozott kézzel tolta le
ıt a lépcsın, majd ki, a havas hátsó lépcsıkre.
– Miért nem… Bárcsak hagytál volna… Akkor én… – motyogta,
kiszabadítva magát a húga kezei közül Hannah.
– Még mit nem! Majdnem tönkretettél odafent mindent. Csak játszott veled, megpróbált féltékennyé tenni, és majdnem beleestél a
csapdájába.
– Csakugyan? – kérdezte Hannah, és kétségbeesetten arra várt,
hogy meggyızzék errıl.
– Azt hiszem.
De volt valami Andrea hangjában, ami rácáfolt a szavaira, és
Hannah bizony meghallotta ezt.
– Nem, nem úgy gondolod. Csupán azt akarod, hogy jobban érezzem magam.
– Hát… elképzelhetı – vallotta be Andrea, miközben a
Magnóliaszirom cukrászda épülete mellett a fıutca felé igyekeztek. –
De Vanessa azt mondta, hogy nem töltötte Mike-kal az éjszakát.
– Tudom. Többször is mondta. „A hölgy mintha nagyon is fogadkoznék.”
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– Ez Shakespeare – vágta rá Andrea. A járda szélén álltak, hogy
megvárják, amíg elhalad elıttük egy autó.
– Igen. A Hamlet.
– Te komolyan azt hiszed, hogy Vanessa Shakespeare-t olvas? –
kérdezte a lényeget teljesen félreértve Andrea.
– Legfeljebb, ha hangosan felolvassa – morogta Hannah.
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Kitty néni
bonbonkái
Ez a sütemény nem igényel sütést.
Hozzávalók 36 darabhoz:

A golyócskákhoz:
20 dkg vaníliás ostyalap
15 dkg olajos mag (dió, mandula, mogyoró)
1 dl cukorszirup (8 evıkanál vízben kevergess el 8 evıkanál
porcukrot, fızd fel, és I percig forrald – vagy helyettesítsd juharsziruppal)
1 dl kiváló rum (vagy kiváló whisky, vagy bármilyen kiváló itóka)
2 evıkanál Nestlé édes kakaópor
1 evıkanál erısre fızött feketekávé
5 dkg kókuszreszelék

A bevonathoz:
porcukor
csokidara
kakaópor
A vaníliás ostyákat törd össze konyhai robotgépben, vagy rakd bele ıket egy nejlonzacskóba, és sodrófával gyötörd apróra. Öntsd egy
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keverıtálba, és add hozzá a finomra vágott (vagy durvára darált) olajos magvakat.
Keverd bele a kihőlt cukorszirupot, a rumot (vagy a helyettesítıt),
a kókuszt és az erıs kávét. Dolgozd össze alaposan a masszát.
Porcukrozd be a tenyeredet, formálj diónyi golyókat, amelyek beleillenek egy minyonpapírba. Mártsd a golyókat kakaóba vagy porcukorba vagy csoki reszelékbe. Mindegyik félébıl csinálj néhányat,
és szépen rendezd el ıket egy tálon.
Tálalásig rakd a süteményt a hőtıszekrénybe, hőtve legalább egy
hónapig elállnak (ezt sosem tudtam kipróbálni, mert ahányszor ilyet
csinálok, egy héten belül elfogy).
Kitty néni bonbonkái nagyszerő ajándékok, ha úgy vannak becsomagolva, mint a finom bonbonok. A legtöbb tortadekorációs bolt
sokféle fodros-bodros bonboncsészét és mutatós bonbondobozt tart
raktáron.
Ha nem alkoholosat akarsz készíteni, a rum helyett használj gyümölcslevet. Ez is remekül megteszi, de mindenképpen tartsd hőtıszekrényben, és egy héten belül fogyasszátok el a süteményt. Olyan
gyümölcslevet válassz, ami jól megy a csokoládéhoz, például barackot, narancsot vagy ananászt.
(Megjegyzés: Mindig ki akartam próbálni ezeket olvasztott csokival. Lefogadom, hogy fantasztikusak!)
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Tizenkilencedik fejezet
Az elıre tervezhetı déli szünet volt a napnak az az idıszaka, mikor a legtöbb Lake Eden-i úgy gondolta, hogy túl késı van már egy
délelıtti sütihez, és túl korai az idı az ebéd utáni falatozáshoz. De
mégis volt valami, amitıl ez a mai déli nyugalom más volt, mint a
többi, mégpedig az, hogy nem volt nyugalom. A szokástól eltérıen a
Süti Édent megtöltötték a kortyolgatók, iszogatók, ropogtatók és falatozók… És szinte valamennyien azt akarták tudni, hogy mit derített
ki Hannah a Shawna Lee Quinn-féle gyilkosságról.
A lány nem sokkal tizenegy óra után visszavonult a sütödébe, ám
elıbb azt az üzenetet hagyta Lisánál, hogy Hannah senkinek sem
mondhat el semmit, aki belsı információt akar. Megsütött újabb két
tepsi süteményt, épp a harmadik befejezésénél tartott, amikor Norman kopogtatott a hátsó ajtón.
– Micsoda illat – mondta Norman, miközben elfoglalta szokásos
helyét a munkapult mellett álló támlátlan széken.
– Finomak is. Máris kapsz egyet. – Hannah kitöltött egy csésze
kávét Normannek, és letette elé a munkapultra. Aztán levett egy kihőlt süteményt a sütıállványról és odaadta neki, majd leült a férfi
mellé. – Csokis-mandulás pirítósnak neveztem el. Tunkold bele a
kávédba, úgy nagyon finom.
Norman a kávéjába merítette a süteménye végét, majd megkóstolta azt.
– Pazar. – Egy fıbólintással is megerısítette a véleményét – Egy
kicsit a csokoládés biscottira hasonlít, amit annak idején Seattle-ben
ettem. A külseje is hasonló. Tehetnél egy kis csokit a tetejére?
– Miért is ne? Legközelebb, ha ilyet sütök, olvasztott csokichipsbe
fogom mártani a tetejét.
– Úgy fantasztikus lesz. És elképesztıen egyszerő is.
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– Mi elképesztıen egyszerő? – Lisa jelent meg a kávézóból, két
üres süteményes korsót hozott.
– A Csokis-mandulás pirítós. – Hannah a sütıállvány felé bökött.
– Az egyik tartályt töltsd meg ezzel, hadd lássuk, ízlik-e a népeknek.
– Ha csokis, ízleni fog nekik – jósolta meg Lisa, miközben süteményeket csúsztatott az edénybe.
Norman lehajolt az aktatáskájáért, és a rozsdamentes acélpulton
nyitotta ki. Vaskos papírköteget húzott elı belıle – amolyan két helyen kilyukasztott, kis rézlappal összefogott lapok voltak –, és odaadta Hannah-nak.
– Hát ezt kaptam, amikor lefuttattam a számítógépen a keresést.
– Ilyen sok? – kérdezte Hannah, hüvelykujját végighúzva a mintegy negyven oldalon.
– Ennyi bizony. Többnyire Vanessa férjérıl szól. Tekintélyes városi vezetı volt Maconben.
– Macon? – Lisa félbehagyta a süti töltögetést, és Normanhez fordult.
– Igen, azt mondtam. A pasas cégének a központja Maconben,
Georgiában volt.
– Kíváncsi volnék, hogy az ı székháza a Csinibaba kozmetikumok környékén volt-e. Az ı irodáik is Maconben vannak. Egy jellegzetes épületet építettek, Gloria mesélt nekünk róla tegnap este
vacsoránál. Egy rúzsra hasonlít, ablakokkal, s a vezérigazgató irodái
odafent vannak, a rúzs tetejénél.
– Várj csak! – mondta, a papírköteg után nyúlva Norman. – Lehet,
hogy tévedek, de amikor kinyomtattam Neil Roper pénzügyi adatait,
szinte biztos vagyok benne, hogy láttam… itt is van.
– Mi van itt?
– Csinibaba kozmetikumok. Vanessa férje az igazgatótanács egyik
szenior tagja volt.
– Hozd ide a telefont – mondta Hannah és másodperceken belül
beütötte az anyja munkahelyi telefonszámát miután türelmetlenül
járkált föl-alá, amíg nem vették fel a túloldalon a kagylót. – Szervusz, Carrie. Luanne dolgozik ma?
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– Igen, drágám. Hívjam ide?
– Nem. Beszélnem kell vele, de nem telefonon. Ha nem vagytok
túlságosan elfoglalva, megkérnéd ıt, hogy szaladjon át? Újfajta sütit
sütöttem, Csokis-mandulás pirítóst, és szeretnék néhányat átküldeni
vele.
Carrie fölnevetett.
– Megvesztegetéssel bárhová eljutsz. Tüstént átküldım ıt.
Shawna Lee meggyilkolásáról van szó?
– Nem közvetlenül. Csak szükségem volna néhány infóra a Csinibabáról, és Luanne talán tud válaszolni.
Hannah éppen megtöltött egy süteményes zacskót Csokismandulás pirítóssal, amikor Luanne megkopogtatta a hátsó ajtót.
Norman önként vállalkozott, hogy felváltja Lisát a kávézóban, így a
három nı megbeszélheti, amit a Csinibabáról tud. Éppen azon voltak,
hogy letelepednek a kávécsészéjükkel, amikor Andrea rontott be.
– Norman hátraküldött, azt mondta, hogy megbeszélés van.
– Így igaz. – Hannah a húgának is kitöltött egy csésze kávét, és intett neki, hogy tegye le magát egy székre, majd Luanne-hoz fordult. –
Szeretnék megtudni egyet s mást a Csinibaba kozmetikai cégrıl. Jártál már a központjukban, Maconben?
– Igen, elküldtek egy kétnapos szemináriumra Georgiába, amikor
Csinibaba-termékekkel ügynökösködtem és a kávézóban dolgoztam.
A Csinibaba vállalta az összes költségemet, mama pedig felajánlotta,
hogy vigyáz Suzie-ra, így aztán elmentem. Óriási volt, olyan, mint
egy rövid vakáció.
– Történetesen találkoztál valakivel az igazgatótanácsból?
Luanne megrázta a fejét.
– Nem, csak a vezérigazgatóval, amikor köszöntött bennünket az
elsı napon. A saját régióm összes vezetı ügynökével viszont igen.
İk is a teljesítményükkel nyerték el az utat a szemináriumra. És természetesen találkoztam Gloria Travisszel. İ szervezte az egészet.
– Tudsz arról, hogy a Csinibaba itt, az Éden-tó Tavernában tartja
az éves csapatépítı tréningjét? – kérdezte Lisa.
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– Persze. Gloria még aznap felhívott, amikor megérkezett a városba, és ma este találkozunk. A tavernában vacsorázom Gloriával meg
a férjével.
– A férjével? – kérdezte meglepetten Lisa. – De… Gloria azt
mondta, hogy nincs férjnél.
– Nincs? Nahát, de jó, hogy mondod. Valószínőleg bolondot csináltam volna magamból, mert biztosan feltettem volna néhány ostoba
kérdést arról, hogy miért nincs ott a férje. Akkor gondolom, valami
rosszul sült el a vılegényével, és nem volt meg a tervezett menyegzı.
– Álljon meg a menet! – Amikor mindnyájan elhallgattak, Hannah
Luanne-hoz fordult. – Gloria mikor mondta neked, hogy eljegyezték?
– Másfél évvel ezelıtt, amikor Georgiában voltam, a Csinibabaszemináriumon. Beszélgettünk, és elmondta, hogy az egyik igazgatósági tag a vılegénye.
– Neil Roper? – ötleteit Hannah, amikor elkezdtek összeállni az
agya keverıtáljában lévı tények.
– Az könnyen meglehet. Abban egészen biztos vagyok, hogy Nnel kezdıdött a pasi neve. De jó sok idı eltelt már, amióta hallottam.
– Persze, tudom, csak próbálj meg visszaemlékezni, Luanne – biztatta a barátnıjét Hannah. – Mit mondott Gloria a vılegényérıl?
– Hát… arra sem emlékszem már pontosan. De a beszélgetésünkbıl úgy tőnt, hogy a pasas gazdag, és hogy elég idıs. Abban majdnem biztos vagyok, hogy Gloria vılegénye legalább harminc évvel
idısebb volt nála.
*
– Tehát miért is jöttünk ide? – kérdezte Andrea, mikor az Éden-tó
Taverna mögött beállt a szállítóknak fenntartott parkolóhelyre.
– Azt jöttünk kideríteni, hogy Gloria ex-vılegénye ugyanaz a Neil
Roper-e, akihez Vanessa feleségül ment. Aztán azt fogjuk kideríteni,
hogy Gloria tudott-e arról, hogy Neil feleségül vette Vanessát.
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– Oké. És azt is meg kell tudnunk, hogy Gloria vajon azért választotta-e ki az Éden-tó Tavernát a Csinibaba éves csapatépítı összeröffenésére, hogy követhesse ide Vanessát, igaz?
– Igaz. De itt nem parkolhatsz.
– Miért nem?
– Azért, mert ez a hely a szállítóknak van fenntartva.
– Szállító vagyok. – Andrea kivette Bethany fényképét a tárcájából, és felvillantotta Hannah elıtt. – Sally megkért, hogy ha legközelebb kijövök, hozzak magammal egy fényképet. Mellesleg… melyik
rendır fogja megbüntetni a Winnetka megyei seriff nejét?
Hannah megvonta a vállát. Andreának igaza van. Ahogyan Lord
Actonnak is igaza volt: „A hatalom megront.” Csak remélte, hogy
Andrea sosem tanulta, hogy az abszolút hatalom abszolút megront.
– Mire várunk? – kérdezte Andrea. Már nyitotta is az ajtót, és kikászálódott a sofırülésrıl. Azért mentek ki az ı Volvójával, mert
egyszerően nem volt hajlandó Hannah gördülı jégkockájában utazni.
– Igyekezz, Hannah, dermesztı hideg van idekint.
Miután Andrea megmutatta Bethany fényképét Sallynek, és
Hannah újfent irigykedve sóhajtozott Sally konyhájának tágasságán,
elmesélték, hogy miért akarnak beszélni Gloriával.
– Azt akarjátok mondani, hogy Gloria eljegyezte magát Vanessa
férjével? – Sally összeráncolta a homlokát, amikor Hannah bólintott.
– És arra gondolsz, hogy esetleg köze lehet Shawna Lee meggyilkolásához?
Andrea vállat vont.
– Talán. Azért jöttünk, hogy ellenırizzük.
– Az csak természetes, de azt hiszem, rossz helyen kereskedtek.
Gloria az a fajta, aki pokoli hisztit csapna, már azért is, hogy megfogjon egy molylepkét a nappalijában, és aztán kivigye a teraszra,
hogy elengedje. Ez a nı még egy légynek se tudna ártani.
– Valószínőleg igazad van – nyugtatgatta Hannah, aki nyilvánvalóan összebarátkozott Gloriával. – De Gloria talán adhatna nekünk
némi információt. Még ha tévedünk is, és nem jegyezte el magát
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Vanessa férjével, tudjuk, hogy a pasi benne volt a Csinibaba igazgatótanácsában. Gloria biztosan tud róla valamit.
Sally vállat vont.
– Hát… ha úgy vesszük… Gyertek velem, bemutatlak neki benneteket.
Éppen kávészünetet tartottak a délutáni ülésen, és Sally odakísérte
ıket Gloria asztalához.
– Szia, Gloria. – Sally rámosolygott a Csinibaba munkatársára. –
İk itt jó barátaim, Andrea Todd és Hannah Swensen. İk Delores
Swensen lányai. Ugye emlékszel rá?
– Természetesen – felelte, mindkettejükre mosolyogva Gloria. – A
mamátok egyszerően csodálatos. Gondoskodott róla, hogy rögtön
otthon érezzem magam. Állítom nektek, hogy ez habozásra késztetett, hogy egyáltalán visszamenjek-e Maconbe.
Habozásra késztetett? Hannah óhatatlanul elmosolyodott. Miss
Travisnek szemlátomást irodalmi hajlamai vannak. Igazság szerint
Hannah máris megkedvelte a nıt, de óvatosságra intette magát. Résen kell lennie.
– Hannah és Andrea szeretne feltenni neked néhány kérdést a Csinibabával kapcsolatban. Volna számukra néhány perced?
– Hogyne – mondta barátságos mosollyal Gloria, és máris felállt.
Vonzó nı volt, az anyjukkal egyidıs lehetett. Jól állt neki a puha
anyagból készült zöld nadrágkosztüm, az átlagosnál egy kicsivel
hosszabb zakóval. Amikor mozgott, egy kicsit szétnyílt a kosztümkabát, és láttatni engedte a magas nyakú, krémszínő selyemblúzát,
meg azt a néhány kilónyi súlyfölösleget a dereka körül. – Üljünk oda
ahhoz a kisasztalhoz. A hölgyek meglesznek nélkülem néhány percig. Igaz, hölgyeim?
Tüstént jöttek a válaszok: „Nem is tudom! Hogyan leszünk meg
nélküled, Gloria?” De mindenki mosolygott, amikor Gloria elindult.
Egy kisasztalhoz ment az étterem másik végében, és megvárta, amíg
Andrea és Hannah is helyet foglal.
– Oké. Biztosan komoly dologról van szó. Egyikıtök sem eresztett meg eddig egyetlen mosolyt sem. Halljam, mirıl van szó?
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– Neil Roper menyasszonya voltál? – kérdezte Hannah.
Egy pillanatig úgy tőnt, hogy Gloria tagadni fogja, de aztán felsóhajtott.
– Igen. Tudhattam volna, hogy kiderül.
– És ı ugyanaz a Neil Roper, akihez Vanessa Quinn feleségül
ment?
– Pontosan. Ki beszélt nektek errıl? Luanne Hanks?
Andrea gyorsan közbelépett.
– Ez lényegtelen. A lényeg az, hogy tudunk róla.
– Azt viszont nem tudjuk, hogy miképpen romlott el a helyzet –
Hannah tüstént betette a lábát a húga által hagyott nyílásba. – Elmondanád nekünk, hogy pontosan mi történt, miután te és Mr. Roper
szakítottatok?
Gloria nagyot sóhajtott.
– Hát éppen ez az. Nem szakítottunk. Azt hittem, hogy minden
rendben van. Valószínőleg tudjátok, hogy Neil idısebb volt.
– Igen, tudjuk – bólintott Hannah. Aztán elhallgatott, mert Sally
egyik pincérnıje közeledett az asztalhoz. Egy kancsó kávét, három
csészét, meg egy tányér friss fahéjas kiflit hozott nekik. – Folytasd –
mondta, amint a pincérnı távozott.
– Ennyi. Nem tudom pontosan, hogyan történt ez az egész, de azt
hiszem, azután kezdıdött, miután Neil síelés közben eltörte a bokáját.
– Síelés? – kérdezte Andrea.
– Igen. Nagyon aktív volt a korához képest. Egy régi barátját látogatta meg Aspenben, és amikor visszatért, be volt gipszelve a bokája.
Ez nem is lett volna akkora baj, ha nem egy héttel azután történik,
hogy a házvezetınıje, aki több mint harminc évig dolgozott neki,
szívinfarktusban meghalt.
Hannah visszafojtott lélegzettel várta a harmadik incidenst. A
nagymamája mindig azt mondta, hogy a baj hármasával jár.
– Neil fölvett egy új házvezetınıt, és mindketten úgy gondoltuk,
hogy rendbe jönnek majd a dolgok, csakhogy egyszeriben nagyon
elkezdett fájni a bokája. Egyszerően nem akart a törés gyógyulni. Az
218

orvos fizikoterápiát javasolt, mire Neil felvett valakit, valami orvosi
jegyzékbıl. És valójában ez minden, amit tudok. Ezután egyszer beszéltünk telefonon, és… ennyi.
– Hogyan? – Hannah levegı után kapkodott. Nem hitt a füleinek.
– Úgy érted… nem láttad többé Neilt?
– Nem. İrültségnek hangzik, így elmesélve, de ahányszor csak
odatelefonáltam a házába, Neil vagy terápián volt vagy aludt, vagy
nem tartózkodott a városban, vagy akármi. Kaptam tıle üdvözlıkártyákat meg virágokat, és hasonló dolgokat, de ténylegesen nem láthattam ıt, és nem is beszélhettem vele, kivéve egyetlen alkalmat.
– Mesélj nekünk errıl – csapott le tüstént Andrea.
– Egy héttel azután történt, miután alkalmazta a terapeutát. Odatelefonáltam a házba, és Neil vette fel a kagylót. Egyáltalán nem úgy
beszélt, mint ahogyan szokott. Elıször arra gondoltam, hogy részeg,
de Neil nem ivott. Aztán amikor arról mondott valamit, hogy a nıvér
elment a tablettáért, rájöttem, hogy biztosan nagyon erıs fájdalomcsillapítót kapott. Ez megrémített. Neil tökéletesen udvarias volt, de
mintha képtelen lett volna megválaszolni a kérdéseimet, és szörnyen
zavartnak hangzott. Sokszor rákérdezett a nevemre, de nem hiszem,
hogy tudta, ki vagyok.
– Ez szörnyő! – kiáltott fel Andrea, és megborzongott. – Mit csináltál?
– Felhívtam Neil orvosát, de ı semmilyen információt nem adott.
Tudjátok, nem voltam a rokona. Aztán újra odatelefonáltam Neil
házába, és kértem, hogy hadd beszéljek a fizikoterapeutával. Elmondtam neki, mennyire aggaszt Neil szellemi állapota, mire azt
felelte, hogy ne aggódjak, pusztán arról van szó, hogy nagy fájdalmai
voltak, és a maximális dózist adta be neki a gyógyszerbıl, melyet az
orvos felírt.
– És bevetted azt a meséjét? – kérdezte, a homlokát ráncolva
Hannah.
– Igen, bevettem. Hozzáértınek tőnt és megbízhatónak, így aztán
megfogadtam a tanácsát, és nem aggódtam. Másnap reggel pedig egy
csokor érkezett az irodámba. Neil küldte, a kártyán az állt, hogy saj-
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nálja, amiért aggódtam, de jól van, szeret, és reméli, hogy hamarosan
talpra áll.
– Ezek szerint nem aggódtál többé? – tudakolta Andrea.
– Egy ideig. Meg kell értenetek, hogy Neil és én nem találkoztunk
mindennap. İ még aktívan dolgozott a saját üzletében, és sokat utazott. Gyakran hetekig nem is láttam ıt, de mindig telefonált vagy
küldött virágot. A saját munkám sokat követel tılem, és bizony hoszszú a munkanapom. Ez az egyik ok, amiért azt terveztem, hogy otthagyom a céget, miután összeházasodunk. Akkor vele utazhattam
volna Párizsba, Londonba vagy Pekingbe.
– Mikor kezdtél el újra aggódni?
– Három héttel azután, hogy beszéltem telefonon Neillel. Sok
munka volt a Csinibabánál, és ez lekötötte minden figyelmemet. A
virágok rendszeresen jöttek, minden hétfın reggel megérkezett a
kedvenc sárga nárciszom. Csakugyan nem gondoltam, hogy bármi
baj lehet, mígnem a naptáramra pillantottam, és rádöbbentem, hogy
majd egy hónapja valójában nem is beszéltem Neillel. Odatelefonáltam, de még mindig a fizikoterapeuta vette fel a kagylót, és azt
mondta, Neil jól van. Szinte olyan volt, mintha átvette volna az életének az irányítását, és pontosan ez történt.
– Mit akarsz ezzel mondani? – hunyorgott Andrea.
– Azt, hogy mielıtt észbe kaptam volna, Neil és a terapeuta öszszeházasodott.
– Vanessa Quinn? – kérdezte, csak a rend kedvéért Hannah.
– Igen. Továbbra is telefonáltam, de sosem tudtam Neillel beszélni. És nem beszéltem vele soha többé. – Gloria elpislogta a könnyeit,
és nagyot nyelt. – Meggyızıdésem, hogy Vanessa végzett vele. Bárcsak tehettem volna valamit, hogy megelızzem, de…
– Egy semmibe vett nı – jegyezte meg Hannah.
– Tökéletesen igazad van. Felhívtam a rendırséget, könyörögtem,
hogy nyomozzanak, de azt mondták, semmi bizonyíték nincs rá,
hogy valami bőncselekmény történt volna. Ez csak az elhagyott
menyasszony haragja. Nem akartak hinni nekem, amikor azt mond-
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tam, hogy szerintem a fizikoterapeuta begyógyszerezte Neilt, hogy
fogva tartsa, amíg elveteti magát vele, aztán pedig megölte.
– Csakugyan azt hiszed, hogy ez történt?
– Igen. Amikor olvastam a lapokban Neil haláláról, gyanakodni
kezdtem, fıleg azért, mert Vanessa örökölt mindent. Neil mindig is
azt mondta nekem, hogy a vagyona egy részét egyik rokona lányára
akarja hagyni, aki részmunkaidıben dolgozik, hogy elvégezhesse az
egyetemet. De végül egy fillért sem hagyott rá. Minden Vanessáé
lett, aki még tíz hónapig sem volt a felesége. Megeszem a kalapomat,
ha Neil szabad akaratából vette feleségül ezt a nıt. Valami csakugyan bőzlik a halálával kapcsolatban, és ezt nem csak azért mondom, mert részemrıl savanyú a szılı.
Hannah bólintott, s közben megjegyezte, hogy Gloria három szólásmondást rakott bele egyetlen mondatba, ami azért rekord.
– Akkor ugorjunk át oda, hogy mi történt, amikor megérkeztél
Lake Edenbe. Ugye Vanessa miatt jöttél ide?
– Igen. A Csinibaba helyet keresett az éves csapatépítı tréninghez,
és ez tökéletes lehetıség volt számomra, hogy minden gyanú nélkül
Lake Edenbe jöhessek. A fogadó egyébként csodálatos. Egyhangú
szavazással úgy döntöttünk, hogy minden évben ide jövünk.
– Sally boldog lesz, ha meghallja – jegyezte meg Andrea, majd
Hannah-ra pillantott, hogy jelezze, nem szakítja meg többé a kikérdezést.
– Beszéltél Vanessával?
– Nem. Nem volt rá lehetıségem. Azon a napon, amelyen ideérkeztem, elmentem a Magnóliaszirom cukrászdához. Az volt a szándékom, hogy Neil felıl kérdezzem Vanessát.
– Ez hány órakor volt? – kérdezte, tollal a kezében Hannah.
– Valamivel fél hat után hagytam el a fogadót, úgyhogy hat óra
tájban kellett beérnem Lake Edenbe. A cukrászda azonban zárva
volt, és a kopogtatásomra nem felelt senki.
– Akkor mit csináltál?
– Elindultam az épület hátsó részéhez. Amikor befordultam a ház
sarkánál, láttam, hogy a hátsó ajtó tárva-nyitva áll.
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– Bementél?
– Igen. A lépcsıig mentem, és Vanessa nevét kiáltottam, de nem
válaszolt senki. A konyhában égtek a lámpák, így aztán bementem,
és… és akkor megláttam, hogy Vanessa ott fekszik a földön.
– Csakhogy az nem Vanessa volt – vágott közbe Andrea, majd
szabadkozó pillantást vetett Hannah-ra.
– Most már tudom, de akkor még nem tudtam. Személyesen sosem találkoztam Vanessával, csak abból a fotóból tudtam kiindulni,
melyet az újságból vágtam ki, amikor lehozták a házasságuk hírét.
– Tehát mit csináltál, amikor megláttad Shawna Lee-t?
– Én… bepánikoltam. Tudtam, ha bárki rájön a köztünk lévı kapcsolatra, még azt hiszik, hogy én öltem meg. Halott volt, ezt nyilvánvalóan láttam. És senki nem tehetett már érte semmit. Így aztán…
kihátráltam onnan, behúztam magam mögött az ajtót, és visszarohantam a kocsimhoz.
– Ez hánykor történt?
– Nem tudom, nem néztem az órámra. Mindössze arra emlékszem, hogy harangozni kezdtek a templomtoronyban, és arra gondoltam, hogy a ceremónia mindjárt véget ér. Ez azt jelentette, hogy
igyekeznem kellett, hogy idıben visszaérjek a fogadóba, és átöltözzek, mielıtt megérkezik az esküvıi menet.
*
– Szerinted igazat mond? – kérdezte, a Volvója kormánya mögé
ülve Andrea.
– Azt hiszem.
– Én is. És ez is csak azt bizonyítja.
– Mi bizonyít mit? – kérdezte Hannah, és megrándult az arca a saját rémes mondatszerkesztésétıl.
– Hát azt, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki összecserélte
egymással a nıvéreket. – Halk telefoncsörgés hallatszott, és Andrea
megragadta a táskáját. – Fogd a kormányt, Hannah, ezt a hívást fel
kell vennem.
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Miközben Andrea elıkotorta a telefont a táskájából, és megnyomta a hívás fogadása gombot, Hannah az utasoldali ülésrıl kormányozta az autót. Vajon ez törvényes? És ha balesetet okoz, az vajon az ı
hibája lesz, vagy Andreáé? Vajon a mobiltelefon számlájára írják,
még akkor is, ha mindkét keze a kormánykeréken volt? És vajon
csakugyan számít, hogy kinek a keze volt rajta?
– Szia, anya. – Andrea bal kezével a füléhez tartotta a telefont, és
jobbjával visszavette a kormányt.
– Most már elengedheted, Hannah.
– Biztos, hogy tudsz egyszerre beszélni és vezetni? – kérdezte
Hannah, mert nem óhajtott bekerülni az autópálya baleseti statisztikába.
– Persze – bizonygatta Andrea, miközben indexelés nélkül áthúzódott egy másik sávba. – Igen, anya, Hannah nevét hallottad. Most
jövünk vissza az Éden-tó Tavernából.
Hannah erısen becsukta a szemét. Még a legnyugodtabb alkalmakkor is nehezére esett Andreával utazni, és ez kétségtelenül nem
volt legnyugodtabbnak nevezhetı.
– Igen, anya. Ott leszünk. – Andrea jobbra kapta a kormányt, és az
utolsó másodpercben kanyarodott le Lake Eden felé. – Tíz percen
belül ott leszünk. Csak ülj le, és lazíts, amíg odaérünk.
– A Nagyi Padlásához megyünk? – találgatta Hannah, miután
Andrea befejezte a beszélgetést.
– Nem, anya házához – mondta Andrea. – Délben hazament.
– Talán beteg? – Hannah érezte, hogy hevesebben kezd verni a
szíve. Delores soha nem vett ki egyetlen szabadnapot sem, ha nem
volt komolyan beteg.
– Nem hiszem, de valami nincs rendben vele.
– Ezt ı mondta?
– Nem kifejezetten, csak arra kért mindkettınket, hogy menjünk
át, mert tanácsra van szüksége.
– Tılünk kér tanácsot?
– Ezt mondta.
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– Akkor anya csakugyan bajban van. Még soha nem kért tanácsot
tılünk.
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CsokisCsokis-mandulás pirítós
Hozzávalók 20 darabhoz:
15 dkg vaj
8 dkg kakaópor (nem édesített)
18 dkg barnacukor
3 tojás (csak villával verd fel)
2 teáskanál sütıpor
1/2 teáskanál só
1 teáskanál vaníliaaroma
8 dkg mandulaforgács
30 dkg liszt (nem kell átszitálni)

Olvaszd meg a vajat, és keverd bele a kakaót. Add hozzá a barnacukrot, hagyd kissé kihőlni, majd keverd hozzá a felvert tojásokat.
Tedd hozzá a sütıport, a sót, a vaníliát és a mandulaforgácsokat. Addig keverd, amíg jól összevegyül az egész. Apránként
ként add hozzá a
lisztet, és minden alkalommal jól keverd össze. Gyúrj formázható
masszát a tészta alapanyagából.
Fújd be a tepsit tapadásgátló sütıspray-vel. Oszd a tésztát 2 részre, mindegyikbıl formálj egy 2-3 cm magas, 17-20 cm hosszú, és kb.
7 cm széles cipót, és helyezd ıket a tepsire.
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Elımelegített sütıben 35 percig 175 °C-on süsd a cipókat. Ne
kapcsold ki a sütıt.
A kész cipókat 10 percig hagyd hőlni a tepsiben, majd további 5
percig a sütırácson. Éles késsel szeleteld fel ıket (éppúgy, mint a
kenyeret) kb. 1 cm széles szeletekre. (A serclit nem kell tovább sütni
– tedd félre, hogy mialatt a többi megsül, beletunkolhasd a kávédba.)
Tedd a szeleteket vágott felükkel a kikent sütılapokra. Süsd ıket
további 5 percig, majd fordítsd meg, s a másik felüket süsd még 10
percig. Hagyd ıket 5 percig a tepsiben hőlni, majd tedd át tortarácsra, hogy teljesen kihőljenek.
Ez nagyszerő mártogatós sütemény. Ha azt szeretnéd, hogy a
biscottira (olasz, keksz jellegő süti) hasonlítsanak, csak mártsd a tetejüket olvasztott csoki chipsbe (én tejcsokoládét használok), tedd ıket
egy darab zsírpapírra, és rakd a hőtıbe, hogy megdermedjen a csokoládé.
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Huszadik fejezet
Amikor Delores ajtót nyitott, Hannah minden tıle telhetıt megtett, hogy leplezze döbbenetét. Az édesanyjuk elıször látszott öregnek. Elég volt egyetlen pillantást vetnie Andreára, és tudta, hogy
anyjuk külseje ıt is zavarba ejtette. Itt valami durva dolog történt.
– Szia, anya. Mizujs? – Hannah megpróbált lazának tőnni, de nem
vált be. Fricskázásként hatott, pedig egyáltalán nem annak szánta. –
Bocs, ez rosszul hangzott?
– Nem számít – felelte letörten Delores. Oldalt lépett, hogy a lányok bemehessenek. – Gyertek. A nappaliban terítettem meg kávézáshoz.
Hannah, miközben Delores mögött lépkedett, mélyen beszívta a
levegıt, hogy bátorságot merítsen. A legtöbb családi megbeszélést
ugyanis a konyhában tartották, a kerek tölgyfaasztalnál. Ott közölték
Andreával, hogy mennyit költhetnek a szalagavató ruhájára, és valamennyien ott ültek akkor is, amikor azt vitatták meg, hogy Hannah
melyik fıiskolára adja be a jelentkezését. A nappalit csak súlyos
ügyek esetén használták. Például, amikor Andrea bejelentette, hogy
feleségül szándékozik menni Billhez, vagy amikor Hannah azt kérte,
hadd maradjon még egy évig az egyetemen, hogy megszerezze az
MBA képesítést, és ne kelljen hazajönnie és a Jordan gimiben angolt
tanítania.
– Aggódom miattad, anya – mondta Hannah abban a pillanatban,
amikor leültek. – Beteg vagy?
– Nem vagyok beteg, csak megsebezték a szívem. Komolyan azt
hittem, hogy Winthrop számomra az igazi. Minden tekintetben anynyira tökéletes volt. Most azonban felfedeztem, hogy egy másik
nıt… szeret.
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Hannah a húgára pillantott. Andrea alig érzékelhetı fejcsóválással
jelezte, hogy ezt a helyzetet az idısebb testvérnek kell kézben tartania.
– Ez nem újdonság, anya. Emlékszel, hogy a karácsonyi piknikvacsorán Winthrop flörtölt Carrie-vel meg Bertie Straubbal, és Florence
Evansszel?
– Emlékszem. De az csak ártatlan móka volt. Tudom, hogy
Winthrop ténylegesen soha… szóval tudjátok… egyikükkel sem.
Azzal tisztában vagyok, hogy Winthropnak… izé… el-elkalandozik
a szeme. De ezúttal, azt hiszem, nem csak a szeme kalandozott el, ha
értitek, mire gondolok.
Andrea továbbra is lesütötte a szemét, Hannah pedig tisztán és
egyértelmően olvasott a jelbıl. A húga még mindig nem szedte össze
magát, így neki kell tanácsot adnia az édesanyjuknak.
– És mibıl gondolod, hogy ez a… öö… mostani affér több egy…
ártatlan flörtnél? – kérdezte a szépítı szavak szótárába mélyen leásva
Hannah.
– A szóban forgó nı miatt. Az olyanok miatt, mint Carrie, Florence vagy Bertie egy csöppet sem aggódnék. Ám ebben az esetben figyelembe kell venni a nı hírnevét. És ott van még az életkortényezı.
– Értem – felelte Hannah, és meglepıdött, mert csakugyan értette.
– Tehát a nı, akire gyanakszol, hogy… öö… Winthroppal enyeleg,
fiatal, és a hírneve szerint… öö… enyelgı.
– Pontosan.
– Hát ebben az esetben az életkor és… – Hannah elhallgatott,
majd az anyjára meredt. Egyszerően kifogyott a szépítı szavakból. –
Miért beszélünk így?
– Hogyan?
– Virágnyelven – felelte Hannah. – Attól tartasz, hogy Winthrop
megcsal egy fiatalabb nıvel, akinek rossz a híre. Igaz?
– Hát így is mondhatjuk… – Delores nagyot sóhajtott. – Igen,
pontosan errıl van szó. És fogalmam sincs, mitévı legyek.
Andrea a beszélgetés kezdete óta elıször emelte föl a tekintetét.
Egyenesen az anyja szemébe nézett.
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– Öld meg! – mondta. – Én kinyírnám Billt, ha megcsalna.
– De te férjnél vagy, én pedig nem.
– És milyen közel állsz ahhoz, hogy feleségül menj hozzá? – kérdezte, ismét magához ragadva a kérdezést Hannah. – Úgy értem,
Andrea meg én nem akarunk turkálni a személyes ügyeitekben vagy
bármi ilyesmi, de Winthrop megkérte már a kezedet?
– Számtalanszor. Én pedig igent mondtam. Azt hiszem, úgy is fogalmazhatok, hogy nem hivatalosan jegyben járunk. Jó néhány héttel
ezelıtt elküldetett Angliába az édesanyja győrőjéért.
Hannah majdnem felnyögött, de elfojtotta az érzését. Az anyjuknak a segítségükre van szüksége, nem pedig korholásra.
– És mi alapján fogtál gyanút? Láttad Winthropot egy másik nıvel?
– Nem kifejezetten. Csak… Winthropnak van egy fényképe
Shawna Lee Quinnrıl.
Ha létezik olyan, hogy felvonás végi csattanó, akkor ez az volt, és
Hannah-nak tapsolhatnékja támadt. Ha ez most egy színdarab volna,
lehúzatná a függönyt. Az anyja azonban meglehetısen szerencsétlennek tőnt. A máskor erıs asszony, aki mindig a maga feje után
ment, és semmi sem állíthatta meg, hogy elérje a célját, most végtelenül legyızöttnek tőnt.
– Gondolkozz ésszerően, anya – mondta Hannah, mert úgy döntött, hogy ide egy nagy adag erıs orvosság kell. – Fölöslegesen drámázol.
– Soha életemben nem drámáztam. – Két élénkvörös folt jelent
meg Delores arcán, és szikrát kezdett szórni a szeme. – Mégis mirıl
beszélsz, Hannah?
– Shawna Lee Quinn miatt aggódsz? Hiszen ı már nem vetélytárs.
Halott.
– Azt tudom, de… – Delores összeráncolta a homlokát. – Ebben
igazad van. İ halott, én pedig élek. Mégis tudni akarom, hogy miért
ırzi Winthrop a fényképét.
– Kérdezd meg tıle – javasolta Andrea, és mindkét lány feléje
fordult.
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– Remek ötlet. – Hannah bólintott a húga felé, majd visszafordult
Deloreshez. – Egyszerően kérdezd meg tıle, anya. Talán van valamilyen ésszerő magyarázata. Úgy értem… a férfiak néha mindenféle
fényképet hordanak a tárcájukban, és eszükbe sem jut idınként kirostálni azokat. El tudom képzelni, hogy Shawna Lee pillanatfelvételeket csináltatott, amikor megnyitotta a cukrászdáját, és szétosztogatta
a fényképeket.
– Ez nem pillanatfelvétel, és nem is a tárcájában hordja.
– Oké. – Hannah azonnal elfogadta Delores válaszát. – Akkor hol
van?
– Ez egy bekeretezett fénykép, jó nagy. És… nos… Winthrop
fehérnemős fiókjában volt.
Egy újabb felvonás végi csattanó, és miután a nıvérek egymásra
néztek, Hannah becsukta a száját. Ma délután az anyjuk csupa meglepetés.
– Jól van – mondta, és nagy lélegzetet vett. – Felteszem azt a kérdést, amire mindketten kíváncsiak vagyunk. Mit kerestél Winthrop
fehérnemős fiókjában?
– Csak nem képzelitek, hogy én rámolom el Winthrop kimosott
fehérnemőjét?
– Dehogy – vágta rá egyszerre a két lánya. – Még a sajátodat sem
pakolod el. Marjorie Hanks csinálja meg, amikor jön takarítani.
– Jól van. Voltaképp… ugyebár nem számít, hogyan találtam meg
a fényképet? Az számít, hogy megtaláltam. És az adott körülmények
miatt nemigen kérdezhetem meg Winthroptól, hogy miért van nála a
fénykép.
– Akkor ugyanis tudná, hogy szimatoltál? – kérdezte Andrea, és
elvigyorodott.
– Hát… így is lehet fogalmazni. Ám én inkább úgy mondanám,
hogy… tényeket győjtöttem.
– Remek – jegyezte meg Hannah. – Ezt egyszer majd felhasználom, de térjünk csak vissza a fényképhez. Le tudod írni, mi van rajta?
– De még mennyire. Bár egyetlen pillantást vetettem csak rá, mielıtt Winthrop kijött a zuhanyozóból, de mély benyomást tett rám.
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Andrea döbbenten meredt Hannah-ra, aki pontosan tudta, mire
gondol a húga. „A zuhanyozóból? Mégis mit keresett anya Winthrop
hálószobájában, amikor a férfi zuhanyozott?”
– Igyekeztünk valahová, és elkésett az öltözködéssel. Nekem a
nappaliban kellett volna várom rá. Ezért tudtam csak egy gyors pillantást vetni a képre.
Hannah a húgára pillantott, és látta, hogy Andrea némileg megkönnyebbült. Ez jó.
– Mesélj el nekünk mindent, amit megfigyeltél a fényképen.
– Azt hiszem, valamilyen klubban készült, afféle helyen, ahol egy
fényképész asztaltól asztalig jár, és lefotózza a vendégeket. Tudjátok,
miféle helyrıl beszélek?
– Drágáról – felelte Hannah.
– Pontosan. És divatosról. Egy bokszban ülnek, Winthrop átkarolja a nıt. Nagyon boldognak látszanak, és nagyon… bensıséges…
– Biztos vagy benne, hogy Shawna Lee az? – vágott az anyja szavába Andrea, miután egy pillantást vetett Hannah-ra. – Arra gondolok, hogy… lehetett esetleg Vanessa is? Nagyon hasonlítanak egymásra.
Delores egy pillanatig gondolkodott, majd kecsesen megvonta a
vállát.
– Vanessa is lehetett volna, ez nem is jutott az eszembe. İ viszont
még mindig életben van, ami azt jelenti, hogy nem drámáztam, és
igenis van okom aggódni. Az lesz a legjobb, ha egyenesen visszamegyek Winthrophoz, és még egy pillantást vetek arra a fényképre.
– Azt már nem! – Hannah tiltakozóan emelte fel a kezét. – Azzal
nagy kockázatot vállalnál. Winthrop ezúttal rajtakaphat a szimatoláson. Andrea meg én majd elintézzük helyetted. Kiderítjük, hogy
Vanessa vagy Shawna Lee van-e azon a fényképen.
Andrea kérdı pillantást vetett a nıvérére: „Csakugyan kiderítjük?” Mindazonáltal a testvéri szolidaritás jegyében bólintott.
– Ne aggódj anya, mi majd elintézzük.
– Jól van – mondta nagyot sóhajtva Delores. – Ti amúgy is jobbak
vagytok az ilyesmiben. És ha Winthrop holnap hazajön és gyanút
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fog, hogy valaki átkutatta a holmiját, én teljes ıszinteséggel mondhatom majd, hogy nem én voltam az.
– A holnap hazajön azt jelenti, hogy Winthrop most nincs a városban? – Hannah lecsapott az anyja megjegyzésére.
– Igen. Valamilyen beruházási továbbképzésre ment, és holnap este hat óra elıtt nem ér vissza.
– Tökéletes idızítés – jegyezte meg Andreához fordulva Hannah.
– Most azonnal betörünk a lakásába, és megkeressük a fényképet.
Delores halványan elmosolyodott.
– Tudtam, hogy ezt fogjátok mondani. Én mindig számíthatok a
lányaim segítségére. – A dohányzóasztalon álló kávéscsészéje mellıl
felvett egy kulcsot, és Hannah kezébe adta. – Nem kell betörni, drágáim, használjátok a kulcsomat.
*
– Nem akarom tudni, hogy ez mit jelent – mondta vezetés közben
Andrea. – Még csak bele se akarok gondolni.
– Ahogyan én sem. Remélem, a pasinak van gumikesztyője a mosogató alatt. Semmi kedvem csupasz kézzel kotorászni a fehérnemős
fiókjában.
– Hannah! – Andreából kitört a nevetés, és olyan ragályos volt,
hogy Hannah is csatlakozott hozzá. Mikor a halk kuncogás már röhögéssé fokozódott, Andrea Volvója csúszkálni kezdett az úton, így
aztán rákanyarodott Cyril Murphy használtgépkocsi-telepének és
szerelımőhelyének a felhajtójára. Inkább megállt, amíg megnyugszanak.
– Csak nincs valami gond ezzel a flancos külföldi kocsival? – kérdezte a feléjük tartó Cyril.
– De van, új sofır kell neki. – Hannah válasza újabb kacagásrohamot váltott ki belılük.
Amire összeszedték magukat, már Cyril is velük heherészett.
– Az imént kerestelek telefonon – mondta Hannah-nak a férfi. –
Ma délután dolgoznom kell a furgonodon.
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– Miért? – kérdezte Hannah, aki nem szeretett a kocsija nélkül
lenni, még akkor sem, ha most éppenséggel nem abban ült.
– Gyári visszahívás. Egy centedbe sem fog kerülni. Majd átküldım érte az egyik szerelımet, és ott hagy neked helyette egy kölcsönautót. Zárásig el fogok készülni a tiéddel.
– Ez remek. –Ám Hannah-nak mindjárt eszébe jutott, hogy Cyril
mőhelye este tízig tart nyitva. –Azt akarod, hogy ma este visszajöjjek
érte a városba?
Cyril megrázta a fejét.
– Majd az egyik szerelım elviszi a lakásodhoz. Csak hagyd a
kölcsönkocsi kulcsát a sofıroldali lábtörlı alatt. Majd a srác leteszi a
furgonodat, és kicseréli a két autót.
– Részemrıl rendben – egyezett bele gyorsan Hannah.
Még váltottak néhány szót Cyrillel, majd Andrea visszafarolt az
országútra. Hannah csak akkor fordult a húga felé, miután megközelítették a Winthrop lakóparkjához vezetı lejáratot.
– Mit szólnál hozzá, ha az egész lakásán végigmennénk, ha már
amúgy is ott vagyunk?
– Úgy érted, kutassuk át?
– Pontosan. Szeretném tudni, hogy van-e más indok is, amiért
anyának ki kell dobnia Winthropot.
– Csalódott lettem volna, ha nem hozakodsz elı ezzel – felelte
Andrea, és rákanyarodott a Tóparti villák lakóparkhoz vezetı bekötıútra. Az ottani lakásokat fıleg dolgozó szinglik lakták. – Vess egy
pillantást anya kulcsára – folytatta Andrea. – Biztosan rányomtatták
a lakásszámot.
– Kettıszázhuszonhárom – olvasta le Hannah a számot.
– Oké. Akkor ez a kettes épület második szintje.
– Te már jártál itt? – kíváncsiskodott Hannah.
– Ahányszor csak én viszem a gyerekeket táncórára. Tracey egyik
barátnıje a hármasszámú épületben lakik. Abban vannak a két hálószobás lakások.
Hannah érdeklıdve nézett ki az ablakon, miközben Andrea elhaladt az alpesi tetıs klubház elıtt, amelyet úgy burkoltak be, hogy
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rönkház benyomását keltette, majd a kettesszámú épület oldalába
került. Ott, a ház falából kinyúló ferde tetı alatt voltak kijelölve a
lakók parkolóhelyei, míg a látogatók parkolója teljesen a szabad ég
alatt volt. Andrea az egyik látogatóhelyre fordult be, és leállította a
motort.
– Oké. Menjünk, védjük meg anya becsületét. – Arról már egy kicsit lekéstünk – jegyezte meg pajzán vigyorral Hannah.
– Errıl hallani se akarok. Gyerünk.
Egy cetli azt tudatta az érkezıkkel, hogy a bejárati ajtót biztonsági
okokból kulcsra kell zárni, és Andrea elıvette az anyjuk kulcsát. A
kapu azonban kulcs nélkül is kinyílt és egy elıtérbe vezetett, ahol
egy második ajtót találtak, egy újabb cetlivel, mely szerint az ajtót
kulcsra zárva kell tartani.
– Nagyon odafigyelnek a biztonságra – jegyezte meg Andrea, mikor a zárba akarta dugni a kulcsot. Ám ez az ajtó is kulcs nélkül
nyílt, és belépett a szınyeggel borított elıcsarnokba.
Hannah széles vigyorral követte a húgát.
– Ugyan már. Mindkét ajtózárba papírt dugtak, hogy ne lehessen
kulcsra zárni ıket.
– Nem! – Andrea visszament, hogy megszemlélje, majd döbbenten fordult Hannah-hoz. – Igazad van.
Az égvilágon bárki bejöhet ide. Akkor minek teszik ki a táblát,
hogy az ajtókat kulcsra kell zárni?
– Azért, hogy távol tartsák azokat, akik tudnak olvasni – tippelte
meg Hannah, majd megragadta a kuncogó Andrea karját, és lift felé
húzta ıt.
Némán utaztak fölfelé. Hannah utálta ezt a faja liftet. Mindhárom
fala tükörbıl volt, és azt a látszatot keltette, mintha húsz vagy harminc divatosan öltözött szıkeség töltött volna meg végtelen számú
liftkabint, éppenannyi dundi, vörös hajú böngyörkével.
– Hő! – Hannah megkönnyebbült sóhajjal lépett ki a liftbıl. – Ez
túlságosan szinkronizált volt ahhoz, hogy tessen nekem.
– Szinkronizált?
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– Amikor felemeltem a kezemet, hogy megvakarjam az orrom, a
tükrökben lévı összes vörös hajú szintén megvakarta az orrát.
– Tudom, mire gondolsz. Én se szeretek ilyen sokat látni magamból.
Noha nem találkoztak lakókkal, Hannah és Andrea csöndben ment
végig a folyosón, és szótlanul álltak meg Winthrop lakásának ajtaja
elıtt. Andreának mondani sem kellett, hogy figyeljen, amíg Hannah
kinyitja az ajtót, aztán mindketten beléptek, és kulcsra zárták maguk
mögött a lakást. Még mindig teljes némaságban, lábujjhegyen lépegettek a konyhából a fürdıszobába, onnan a hálószobába, és minden
ajtón bekukucskáltak, mielıtt Hannah végül hangosan megszólalt.
– Rendben van, a pasi elment. Mit gondolsz errıl a helyrıl?
Andrea körülnézett a nappaliban, és megvonta a vállát.
– Olyan… átlagos. Pontosan, mint Winthrop.
– Átlagos! – rikkantotta Hannah, és felnevetett.
– Igen. Ez rá a megfelelı jelzı. Winthrop egy átlagos angol, minden tekintetben tipikus. Olyan, mintha egy könyvbıl vette volna a
személyiségét.
– Egy filmbıl, amelyikben ı játssza az angol lordot. Nem olyan
fazonnak tőnik, mint aki olvas.
– Alighanem igazad van. – Hannah körbejárta a szobát. – Ez túlságosan modoros ahhoz, hogy bejöjjön nekem.
– Túlságosan modoros ahhoz, hogy bárkinek bejöjjön. Nem is értem, anya hogyan képes itt megmaradni. – Andrea a mőkandalló párkányán sorakozó bekeretezett fényképekhez lépett, és eltátotta a száját.
– Mi van? – kérdezte Hannah.
– Ezek a képek. Pete és Daisy.
– Ismered ıket?
– Átvitt értelemben – felelte Andrea. – Ez egy fiúról meg a kutyájáról szóló ifjúsági film. Tavaly láttam, amikor elvittem Traceyt és
Karent a moziba. Én aranyosnak találtam, de Winthrop biztosan oda
volt érte, ha bekeretezett fotói vannak a szereplıkrıl.
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– Nem feltétlenül. Az is elképzelhetı, hogy csak fényképeket
akart a kandallópárkányára, viszont nem akart valódi fotókat kitenni.
– Miért nem?
– Hát azért… mert nem meri valódi emberek fényképeit megmutatni a múltjából.
– Oké. De miért félne igazi fényképeket használni?
– Talán, mert a törvény elıl menekül?
– Vagy éppenséggel a törvény miatt? Elképzelhetı, hogy
Winthrop a tanúvédelmi programban van.
– Elképzelhetı, de nem olyan fazonnak tőnik. Továbbá a tanúvédelmi programban lévıknek nem lenne szabad úgy festeniük, mint
akik benne vannak a tanúvédelmi programban. Talán neked volt igazad, amikor azt mondtad, hogy nagyon szereti azt a filmet. És mi a
helyzet a többi fotóval? Látsz még híres filmsztárokat?
– Nem hinném. – Andrea közelebbrıl is szemügyre vette a képeket. – Pete és Daisy az egyetlen, ámbár… – Az egyik fénykép elıtt
Andrea megállt, és megfordította a keretet.
– Mi van? – kérdezte ismét Hannah.
– Ez egy Tartsd meg keret.
– Egy micsoda?
– A Filléres Áruházban lehet ilyet kapni. Most vettem egy ugyanilyen keretet ahhoz a képhez, amelyet Norman készített Traceyrıl a
Süti Éden kocsiján a július negyediki felvonuláson.
– Ez fontos? –kérdezte Hannah, mert tudta, hogy a húgának néha
jó idıbe telik, amíg eljut egy történet lényegéhez.
– Lehetséges. – Andrea odavitte Hannah-hoz a képet. – Látod ezt
az idısebb párt a keretben?
– Igen. İk is híres filmsztárok?
– Nem, viszont híres képkeretmodellek lehetnek. Szinte teljesen
biztos vagyok benne, hogy ugyanez a pár volt abban a keretben is,
amelyet én vettem Tracey fotójához.
– Winthrop a Filléres Áruházban vette ezeket a kereteket, és bennük hagyta a mintaképeket?
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– Eléggé úgy néz ki. Csak tegnap este kereteztem be Tracey fényképét, és azt hiszem, a mintakép még benne van a szemétkosárban.
Amint hazaérek, rögtön megnézem neked.
– Rendben. – Hannah megveregette a húga hátát. – Jó, hogy itt
vagy. Ezt én sosem vettem volna észre.
– Kösz. De nem hinném, hogy törvénytelen volna képkereteket
vásárolni és bennük hagyni a mintaképeket.
– Nem. Viszont gyanús. Te kezdd el itt, hátha felfedezel még valamit. Én pedig megyek, megkeresem azokat a gumikesztyőket, és
átkutatom a hálószobáját.
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Huszonegyedik fejezet
– Fent vagyok már, fent vagyok – morogta felülve Hannah, és
megpróbált kibújni Móse smirgliszerő nyelvének nyalogatása alól. A
kandúr a maga módján így hozta gazdája tudtára, hogy reggel van a
fagyos tundrán, és ugyan igyekezzék már kikapcsolni az ébresztıórát, mielıtt ıkelme megsüketül, és amúgy az eledeles tálja is üres.
Hannah rácsapott az ébresztıóra gombjára, majd bedugta lábát a
téli papucsként szolgáló, puha szırmével bélelt mokaszinba.
– Gyere, Móse. Nekem kávé kell. Szóba se jöhet, hogy visszafeküdjek aludni, és visszatérjen az az álom.
A legmelegebb köntösébe bújt, egy zseníliába, amely már annyira
kifakult, hogy Hannah csak megtippelni tudta az eredeti színét. A
turkálóban vette, mikor az iskolából visszajött Lake Edenbe, és boldogan leperkálta érte az egy dollárt. Ingrid nagymamája köntösére
emlékeztette, és ezt fölvenni olyan volt, mint a nagymamája ölelése,
amelyet mindig hiányolt, mikor a nagyi valamelyik receptjét sütötte
meg.
– Shawna Lee-rıl és Vanessáról álmodtam – magyarázta a konyha
felé tartva Mósénak. – Wimbledonban teniszeztek, és Winthrop feje
volt a labda.
– Rrrrr! – kommentálta Móse, és egyik mancsával rácsapott
Hannah papucsára.
– Tudom, lehetett volna rosszabb is, de így is elég pocsék volt.
Valószínőleg azért álmodtam róluk, mert nálam van a kép, amelyet
Andrea meg én kölcsönvettünk…
– Rrrr! – szakította ıt félbe hangosan Móse.
– Jól van, na. Igazad van, elcsórtuk. De ma délután vissza fogom
rakni, és ez azt jelenti, hogy igenis, csak kölcsönvettük.
– Rrrrr? –Móse immár kissé hangosabban berzenkedett.
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– Oké. Engedély nélkül vettük kölcsön. Így már jó lesz? – Hannah
levigyorgott a macskára, amire is az nyávogott egyet. Némelyek azt
állítják, hogy a macska nem érti meg, amit mond neki az ember.
Móse azonban mindig a kellı helyeken nyávogott, így aztán Hannah
hajlamos volt megadni neki a kételkedés lehetıségét. – Máskülönben
megfogtam a képet, és nem tudtam megmondani, hogy melyik nıvért
ábrázolja. Ahogyan Andrea sem. Mike talán megmondhatná, de az
szóba se jöhet, hogy tıle megkérdezzem.
Mihelyt enni adott Mósénak, és az elsı csésze kávé szétáramlott
hálás testében, Hannah elindult zuhanyozni. Mindig igyekezett az
elıtt lezuhanyozni és felöltözni, mielıtt még teljesen felébred, és ez a
reggel sem volt kivétel.
Alig tíz perccel késıbb Hannah már a második csésze kávéja fölött ült, amikor teljesen fölébredt, és akkor gyötrelmesen fölnyögött.
– Anya! – mondta.
– Mijáááuu! – nyávogott, a hátát felpúposítva Móse.
– Még tegnap este fel kellett volna ıt hívnom, Winthrop bekeretezett fényképével kapcsolatban. Ámbár talán jobb, hogy nem hívtam
fel. Elıbb rendeznünk kell a sorainkat, csak azután csaphatunk le
Winthropra.
Móse szemlátomást egyetértett ezzel az ötlettel, mert grimaszolt,
mielıtt visszatért volna a tálkájához. Ez a fintor állt legközelebb a
mosolygáshoz. És hangosabban ropogtatott, mint szokott. Hannahnak éppen az futott át az agyán, hogy a nagy ropogtatásban nehogy
eltörjön a cica valamelyik foga, és nehogy el kelljen vinnie ıt egy
cicafogászhoz, amikor hirtelen fıbe kólintotta ıt a megoldás.
– Norman! – kiáltott fel, megriasztva Mósét, aki fölnézett rá. –
Nem akartalak megijeszteni, de nagyszerő ötletet adtál. – Hannah
fogta a hal alakú, lazac íző cicarágcsás dobozt, és odahajított két
szemet a macskája kedvenc csemegéjébıl. – Ez éppen olyan, mint az
az igazságügyi fogászati program, amit a múlt héten néztünk a tévében. Vanessa és Shawna Lee mindketten Norman páciensei, és a képen lévı nı mosolyog. Norman talán a kórlapjuk alapján meg tudja
állapítani, hogy melyikük van a felvételen.
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Hannah fogta a gyorsírófüzetét, és lefirkantotta a napi programját.
SÜTÉS, ez állt az elsı helyen, NORMAN & KÉP a másodikon, és
KÉP VISSZA a harmadikon. Aztán visszalapozott két oldalt, ahová a
Shawna Lee-féle gyilkossággal kapcsolatos jegyzeteit írta, hátha kigyullad néhány villanykörte a fejében.
Az elsı oldalon a gyanúsítottak nevét sorolta fel, és most újra végignézte azokat. Az elsı Mike volt, a motívum pedig szerelmi civódás. Hannah még akkor áthúzta a férfi nevét, amikor Andrea tisztázta
ıt, miután beszélt Marjorie Hanksszel. Mike semmiképpen sem ölhette meg Shawna Lee-t, amikor egész idı alatt Marjorie porszívójának látó- és hallótávolságában volt a kapitányságon.
Mike neve alatt a rendırfeleségek neve sorakozott a listán, akiknek a férjével Shawna Lee szemérmetlenül flörtölt. Az ı indítékuk a
féltékenység volt. Csakhogy minden egyes hitves rendelkezett alibivel, miként a rendırférjek is. Valamennyien Lisa és Herb esküvıjén
vettek részt, és csoportosan érkeztek a fogadásra.
Ronni Ward neve úgyszintén át lett húzva a gyanúsítottak listáján.
Noha elég valószínőtlennek tőnt, hogy Ronni begipszelt bokával, fél
lábon elugrált volna a cukrászda hátsó ablakához, hogy agyonlıje
Shawna Lee-t, Hannah a biztonság kedvéért megeresztett egy telefont, és meggyızıdött róla, hogy Ronni az egész napot odabent töltötte a Lake Eden-i kórházban.
Utána Barbara Donnelly következett a listán, de az ı nevét
Hannah szintúgy kihúzta, mégpedig Norman beszámolója után. Barbara fogát tisztította meg, aki megemlítette neki, hogy Nettie Granttel
együtt ment a fogadásra. Egyetlen telefonhívás elegendı volt ahhoz,
hogy Nettie igazolja Barbara alibijét.
Jóval lejjebb a lapon, közvetlenül a vízszintes vonal után, amely
azt volt hivatott jelezni, hogy Hannah témát váltott, nyomtatott nagybetővel a VANESSA szó állt. Ez volt az a pont, amikor Andrea feltette a kérdést, hogy a gyilkos esetleg összekeverte Shawna Lee-t és
Vanessát, s ezután kezdtek újabb indítékokról és újabb gyanúsítottakról beszélni. Gloria Travis került fel a listára, de miután találkoztak
vele, Hannah egy kérdıjelet biggyesztett a nı nevéhez. Glóriának
ugyan nem volt alibije, és bevallotta, hogy igazán jó oka lett volna
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megölni a nıt, ha Vanessának hitte volna, de sem Hannah, sem pedig
Andrea nem gondolta, hogy csakugyan Gloria tette.
Hannah fogta a ceruzáját, és finoman megkopogtatta vele a papírt.
Írja vagy ne írja? Egy percig fontolgatta a kérdést, majd leírta
Winthrop nevét. Azt nem tudta, hogy a férfinak volt-e indítéka vagy
sem, de a fehérnemős fiókjában rejtegetett fénykép – Vanessáról
vagy Shawna Lee-rıl – óhatatlanul jelent valamit. Az igaz, hogy
Winthrop ott volt Lisa és Herb esküvıjén, de nem az egész szertartás
alatt. Kiment a rizsért, amelyet Delores a kocsiban hagyott. Lehet,
hogy mindössze néhány percig volt távol, de nem is kellett néhány
percnél több ahhoz, hogy odarohanjon a Magnóliaszirom cukrászdához, az ablakon keresztül lelıje Shawna Lee-t, eldugja a fegyvert a
kocsiban, és visszafusson a rizzsel a templomba.
Móse ismét nyávogott, mire Hannah odafordult hozzá.
– Tudom. Valószínőleg nem vagyok fair. De valami nem stimmel
Winthrop körül. Egyáltalán mi célból jött egy angol lord Lake Edenbe?
Móse újabb nyávogása újragondolásra késztette Hannah-t.
– Tudom, hogy jó dolog a horgászat, de most nincs nyár, és
Winthrop egyetlen szót sem ejtett horgászásról. És őrhajótörést sem
szenvedett egy másik bolygóról jövet. Kétségtelenül valami céllal
kellett Lake Edenbe jönnie… de vajon mi volt az?
Móse harmadjára is nyávogott, és Hannah már azon volt, hogy
megdicsérje ıt ezért az élénk reggeli beszélgetésért, amikor meglátta,
hogy üres a macska tálkája. Móse tehát nem véleményezı párbeszédet folytatott a gazdájával. Azért nyávogott, hogy kapjon még kaját.
Hannah újra megtöltötte hát a tálkát, majd bevágta a gyorsírófüzetet
a válltáskájába, felvette az anorákját, és az ajtó felé indult.
Arcul csapta ıt a hideg levegı, és a lány egészen a füle alá húzta
sildes kötött sapkáját. A külsı lépcsıház fölötti tetıért hálálkodva,
amely távol tartotta a havat meg a jeget, leviharzott a lépcsın, majd
átvágott a járdán a garázsba vezetı betonlépcsıkhöz. A sütis furgonja a helyén állt, éppen úgy, ahogyan Cyril megígérte. Ragyogott a
tisztaságtól, és a szerelı, aki visszahozta, rácsatlakoztatta a főtést.
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Hannah többek közt azért szerette a furgonját Cyril garázsába vinni,
mert miután a szerelık elvégezték a munkát, mindig le is mosatta a
kocsit. Most kihúzta a kábelt a konnektorból, rátekerte a lökhárítóra,
és beült a volán mögé. Ideje munkába indulnia.
Kitolatott a parkolóhelyérıl, majd felhajtott a rámpán, és ki a lakóparkon keresztülvezetı kanyargós útra. A gyönyörő kovácsoltvas
lámpatestek vetette fénykörön túl körülölelte ıt a sötétség. Még csak
hajnali fél öt volt, és olyankor nem sokan vannak ébren. Hannah
mindössze egyetlen ablakban látott világosságot, de tudta, hogy az
ott lakó házaspárnak kisbabája van, a többi lakó azonban alighanem
még mélyen aludt.
Becsúsztatta kártyáját az automatába, és tüstént felemelkedett a
sorompó. Hannah kihajtott a lakóparkból, majd rákanyarodott a bekötıútra. Biztosan jeges vihar volt az éjjel, mert még mindig fújt a
szél, és ezüstös jégréteg vonta be a világot.
Hannah-nak keresztül kellett szántania egy magas hókupacon,
hogy kijusson az országútra. A gázpedálra taposott, ettıl a furgonja
mindkét oldalán hófelhı kerekedett, amely porszemen hullott a szélvédı üvegére. Békés volt a hajnal, olyannyira nyugodt, hogy Hannah
úgy érezte, mintha ı lenne az egyetlen élı ember egész Winnetka
megyében. Mindenki más elutazott egy távoli bolygóra, ıt azonban
hátrahagyták, mert amikor megérkezett az őrhajó, még aludt, ahelyett, hogy az utcán várakozott volna, mint a többiek. Most magára
maradt, és valahogy kapcsolatba kell lépnie a távoli bolygóval, hogy
meggyızze a vezetıjét, küldjön egy újabb…
Hannah képzeletbeli utazása Woo-Woo földre hirtelen köddé vált,
mikor a tejüzem egyik teherautója húzott el mellette, és a sofır rádudált. Ezek szerint mások is fölébredtek, és minden tökéletesen normális. Kivéve… Hannah a mély töprengésben összeráncolta a homlokát… A ma reggeli ingázásában egyetlen szokatlan dolog volt.
– Hőha! – Hannah belefújt a levegıbe, részben azért, hogy ellenırizze a teóriáját, részben pedig azért, mert olyan szörnyen összezavarodott. Ismét belefújt a levegıbe, sıt egyenesen a hideg szélvédıüvegre, de nem látta a leheletét.
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– Hőha! – Próbálkozott újra, de még mindig nem látott semmit.
Kirázta a bal kezét a téli kesztyőjébıl, és tétován megérintette az
ülések közti bırnek tetszı mőanyagkonzolt. Meleg volt. A konzolja
enyhén meleg volt az érintésére, ahogyan a kormánykerék meg a
mőszerfal is, sıt a visszapillantó tükör kerete úgyszintén. Mőködik a
főtése! Hannah vidám rikkantása még egy jávorszarvasnak is a becsületére vált volna. A visszahívás tárgya nyilvánvalóan a főtés volt,
és Cyril megjavította.
Hannah egészen a Lake Eden-i leágazásig mosolygott. Még akkor
is mosolygott, amikor áthaladt a városon, és mosolyogva fordult be a
Süti Éden parkolójába. Mosolyogva akart kiszállni a kocsiból is, és
bemenni az üzletébe, mikor az utasoldali ülésen megpillantotta a
kancsóját.
– Ez az én kancsóm! – mondta, és kicsit ostobán érezte magát,
amiért önmagában beszél. De ez akkor is az ı kancsója volt, ugyanaz
a kancsó, amelyet elmosott, és Vanessa konyhájában otthagyott a
pulton. Mit keres ez itt, az ı furgonjában?
Megfogta, és akkor vette észre, hogy valaki egy üzenetet dugott
bele. Kivette hát a papírt, és elolvasta: „Kösz az Orange Juliust,
Hannah, Vanessa elmosta a kancsót.”
– Nem, nem ı mosta el – motyogta a lány, majd tovább olvasott:
„Tudtam, hogy soha nem szereltetnéd meg főtést, úgyhogy Bill meg
én kitaláltuk ezt a trükköt Cyrillel, és megszereltük neked. Megkerestem a repedést, rendbe hoztam, úgyhogy többé nem fog fázni a lábad.
Csak köszönetet akartam mondani, hogy a segítségemre voltál tegnap este Vanessával kapcsolatban, és úgy gondoltam, talán ezzel
kifejezhetem a köszönetemet. Szeretlek, Mike.”
Hannah tudta, hogy dühösnek kéne lennie. Egy olyan nınek, akinek elvei vannak, egy független nınek, akinek nincs szüksége egy
férfira ahhoz, hogy meglegyen a kényelme és a jóléte, dühösnek kéne
lennie. Minden tıle telhetıt megtett, hogy felhúzza magát, de túlságosan hálás volt ahhoz, hogy bosszús legyen. Mégis mi van akkor, ha
Mike átverte a hamis gyári visszahívással? Mi van, ha eldöntötte,
hogy mi lesz neki a legjobb, és meg is csinálta anélkül, hogy megbeszélte volna vele? De végtére is a főtése mőködik. Nagyon boldog
243

volt, hiszen amióta megvette a furgont, elıször fordult elı, hogy télen nem vacogva érkezett meg a Süti Édenbe. Hannah gyanította, ha
Mike hirtelen ott teremne, és könyörögne a bocsánatáért – hiszen
Shawna Lee-vel és Vanessával is cicázott –, egy hajszál választaná el
a megbocsátástól.
*
Tíz tucat Narancsos tallér, tizenkét tucat Egzotikus csók, nyolc tucat Mazsolás zabpehely-csemege, hat tucat Áfonyás muffin, kilenc
tucat Fekete-fehér sütemény, és tizennégy tepsi különbözı rácsos
szelet. És Hanna elkészül a délelıtti sütéssel. A következı feladata
az ebéd elkészítése volt. Garnéla lesz a legfontosabb hozzávaló. Miután két-két csomag salátarák, közepes mérető főrészes garnélarák és
óriási mérető garnélarák foglalta el a helyet a lakása mélyhőtıjében,
és úgy döntött, hogy kezdenie kell velük valamit. A salátarákot rákleveshez fogja felhasználni, és azzal kínálja meg a dél körül beesı
barátait. Trudi Nash, a Jordan gimi volt mővészettanára adta a receptet Edna Ferguson „hamis” győjteményébe. Ezek olyan receptek voltak, amelyeket teljes egészében maradékokból készítettek el, ámbár
amikor Edna elkészített közülük egyet, mindig azt mondta, hogy csak
az igazi ételsznobok tudnák megmondani a fogásról, hogy hamis.
Hannah folyó víz alatt hagyta kiolvadni a rákot, s közben elıvette
a „hamis” hozzávalókat: egy paradicsom- és egy borsóleves konzervet. A leveseket a robotgépbe öntötte, és alacsony fokozaton összekeverte a tejjel. Majd a keveréket átöntötte egy lábosba, azt pedig a
hőtıkamrába vitte. A rák külön edényben került a lábos mellé,
Hannah-nak délben nem lesz más dolga, mint megmelegíteni.
Becsukta a hőtıkamra ajtaját, kitöltött magának még egy csésze
kávét, és hátravitte magával a kedvenc bokszába a kávézóban. Még
sötét volt odakint, és semmi mozgás. Figyelembe véve, hogy még
csak háromnegyed hétre járt az idı, ez egy csöppet sem volt meglepı. Még a korán kelı Lisa is csak öt perc múlva fog felkelni. Persze
most, hogy férjnél van…
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Hannah elterelte a figyelmét azokról az eshetıségekrıl, és a napi
feladataira összpontosított, amelyek ugyan sokkal kevésbé izgalmasak, viszont jóval biztonságosabbak egy szingli nı számára, aki az is
óhajt maradni – legalábbis még egy ideig.
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Trudi rákkrém levese
Hozzávalók 6 személyre:
25 dkg-os paradicsomleves-konzerv
30 dkg-os zöldborsóleves-konzerv
6 dl tej (vagy könnyő tejszín, ha dúsabbra akarod)
90 dkg salátarák, jó apróra vágva
1 dl sherry (bármilyen fajta)
Keverd össze a paradicsomlevest és a zöldborsólevest, turmixold
össze.
Természetesen, ha van kellı idıd, a konzerv levesek helyett elkészítheted valódi frissen készült levessel is.
Hozzávalók:
2 evıkanál margarin vagy olaj 1 kis fej vöröshagyma
40 dkg zöldborsó
0,8 l víz
1 húsleveskocka
1/2 teáskanál só
1/2 teáskanál bors
1 teáskanál kristálycukor
1 kis konzerv sőrített paradicsom
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0,4 dl fızıtejszín
1/4 teáskanál szárított bazsalikom
1/4 teáskanál szárított petrezselyemzöld
A margarinon vagy olajon dinszteld meg az apróra vágott hagymát, dobd rá a zöldborsót (lehet fagyasztott is), és párold rövid ideig
együtt a hagymával. Öntsd rá a vizet, morzsold bele a leveskockát és
sóval, borssal, cukorral ízesítve fızd, amíg a borsó meg nem puhul.
Keverd hozzá a sőrített paradicsomot, ízesítsd a bazsalikommal és
a petrezselyemmel, és fızd picit össze, de ne forrjon!
Turmixold össze a kész levest, majd tedd vissza a tőzre és folyamatos kevergetés közben add hozzá a tejszínt.
Innen pedig folytathatod úgy, ahogy azt Hanna csinálta a
konzerveivel.
Ha a leveskeverék már meleg, add hozzá az összevágott rákot, és
keverd bele.
Amikor a leves alaposan megmelegedett, öntsd bele a sherryt, és
máris tálalhatod.
(Lisa szerint ez a rákleves még annál is jobb, mint amelyet a nagyon flancos, nagyon drága minneapolisi étteremben evett, ahová
Herb tavaly Valentin-napon elvitte. Herb is egyetértett vele, és nemcsak azért, mert ez jóval olcsóbb.)
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Huszonkettedik
Huszonkettedik fejezet
– Te tudtál róla, hogy Bill és Mike javította meg a főtésemet a kocsiban? – kérdezte a húga Volvójának anyósülésére beszálló Hannah.
– Tudtam – vallotta be Andrea –, de megeskettek a titoktartásra.
Tegnap emiatt álltunk meg Cyril mőhelyénél. Úgy kellett csinálnom,
hogy teljesen véletlennek tőnjön, amikor szólt neked a kamu gyári
visszahívásról.
– Klassz volt ma reggel meleg kocsiban munkába jönni.
– És mi van a lábaddal? Az sem fázott? Bill azt mesélte, hogy
amikor tegnap este otthagyta, Mike még mindig a repedést kereste.
– Megtalálta. Amikor hajnalban kiszálltam a furgonból, éreztem a
lábujjaimat.
– Tehát… meg van neki bocsátva?
– Billnek? – kérdezte az értetlent játszva Hannah.
– Nem, te buta. Mike-nak. Megbánta, Hannah.
Azt mondta Billnek, hogy bárcsak meg nem történtté tehetné.
– Mit?
Andrea meglehetısen idegesnek látszott.
– Hát… hogy Shawna Lee-vel kavart.
Hannah egy szót sem szólt, de mindaz a jóakarat, amelyet Mike
iránt érzett, mert megjavította a hőtıjét, úgy tőnt el, mint az ingyen
ital a július 4-ei pikniken.
– Azt mondta Billnek, hogy az égvilágon semmi nem történt kettejük között.
– Naná, hogy azt mondta. Tisztában volt vele, hogy Bill majd elmondja neked, te pedig továbbadod nekem.
– Valószínőleg, de ez éppen olyan, mint amikor te mondtad anyának, hogy… Shawna Lee meghalt, és nem konkurencia többé.
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Hannah emlékezett rá, hogy ilyesmit mondott, de ami érvényes az
anyjára, az nem szükségszerően érvényes ırá.
– Ezek szerint Bill sokszor látta ıket együtt?
– Hát persze. Úgy értem, együtt dolgoztak, és egy helyre jártak
ebédelni. Amikor Mike elvitte ebédelni Shawna Lee-t, akkor Bill
látta ıket. De nem kell aggódnod, semmi sem történt. Mike mindig
ezt mondta Billnek, amikor megemlítette neki, hogy együtt látta ıket.
– Akkor kíváncsi volnék, hogy miért járt utána Shawna Lee. Miért
ette a fene, ha ilyen sokszor nem történt semmi?
*
– Ne is mondjátok – fogadta ıket Norman, amikor elhúzta a várószobája és a recepciós pult közti üvegfalat. – Ti most az igazságügyi
fogorvos szakértıhöz jöttetek.
Hannah vigyorgott. Norman mindig gyorsan fején találta a szöget.
– Így igaz – felelte. – Honnan tudtad?
– Aligha valószínő, hogy mindkettıtöknek ugyanakkor fájdul meg
a foga. Persze szeretném azt hinni, hogy azért jöttetek el hozzám,
mert hihetetlenül intelligensnek, vonzónak, szexinek és…
– Azért is – szakította félbe Hannah a férfi valóban ragyogó tulajdonságainak listáját. – Szeretnénk, ha vetnél egy pillantást erre a
fényképre. A szakértıi véleményedre van szükségünk.
– Add ide!
Hannah a férfi kezébe adta a bekeretezett fényképet, amelyet
Winthrop lakásából hoztak el.
– Feltétlenül tudnunk kell, hogy a képen látható nı Shawna Lee
vagy pedig Vanessa.
– Vanessa – mondta Norman, miután röpke pillantást vetett a képre.
– De… nem kell a képet összehasonlítanod a fogorvosi kartonokkal? – kérdezte Andrea.
– Nem. Ez Vanessa.
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– Hogyan lehetsz teljesen biztos benne? – bökött az ujjával
Hannah a képre. – Nekem pontosan úgy néz ki, mint Shawna Lee.
– Ennek a nınek a bal metszıfoga tökéletes. Shawna Lee-é le volt
törve.
– És mi van, ha ezt a képet még azelıtt készítették róla, mielıtt letört a foga? – kérdezte Hannah.
– Az nem lehet. Még az óvodában tört le, amikor leesett a hintáról.
– Tehát egészen biztos vagy abban, hogy ez itt Vanessa?
Norman bólintott.
– A diplomámat tenném rá. Ha akarod, megnézhetem a kartonokat
is, de semmi kétségem sincs.
– Nekem ennyi elég – jegyezte meg Hannah felé fordulva Andrea.
– Mondjuk el anyának. Épphogy sikerült ıt megnyugtatni, és ez
megint fölborzolja majd a kedélyét.
– Ebben igazad van. Fıleg azért, mert Vanessa él.
– Elıbb vagy utóbb úgyis el kell mondanunk neki, de abban
egyetértek, hogy inkább késıbb.
Norman úgy nézett ki, mint akinek a feje fölött másodszor is össze
fognak csapni a hullámok.
– Én ezt nem értem. Miért borítaná ki ez a fénykép a mamátokat?
Ez egy teljesen közönséges kép. Winthrop és Vanessa egy asztalnál
ülnek valamelyik étteremben vagy klubban, és rámosolyognak a fotósra.
– Csakhogy Winthrop soha egyetlen szóval sem említette anyának, hogy ismeri Vanessát, és anya azt gyanítja, hogy ez sok mindent
megmagyaráz.
– Talán Winthrop nem gondolta, hogy ez fontos lehet, fıleg, ha
csak felületesen ismerik egymást. Megértem a mamátok kíváncsiságát, de ez nem éppen inkrimináló.
– De igen, az – mondta Hannah.
– Miért? A profi fotósok állandóan ilyen képeket csinálnak.
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– Tudom, csakhogy Winthropnak nagyon is jól kell ismernie
Vanessát, ugyanis anya a fehérnemős fiókjában elrejtve találta ezt a
fotót.
– Aha. – Norman csak ennyit mondott, majd elhallgatott. Még jó,
hogy nem kérdezte meg, mit keresett Delores a férfi fehérnemős fiókjában. Talán Hannah-hoz és Andreához hasonlóan ı sem akarta
tudni.
– Most mindössze az a dolgunk, hogy kitaláljuk, hol készült ez a
kép – magyarázta Hannah. – Anya kíváncsi lesz rá.
– Mi sem egyszerőbb ennél. – Norman visszaadta a képet Hannahnak. – Nyilvánvalóan egy profi fotós készítette. Csak fordítsátok
meg, és ott lesz rajta a stúdió neve.
– Nézd meg te – mondta Hannah, és odaadta a képet a húgának.
– Oké. – Andrea üveggel lefelé Norman pultjára fektette a keretet.
– Szorítsatok…
Hannah és Norman figyelte, amint Andrea elfordítja a kartonlapot
rögzítı nyelveket. Láthatóvá vált a fénykép hátoldala, és a bal alsó
sarkában ott virított egy bélyegzı.
– Barackfa fotó – olvasta fennhangon Andrea, majd elégedett ábrázattal nézett a többiekre. – Itt van a telefonszám és a fotós neve
is… Maconban. Akarjátok, hogy felhívjam?
– De még mennyire – csapott le Hannah. – Most azonnal!
Andrea, aki mindig készen állt azokra a feladatokra, amelyek próbára tették a hírszerzıi képességét, kikapta retiküljébıl a mobiltelefonját, és beütötte a számokat. Hannah a saját táskájában keresgélt a
gyorsírófüzet után. Felnyitotta egy üres oldalon, és odanyújtotta a
húgának.
– Ó! Jó napot! – kezdte Andrea, amikor bejelentkezett a hívott fél.
– Az egyik barátom nagyszerő fényképe miatt hívom. Szeretném
tudni, rendelhetnék-e belıle egy példányt, vagy megkaphatnám-e a
negatívot. Tudja, meglepetéspartit rendezünk a szülinapjára, és az
összes jól sikerült fényképébıl szeretnénk nagyításokat, hogy kirakjuk az étteremben. És mivel ez olyan nagyszerő felvétel…
Andrea mosolygó arcot rajzolt, és Hannah tudta, hogy ez jó jel.
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– Valamiféle étteremben vagy klubban készült – folytatta Andrea
–, és Vanessáról meg egy fickóról készült, akit akkor ismert meg,
amikor Georgiában lakott. Olyan nagyszerően néz ki a képen. Talán
még sosem láttam ilyen nagyszerő képet róla.
Andrea egy újabb mosolygós arcot rajzolt az elsı mellé, és
Hannah-nak is felderült az ábrázata. Andrea csodákat mővelt a vonal
túlsó végén lévı emberrel, bárki volt is az.
– Igen, ketten vannak a képen. – Andrea a nıvérére kacsintott. –
Trópusi dekoráció, rattan székek és rattan lábakon álló üveg asztallapok. A háttérben egy kalitkába zárt papagáj látszik, már amennyiben ez segít.
Andrea vagy egy percig hallgatott, majd közelebb hajolt, hogy
jobban szemügyre vegye a fényképet.
– Egy szám a bal alsó sarokban? Igen, már látom. Nagyon kicsi.
Várjon egy másodpercre, és beolvasom magának.
Hannah és Norman fülelt, miközben Andrea beolvasta a számot a
vonal túlsó végén lévı illetınek.
– Rendben, tartom – mondta, majd a többiekhez fordult. – Megnézi a dossziékban. A nı nagyon segítıkész, úgyhogy ez menni fog.
Sóhajtozások közepette telt-múlt az idı. Norman Hannah-ra és
Andreára pillantott, ık pedig visszanéztek rá. És aztán Andrea ismét
a telefonhoz fordult. A Barackfa fotó munkatársa beleszólt a vonalba.
– Halló, igen, még itt vagyok. Bobby Joe Peters megvette a negatívot? És ı kicsoda?
Újabb perc telt el, és Andrea felnevetett.
– Igaz. Tudhattam volna, hogy ön ezt nem tudja megmondani. De
ez az illetı a fotót és a negatívot is kifizette?
Andrea és Hannah összenézett. Ki a csuda az a Bobby Joe Peters?
– Nahát, igaza van. Nem is tudom, hogy ez miért nem jutott az
eszembe. Mindössze annyit kell tennünk, hogy beszkenneljük a képet, és elvisszük valahová, ahol készítenek belıle nekünk egy nagyítást. Nagyon köszönöm az ötletet.
– Bobby Joe Peters? – kérdezte Norman, miután Andrea bontotta
a vonalat.
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– Igen – felelte Hannah, a húga jegyzetére pillantva. – Vanessa és
Winthrop valószínőleg egy másik párral ment el, és a másik férfi
fizetett a fényképekért.
Andrea összeráncolta a homlokát. – Ez logikusnak tőnik. Hát nem
sokat tudtunk meg, igaz?
– Épp eleget ahhoz, hogy tovább kutakodjunk az interneten – felelte Norman. – Menjetek csak nyugodtan vissza a Süti Édenbe, én
pedig mindent kiderítek Bobby Joe-ról, amit csak tudok. Lefuttatok
egy keresést, hadd dolgozzon a gép, amíg a következı beteget kezelem. Egyre jön valaki, de utána legalább egy órát szabad leszek.
Majd átsétálok hozzátok a kinyomtatott anyaggal.
*
– Uramatyám! – kiáltotta a bekeretezett fénykép láttán Lisa. – És
a mamátok tud errıl?
– Nem, illetve igen… de nem igazán. Szóval tud róla, csakhogy…
– Andrea elhallgatott és a nıvéréhez fordult. – Hannah!
Andrea hajszálnyira ugyanezt a kétségbeesett hangnemet használta a középiskolában, amikor egy olyan matematikapéldával találkozott, amelyet nem tudott megoldani. Hannah most is úgy válaszolt,
mint annak idején.
– Nyugi. Majd én elmagyarázom. – És hozzá is látott. – Anya látta
a fotót, de azt hiszi, hogy ez a nı a képen Shawna Lee. De nem ı az.
– Hanem Vanessa.
– És Winthrop.
– Így igaz. És egy Bobby Joe Peters nevő fickó fizette ki a fényképet. Norman ezekben a pillanatokban ellenırzi ıt a neten, és kettı
körül itt lesz a kinyomtatott anyaggal.
– Szerintetek ez a Bobby Joe Peters fontos lehet? – tudakolta Lisa.
– Gızöm sincs. Ha feltételezzük, hogy Shawna Lee-t azért ölték
meg, mert úgy nézett ki, mint Vanessa, akkor fontos lehet. – Hannah
elhallgatott, és mélyen beszívta a levegıt. – Elég kevés eséllyel kecsegtet ez a vonal, de nincs más, ahonnan kiindulhatnánk – vallotta
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be. – Egyébként anya valószínőleg azt akarja majd, hogy keressük
meg Bobby Joe Peterset, és tudjuk meg tıle, hogy pontosan mit csinált Winthrop és Vanessa.
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Huszonharmadik fejezet
– Korán jöttél! – kiáltott fel Hannah, mikor a gyors kopogtatás
hallatán kinyitotta a Süti Éden hátsó ajtaját, és meglátta Normant. –
Kérsz ráklevest? Egyszerően remekül sikerült.
– Biztosan az. Elvihetnék belıle egy kicsit? Majd megmelegítem
a mikróban.
Hannah bıséges adag levest kanalazott egy ételhordóba.
– Tessék – mondta, és odaadta a férfinak.
– Kösz. Szóval azért jöttem, mert Mrs. Kuehn röntgenfelvételére
várva belekukkantottam a kinyomtatott anyagba. Még mindig ott ül a
székben, úgyhogy rögtön vissza kell futnom.
– És mi ennyire fontos? – kérdezte Andrea, aki becsukta az ajtót
Norman mögött, hogy kívül tartsa a hideget.
– Bobby Joe Peters. Az ötödik oldalon van róla egy fénykép. Szerintem Winthrop az. Legalábbis bajusz nélkül pontosan úgy fest,
mint Winthrop.
– Hőha! – Hannah nagyot nyelt. – De… a fogairól nem tudod
megállapítani, ahogyan Vanessa esetében?
– Nem mosolyog. Rendırségi fotókon nem hagyják mosolyogni
az embert. Olvasd csak el, majd meglátod. De most vissza kell sietnem, mielıtt Mrs. Kuehn még azt hinné, hogy megfeledkeztem róla.
Miután Norman elfutott, hogy visszarohanjon a pácienséhez,
Hannah és Andrea a munkapult mellé telepedett, és szóról szóra végigolvasta az interneten talált anyagot. Bobby Joe Peters pontosan
úgy nézett ki, mint Winthrop, de nem ez volt a legfélelmetesebb.
Bobby Joe Peters tavaly augusztusban megszökött egy georgiai börtönbıl. Tíz évre ítélték, mert egy idıs nıtıl kicsalta a teljes nyugdíjmegtakarítását.
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– Gondolod, hogy Bobby Joe volna Winthrop? És gondolod, hogy
ezért randizik anyával?
– Fogalmam nincs, mit higgyek – felelte Hannah, s odaadta húgának a kinyomtatott netes információk következı oldalát. – Olvasd,
van még…
Mire a testvérek befejezték az olvasást, már mindent tudtak
Bobby Joe Petersrıl, legfeljebb a cipıméretét nem. A lényeg az volt,
hogy az illetı egy szélhámos, aki számtalan álnéven ügyködött a
múltban, és tudták róla, hogy nem egyedül, hanem egy nıvel közösen dolgozott.
– De Winthrop nem hozott magával nıt Lake Edenbe – jelentette
ki Andrea.
– Lehet, hogy a tettestársnıje még börtönben van. Vagy ezúttal a
pasas úgy döntött, hogy egyedül dolgozik. Szerinted most rögtön
mutassuk meg anyának?
– Igen – mondta Andrea, s már vette is a kabátját.
–Máris jövök – mondta Hannah, és gyorsan megtöltött egy zacskót Ikrek kedvencével. – Anyának csokira lesz szüksége, miután
megtudja, hogy Winthrop nem is Winthrop.
*
Hideg szél fújt. A két testvér futva tette meg az épületek közti rövid távolságot, és bekopogtak a Nagyi Padlása hátsó bejáratán. Szokás szerint alig volt hely, hogy megforduljanak, ugyanis Delores és
Carrie a hátsó szobát használta raktárnak. Andrea elcsusszant egy
ovális tükör mögött, majd átugrott egy grifflábú zsámolyt. Hannah
követte a húgát, míg végül körülményes úton eljutottak a belsı ajtóhoz.
– Szervusz, Carrie. – Norman anyja a bejárattal szemközti pultnál
tevékenykedett. – Anya hol van? – kérdezte Andrea.
– Elkerültétek. Kábé egy félórája ment el. Azt mondta, valami elintéznivalója van, lehet, hogy rámegy az egész délutánja. De zárás
elıtt visszajön.
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– Tudod, mit kell elintéznie? – kérdezte Hannah, mert abban reménykedett, hogy Carrie most sem tagadta meg kíváncsi természetét.
– Nem egészen, de annyit tudok, hogy megnézte, nála van-e a betétkönyve. Ezért gondolom, hogy a bankba ment. És azt hiszem,
Winthropnak van valami köze hozzá, de ebben már nem vagyok biztos.
– Mibıl gondolod, hogy köze van Winthrophoz? – tette fel
Hannah a nyilvánvaló kérdést.
– Olyasmit mondott, hogy a szerelmeseknek meg kell bízniuk
egymásban, és milyen jó, hogy tudja, hová rejti el a tartalékkulcsát.
Csak Winthropról beszélhetett, hiszen édesapátok halála óta ı az
egyetlen férfi, akit Delores komolyan vesz. Csak remélni tudom,
hogy a legjobb és legrégebbi barátnımnek nem esik baja. Van valami
Winthropban, ami túlságosan… túl…
– Modoros – állt elı Hannah a szóval, majd odaadta Carrie-nek a
süteményes zacskót. – Ne aggódj. Megkeressük anyát. Addig is
egyél ebbıl a sütibıl. Jobban fogod érezni magad.
Miután megkérték Carrie-t, hogyha Delores visszatér, tartsa ıt a
Nagyi Padlásában, és ugyanezt kérték Lisától is, ha esetleg a Süti
Édenben bukkanna fel, Hannah egy újabb zacskó Ikrek kedvencével
fölfegyverkezve beszállt Andrea mellé a Volvóba. Az Elsı Nemzeti
Kereskedelmi Bank volt az úti céljuk. Noha a bank csak egy kıhajításnyira volt, Andrea ragaszkodott hozzá, hogy a kocsijával menjenek, mert így üldözıbe vehetik az anyjukat, ha meglátják ıt.
Hihetetlen hosszú sor állt a bankban, így aztán Hannah várakozás
helyett egyenesen Doug Greerson irodájába igyekezett. Doug olyan
bankigazgató volt, aki mindenrıl tudott, ami a bankjában történik, és
biztosan arról is tudott volna, ha Delores ott járt. Ez volt az egyik ok,
amiért Hannah nem kért Dougtól kölcsönt, hogy kihúzza a Süti Édent
a csávából. Doug nem beszélt volna, viszont valamennyi hitelkérelemnek végig kell mennie az igazgatótanács elıtt, és valaki biztosan
elkotyogta volna.
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– Hannah! – Mikor a lány megkocogtatta a nyitott irodaajtót Doug
felállt, hogy elé menjen. – Nahát! És Andrea. Kértek egy csésze kávét? Nagyszerő francia pörköléső kávém van Guatemalából.
– Ezúttal nem, Doug – felelte mindkettejük nevében Hannah. –
Nagyon sietünk.
– Csak azért ugrottunk be, hogy megkérdezzük, anya itt járt-e –
vágott közbe Andrea.
– Korábban járt itt. Egy negyedórája mehetett el.
– Véletlenül nem mondta, hogy hová megy? – tudakolta Hannah.
– Nem. Én pedig nem kérdeztem. Mi a baj?
Hannah összenézett Andreával. Dougban meg lehet bízni.
– Kérlek, egy szót se errıl anyának, de az a gyanúnk, hogy egy
ismerıse jelentıs összeget csalhat ki tıle. Szeretnénk odafigyelni rá,
hogy erre ne kerüljön sor.
– Beruházási manipuláció? – kérdezte Doug.
– Alighanem olyasmirıl lehet szó. Mi csak abban reménykedünk,
hogy nem vett ki egy halom pénzt.
– Azt nem árulhatom el, hogy mennyit vett fel – mondta fejét csóválva Doug. – Mindössze annyit mondhatok, hogy volt-e szüksége
menedzseri jóváhagyásra a pénz felvételéhez.
– A menedzsernek pedig minden összeget jóvá kell hagynia,
amely magasabb, mint…
– Kétezer dollár. Ötvenezer fölött pedig személyesen nekem kell
jóváhagynom bármilyen összeget. Ha szeretnétek tudni, ma senki
sem kérte az engedélyemet.
– Köszönöm, Doug – mondta Hannah, hiszen annyit legalább
megtudtak, hogy az anyjuk kétezer dollárnál többet és ötvenezernél
kevesebbet vett ki a bankból.
– Legalább Doug jóváhagyását nem kellett kérnie – mondta a kocsija volánja mögé visszaülı Andrea.
– Ez igaz. De negyvenkilencezer dollárt kivehetett.
– Hiszen az rengeteg pénz! Most mitévık legyünk? Menjünk, és
keressük meg anyát?
– Menjünk a ház felé, és látni fogjuk, ha ott áll a kocsija.
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Andrea befordult a sarkon, s az anyjuk házához hajtottak. Hannah
becsöngetett, de senki nem válaszolt, így a két nıvér bement. A garázs üres volt. Anyjuk tehát a kocsijával ment el valahová.
– Hagyok egy üzenetet – mondta Hannah, s már írt is egy kartonpapírra, amelyet a konyhában talált. A bejárati ajtóval szemközti lépcsıre támasztotta.
– Ezt biztosan észreveszi, amikor bejön.
– Kivéve, ha a garázson keresztül jön be.
– És valószínőleg úgy lesz, hiszen kocsival van. Kösz, Andrea.
Annyira sietek, hogy nem gondolkodom rendesen. – Hannah az
egyik konyhai székre rakta az üzenetet, a széket pedig közvetlenül a
garázsba vezetı ajtó elé rakta. – így biztosan jó lesz. Nem tud bejönni, ha nem teszi odébb ezt a széket. Na, mit gondolsz?
– „Winthrop egy álnevet használó, elítélt bőnözı. Veszélyes.
Azonnal hívd fel Hannah-t és Andreát!” – olvasta hangosan az üzenetet Andrea. – Ez jó, de szerinted el fogja hinni?
– Nem tudom. Remélem. Menjünk, ellenırizzük Winthrop lakását. A pénzt, amelyet anya kivett, neki szánta. Ebben szinte teljesen
biztos vagyok.
– De Winthrop csak hat óra tájban jön vissza. Nem hinném, hogy
anya ott fog ülni, és várni ıt. Vagy igen?
– Ugyan, dehogy. Anya türelmetlen típus. Valószínőleg berakta
neki a pénzt egy borítékba, mint ahogyan régen csinálta, amikor nem
volt otthon, és otthagyta nekünk a zsebpénzünket.
– Egy leragasztott borítékban – emlékeztette ıt Andrea. – Így te
nem tudtad, hogy én mennyit kaptam, és én sem, hogy neked menynyit adott. Emlékszel?
– Naná. És te mennyit kaptál?
– Azt sosem árulom el.
– Ahogyan én sem. Na, indulás! Ha anya otthagyott egy borítékot,
rajta Winthrop nevével, egyszerően magamhoz veszem, és ezzel meg
is oldottuk a problémát.
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Ismét havazni kezdett, amikor Andrea rákanyarodott az autópályára, és Hannah-nak az járt az eszében, hogy bárcsak inkább ı vezetne,
ahelyett, hogy Andreával utazik.
– Most igazán az én furgonommal jöhettünk volna, hiszen mőködik a főtés.
– A te furgonod nagyon jellegzetes. Ha a boríték ott van, és elhozzuk, nem akarjuk, hogy valaki azt mondja, hogy látta a sütis furgonodat Winthrop épülete mögött, a vendégparkolóban.
– Ebben igazad van – felelte Hannah. Andrea ráhibázott valamire.
– Szerinted Winthrop csakugyan Bobby Joe Peters, vagy úgy gondolod, hogy Bobby Joe egy ördögi ikertestvér?
– İ Bobby Joe Peters. Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy
minden túl átlagos körülötte, és úgy viselkedik, mintha egy angol
lord szerepét játszaná egy filmben?
– Emlékszem.
– Hát pontosan ezt csinálja. İ Bobby Joe Peters. Nekünk pedig
meg kell akadályoznunk, hogy anya ennek a szélhámosnak adja az
örökségünket.
– Az örökségünket? – kérdezte döbbenten Hannah.
– Nem pontosan úgy gondoltam, mint ahogyan ez hangzott, de
anya azt ígérte, hogy segíteni fog ebben-abban Traceynek és
Bethanynak.
– Miféle ebben-abban?
– Például támogatja majd a fıiskolai tanulmányaikat. És az évrıl
évre egyre többe kerül. Ha odaad Winthropnak majdnem ötvenezer
dollárt, akkor talán nem is lesz elég…
– Aha – mondta Hannah, de nem tett más megjegyzést. Mivel az
édesapjuk halála után ı költözött össze Deloresszel, aki még csak
egy csekkfüzetet sem írt alá soha, Hannah vált az anyjuk könyvelıjévé. Ezért aztán olyan információi voltak, amelyekrıl Andrea és
Michelle nem tudott. Hannah tisztában volt vele, hogy az anyjuknak
annyija van értékpapírokban és befektetésekben, hogy a kamatokból
megélhet élete végéig, és még csak hozzá se kell nyúlnia a tıkéhez.
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De errıl kizárólag Hannah és Delores tudott, s egyikük sem beszélt
róla.
– Ugye, anya nem fog tönkremenni? – kérdezte Andrea, s az aggodalom nyilvánvalóan kihallatszott a hangjából.
– Nem valószínő. Még ha egy valamilyen nagy összeget vesz is ki
a bankból, akkor sem lesz gond. De nem szeretném látni, hogy bármit is ad annak a kígyónak, kivéve egy kosarat.
– Helyes – mondta Andrea, és rátaposott a gázpedálra.
– Lassíts! Nem fogjuk tudni elkapni Winthropot vagy Bobby Joet, vagy bármi legyen is az igazi neve, ha lekapcsolnak gyorshajtásért.
– Igaz.
Andrea lassított egy kicsit, de még mindig túl gyorsan vezetett ahhoz, hogy Hannah nyugodt legyen, ezért emlékeztetnie kellett magát,
hogy a húga még sosem okozott balesetet, és igyekezett nem a kilométerórát bámulni, mikor a mutató ismét emelkedni kezdett. Elintézzük. Muszáj elintéznünk. És megelızünk egy szerencsétlenséget.
Delores ott lesz, épp egy borítékot töm meg pénzzel Winthropnak. És
ı, Hannah, bátran megmenti az anyját meg a készpénzt, mielıtt az a
patkány visszajönne, hogy begyőjtse orvul szerzett nyereségét.
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Huszonnegyedik fejezet
– Itt parkolj le! – Hannah a 223-as számú lakás parkolójával
szemközti helyre mutatott. – Ha Winthrop jönne, dudálj háromszor!
– De… észre fog venni.
– Remek. Higgye azt, hogy neki dudálsz. Tartsd szóval néhány
percig, épp csak annyi ideig, hogy kijöhessek a házból, aztán kerüld
meg az épületet, és vegyél fel a szemetes konténereknél. Persze ki
kell találnod valami történetet, hogy miért vagy itt.
– Az nem gond, már meg is van.
– Máris? – Hannah meglepıdött.
– Ingatlanügynök vagyok. A véremben van az ilyesmi. Majd azt
mondom, hogy az egyik ügyfelem egy hálószobás bérleményt keres,
amíg fel nem épül az új háza. Aztán kérdéseket teszek majd fel neki
a lakásával kapcsolatban, és arról, hogy mi a véleménye a lakópark
üzemeltetıirıl. Legalább öt, de az is lehet, hogy tíz percig tudom
beszéltetni.
– Remek. És ne aggódj, ha sokáig leszek odafent. Ha anya egyáltalán itt hagyta a pénzt, elképzelhetı, hogy nem tette szem elé.
– Tart, ameddig tart – mondta Andrea, és hátranyúlt a zacskó sütiért, amelyet Hannah hozott. – Csak bekapok néhány csokisat, és várok rád.
Hannah gyors léptekkel igyekezett az épület fıbejáratához, és remélte, hogy a Deloresnek becsomagolt Ikrek kedvence nem fogy el
addigra, mire megtalálják az anyját. Felszaladt a bejárathoz vezetı
úton, a kulccsal nem kellett veszıdnie, úgy nyitotta a kaput. Ugyanez
volt a helyzet a második ajtóval is. Még mindig nem volt kulcsra
zárva, és Hannah tudta, hogy ez biztosan így is marad, amíg valamelyik biztonságra ügyelı lakó nem tesz panaszt a menedzsmentnek.
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Az szóba se jöhetett, hogy beszálljon a tükörfalú liftbe, fıleg, mert
anorákot viselt. Úgy nézne ki, mint egy skandináviai jégtábláról szalasztott kövér, vörös hajú trollokból álló kompánia. És hiába tudta,
hogy ez csak optikai csalódás, már túl sok lett volna neki ebben a
pillanatban. Hannah kinyitotta a lépcsıházba vezetı ajtót, és kettesével szedte a fokokat. Nagyon sietett. Vissza akarta rakni a bekeretezett fényképet Winthrop fehérnemős fiókjába, meg akarta találni a
borítékot az anyja pénzével, és vissza akart érni Andrea kocsijához,
mielıtt bármiféle nem várt akadályba ütközne.
Amikor kirobbant a lépcsıházból a második emelet szınyeggel
borított folyosójára, meg kellett állnia, hogy kifújja magát. Higgadtan
a 223-as számú lakáshoz sétált, és körülnézett, hogy meggyızıdjék
róla, senki sem figyeli. Aztán a zárba illesztette a kulcsot, elfordította
a kilincset, gyorsan belépett, majd kulcsra zárta maga mögött az ajtót. Egyik kezében a fényképet markolva, pillantása a borítékot kereste. Itt kell lennie valahol. A kandallópárkányon, az új keretekben
lévı mintafotók mellett nem volt, és a dohányzóasztalon sem. A lány
éppen a hálószobába akart indulni, hogy ott nézze meg, amikor olyan
hangot hallott, amelytıl megdermedt. A hálószobában valaki kinyitott egy fiókot. Ez csakis Winthrop lehet. Mielıtt Hannah kiszaladhatott volna a lakásból, nyílt a hálószoba ajtaja, és Winthrop jelent
meg.
– Zajt hallottam – mondta, és kérdı tekintettel nézett Hannah-ra. –
Mit keres itt? És hogyan jutott be?
Hannah agya villámgyorsan zakatolt, és kimondta, ami elıször az
eszébe jutott.
– Csak azért jöttem, hogy feltegyek magának néhány kérdést. És
gondoltam, hogy itthon van, mert nem volt bezárva az ajtó. Feltételezem, nem hallotta meg a kopogásomat.
– Nem. – Winthrop rosszalló arckifejezése arról árulkodott, hogy
nem hisz neki. – Miféle kérdéseket akar feltenni nekem?
Hannah mély lélegzetet vett, és támadásba lendült.
– Miért adja ki magát Winthrop Harringtonnak, ha az igazi neve
Bobby Joe Peters? És mit akar az anyámtól?
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– Jaj, kedvesem, annyira sajnálom, hogy rájött – mondta
Winthrop, s közben elhagyta az angol akcentusát. Aztán a zsebébe
nyúlt, egy pisztolyt vett elı, és egyenesen Hannah-ra szegezte. – Ülj
le! Oda, a díványra.
Hannah leült. Mégis mi mást tehetett volna? Az apja és Mike újra
meg újra azt mondták neki: „Ha valaki fegyvert fog rád, pontosan
tedd azt, amit mondanak.”
– Egy csinos kis okos tojásnak képzeled magad, igaz?
Hannah néma maradt. Amúgy is költıi volt a kérdés, a férfi nem
várt választ. De mindeközben pörgött az agya, megpróbálta kitalálni,
hogyan menekülhetne.
– Gondolom, már arra is rájöttél, hogy Lake Edenben akartam találkozni Vanessával, miután kipurcantotta a férjét.
– Kipurcantotta? – Hannah ösztönösen visszakérdezett. Az egyetlen esélye, ha beszélteti a férfit, és közben talán megnyílik számára
valamilyen menekülési lehetıség. – Én azt hittem, hogy természetes
úton halt meg a férje.
– Igen, úgy halt meg. – Winthrop gonosz kis nevetést hallatott,
ami semmi jót nem jósolt Hannah számára. – A párna, amit Vanessa
szorított az arcára, libatollal volt tele, ennél igazán nem lehet semmi
természetesebb.
Hannah már majdnem felhorkant. Winthrop túl sokat vallott be,
úgyhogy semmi esély rá, hogy elengedje ıt. Ha nem talál ki valami
okosat, amivel megállíthatja a férfit, éppolyan halott lesz, mint az a
liba, amelyiknek lefosztották a tollát a párnához, amivel megfojtották
Neil Ropert.
– Vanessának nem kellett volna átvágnia engem. Ez nagyon aljas
húzás volt tıle, figyelembe véve, hogy az egészet közösen terveltük
ki. Azt mondta, neki jár az összes pénz, mert majdnem egy évig
együtt kellett élnie az öregemberrel.
Hannah felmérte a távolságot Winthrop fegyvere és önmaga között. Túlságosan távol volt tıle. Még ha értene is a harcmővészetekhez, akkor sem lenne elég közel ahhoz, hogy kirúgja a fegyvert a
férfi kezébıl.
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– A legelsı napon, mikor a városba érkezett, átmentem meglátogatni Vanessát. Tudod, úgy gondoltam, minden rendben van. Hosszú
távú terveink voltak, és közösen tervezgettük a jövınket De az a rengeteg pénz megváltoztatta ıt. Azt mondta, hogy neki már jobb parti
kell. Végül volt mersze megfenyegetni, hogy felad, ha nem tőnök el
azonnal a városból.
Hannah tudta, hogy rizikós, mégis megkockáztatott egy megjegyzést.
– De nem ment el a városból, még mindig itt van.
– Csak azért, mert patt helyzet van. Nem adhat fel engem, mert én
pontosan tudom, hogyan ölte meg a férjét. Én pedig nem adhatom fel
ıt, mert tudja, hogy megléptem a börtönbıl.
– Akkor miért nem hagyták ennyiben? Egy döntetlen meccs, és
nem viszi el a balhét senki.
– Azért, mert van egy egyezségünk. Hát azért. És azért, mert
Vanessa megpróbált kiszállni a megállapodásból. – Winthrop szemébıl sütött a győlölet, és Hannah már megbánta, hogy feltette a kérdést. – Nem hagyhattam, hogy a társam ezt megússza.
Hannah agyában felvillantak a szavak: „Nem egyedül, hanem egy
nıvel közösen dolgozott.” Tehát Vanessa Quinn Roper volt a bőntárs,
akirıl a Normantıl kapott anyagban írtak.
– Én megtettem a magamét. Csökkentették volna a büntetésemet,
ha beköpöm ıt. De nem árultam el.
Hannah-nak a nagymamája egyik mondása jutott az eszébe.
„Olyan, hogy betyárbecsület, nem létezik.” Ha valahol megsértettél
egy szabályt, az már meggyengül a törvényt, és jóval könnyebben
sértesz meg egy következıt.
– Nem hagyhattam, hogy megússza. Engem nem lehet csak úgy
fenyegetni, fıleg azután nem, hogy mindenre megtanítottam, amit
tudtam, és segítettem neki elindulni. Csak a megfelelı pillanatot kellett kivárnom.
– Az esküvı – mondta halkan Hannah, mert eszébe jutott, hogy
Winthrop elment, hogy behozza az anyjának a rizst.
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– Pontosan. Hagytam, hadd lásson mindenki a templomban,
anyáddal. És késıbb, mivel a rizst direkt a kocsiban hagytam, mondtam neki, hogy kiszaladok érte.
– Úgy is történt. Csak elıbb még tett egy kis kitérıt a
Magnóliaszirom cukrászdához.
– Így igaz. – Winthrop úgy vigyorgott Hannah-ra, mint amikor
egy tanár megdicséri az okos diákját. – Jól vág az eszed. Milyen kár,
hogy ennyire becsületes vagy. Nagyszerő üzlettárs lehettél volna.
Hannah nem volt biztos benne, hogy ezt bóknak vegye-e, hiszen
nem kifejezetten hízelgı, ha egy szélhámos elég jónak tartja ahhoz,
hogy a bőntársa legyen.
Egy kicsit tapogatott maga körül, hátha talál valami fegyverként
használható tárgyat, de mindössze puha párnák kerültek a keze ügyébe. Es akkor dudálást hallott. Andrea tülkölt a parkolóban, pedig csak
akkor szabadott volna dudálnia, ha Winthrop érkezik. És Winthrop
vagy Bobby Joe, vagy bármi legyen is az igazi neve, ott volt, és
egyenesen rászegezte a pisztolyát.
– De Vanessa aznap délután nem volt a cukrászdában – mondta
Hannah, még mindig az idıt húzva.
– Ez is igaz, csakhogy én ezt nem tudtam.
A lány az ölében lévı csomagra pillantott. Winthrop és Vanessa
bekeretezett fényképe volt benne, és a keretnek jó éles szélei voltak.
Nem sok, de ha mást nem talál, ezzel kell kezdenie valamit. Csak
remélte, hogy Andrea nem jön föl és nem sétál be egyenesen a megvadult oroszlán barlangjába.
– És mi történt, amikor odaért a Magnóliasziromhoz? Esett a hó,
igaz?
– Igen. Erısen havazott. Megkerültem az üzletet, és láttam, hogy
Vanessa kivesz valamit a sütıbıl.
– De az a nı, akit látott, nem Vanessa volt.
– Most már tudom, akkor viszont nem tudtam. Párás volt az ablak,
egy kis helyen letöröltem az üveget. De nem sokat segített. Aztán
belıttem, de elvétettem ıt.
– Kétszer lıtt?
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– Így igaz. A nı megfordult, és akkor eltaláltam. Csak másnap,
amikor Delores elmondta, hogy Vanessa két napra Georgiába utazott… nos, akkor fogtam fel, hogy Shawna Lee-t öltem meg.
– Ezek szerint nem azt lıtte le, akit akart. – mondta Hannah.
– Ez csak egy szerencsétlen véletlen. Majd elkapom Vanessát, ha
eljön az ideje. Csak meg kell várnom, amíg a te eltőnésed miatt lecsillapodnak a kedélyek. – Winthrop feléje bökött a fegyverével. –
Állj fel! Lemegyünk a pincébe. Ott van egy kis szoba, közvetlenül a
kazánház mellett, majd ott intézlek el. Zajjal jár, és bárki meghallhatja, ha sikítasz.
– Meg fog ölni? – kérdezte, még mindig idıhúzásra játszva
Hannah. Nem most kellene megérkeznie a felmentı seregnek? Vagy
Andrea nem azért kezdett el ismét dudálni, hogy elvonja a férfi figyelmét?
– Természetesen megöllek. Elég okos vagy, tudod, hogy nem
hagyhatlak életben.
– És mi lesz anyával? – kérdezte Hannah. Hevesebben kezdett
verni a szíve a gondolatra, hogy Winthrop bánthatja az édesanyját. –
İt nem fogja bántani, igaz?
– Nincs okom rá. Bolond öreglány, de én így szeretem. Az öregek
hálásak a figyelemért. – Winthrop megállt, és összevonta a szemöldökét. – Ez mi volt?
– Micsoda…? – kérdezte Hannah, ámbár ı is hallott valamit.
Mintha lenne valaki a folyosón, de erre nem akarta felhívni a figyelmet.
– Mintha hallottam volna valamit.
– Én nem hallottam semmit – felelte Hannah, és azon imádkozott,
hogy jöjjön már az a felmentı sereg.
– Mindegy. Bárki volt is, elment. Valójában szívességet teszel nekem. Az öreg hölgy aggódott, hogy nem kedvelsz engem. Hát most
nem leszel többé az utamban. Majd rengeteg szeretetet és vigasztalást kap tılem, amikor hallani fog a lánya tragikus balesetérıl, és
még több pénzt ad nekem.
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Hannah megszorította a fénykép keretét. Egyvalamit megtudott.
Winthrop balesetnek akarja álcázni a halálát. Ez azt jelenti, hogy
nem fogja lelıni, kivéve ha nincs más választása, mert egy lövést
semmiképp sem lehetne tragikus balesetként magyarázni.
– Állj fel! Most! – Winthrop ismét feléje bökött a fegyverrel.
Hannah a férfi szemét figyelve felállt. Ha Winthrop csak a legkisebb figyelmetlenséget is elköveti, le fog csapni a képkerettel, aztán
imádkozik a legjobbakért. És akkor olyasvalami történt, ami mindkettejüket megdöbbentette. Kivágódott a lakás ajtaja, és egy ordító
dervis viharzott be.
– Te hétpróbás gazember! – kiáltotta Delores. Az ajtó melletti fogasról lekapott egy esernyıt, s mint egy vívótırt, maga elıtt tartva
rátört Winthropra.
– Anya! – sikoltotta Hannah. A képkerettel rávágott Winthrop
karjára, és sikerült kiütnie a férfi kezébıl a fegyvert. Winthrop vonyított fájdalmában, mikor az ernyı hegye egy puha pontra nyomódott a válla mellett. Nem volt gyilkos döfés, de a férfi lekerült a földre, és Hannah ráugrott, mielıtt még fölállhatott volna.
– Keress valamit, amivel megkötözhetjük, anya.
– Máris – mondta, kicsit összeszedve magát Delores. – Mit szólnál egy hosszabbító zsinórhoz? A tévé mögött van egy.
– Az nagyon jó lesz. Csak húzd ki a csatlakozóból, és add ide nekem. Aztán hívd a mentıket.
– Miért?
– Azért, mert vérzik. A mellébe fúródott az ernyı hegye.
Delores vállat vont.
– Annyira nem vérzik. Elıször a kapitányságra telefonálok, és
megmondom, hogy jöjjenek ide. Majd ık eldöntik, kell-e mentı.
– Oké – mondta Hannah, fejet hajtva a megsebzett asszony tekintélye elıtt. Kétség sem férhetett ahhoz, hogy Delores hallotta, amit
Winthrop mondott róla.
Mivel hosszú volt a madzag, Hannah a férfi kezét és lábát is öszszekötötte vele. Úgy nézett ki, akár egy karácsonyi liba. Aztán meglátta a köntösét a fürdıszobaajtón, levette róla az övet, és azzal pec268

kelte ki Winthrop száját. Nem engedi meg neki, hogy még egyszer
megsértse az anyját.
– Miért peckelted ki a száját, drágám? – kérdezte a konyhából
visszatérı Delores, ugyanis onnan telefonált.
– Épp eleget beszélt. Nem akarom többet hallani.
– Nagyon helyes. – Delores helyeslıen biccentett. – A diszpécser
azt mondta, hogy perceken belül ideér egy járırautó.
– Nem lehet elég gyors. Köszönöm, anya.
– Mit köszönsz? Azt, hogy felhívtam a kapitányságot?
– Nem. Azt, hogy villámgyorsan ideértél. Megmentetted az életemet.
Delores megvonta a vállát.
– Az lehet, de te nagyon jó voltál a fényképkerettel.
– Kösz, anya. Mit kerestél az ajtónál? Azért jöttél, hogy pénzt adj
Winthropnak?
Delores egy pillanatig zavartan nézett, majd kérdı tekintetet vetett
a lányára.
– Ez most igazán nem számít. Vagy igen?
– Nem igazán. De csupán a végkifejlet miatt. A rosszfiú padlón
van, és a jó nı gyızedelmeskedett.
– Ahogyan annak lennie kell. – Delores a dívány karfájára telepedett. – És mit gondolsz a technikámról, drágám?
– Melyik technikádról?
– Vívóleckéket vettem a középiskolában. Persze tırt használtunk,
nem pedig esernyıt, de az elv egy és ugyanaz.
– Tökéletes volt a technikád, anya. Te nyerted meg a meccset.
– Igen, én nyertem. –Delores megelégedetten elmosolyodott.
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Huszonötödik
Huszonötödik fejezet
Hannah aláírta a tanúvallomását, majd átadta a tollat az édesanyjának, aki szignálta a sajátját. Idestova egy órája ültek már a
Winnetka megyei kapitányság kihallgató-szobájában, arra várva,
hogy legépeljék a vallomásukat. Mivel Andrea egész idı alatt a kocsijában ült, következésképp semmit nem tudott a lakásban történtekrıl, Mike hazaküldte a gyerekeihez, mondván, hogy Bill reggel felveszi majd a vallomását.
– Ezzel az üggyel kapcsolatban teljes a hírzárlat – figyelmeztette
ıket Mike. – Nem akarom, hogy bármelyikıtök is egyetlen szót szóljon a történtekrıl.
Hannah összeráncolta a homlokát.
– De Winthrop… úgy értem, Bobby Joe elmondta nekem, hogy
Vanessa ölte meg Neil Ropert. Azt mondta, hogy az egészet együtt
tervelték ki. Ez nem elég arra, hogy letartóztassátok Vanessát?
– A legtöbb esetben elegendı volna, de ez a helyzet egy kicsit bonyolult. Bobby Joe Peters szökött elítélt. Az ı szava nem túl sokat
nyom a latban. Továbbá a kérdéses gyilkosság a Georgia állambeli
Maconben történt, vagyis kívül esik a hatáskörünkön. Azt hiszem,
minden további nélkül megtehetnénk, hogy letartóztatjuk Vanessát,
és késıbb szerezzük meg a parancsot Maconbıl, viszont nem szeretném vállalni a kockázatot, hogy egy minden hájjal megkent ügyvéd
valami technikai részletre hivatkozva elérhesse, hogy ejtsék az ügyet.
– Ezzel mond valamit – jegyezte meg Delores, miközben a kávéját
iszogatta, amelyet az egyik rendır hozott neki. Fintorgott, és Hannah
együtt érzett vele. A kapitányságon pocsék volt a kávé.
– Azt meg tudom érteni, hogy óvatosnak kell lenned az eljárást illetıen – mondta Hannah –, de nem félsz attól, hogy Vanessa Bobby
Joe letartóztatásának hírére kereket old?
Mike megrázta a fejét.
270

– Ha a hölgyek nem beszélnek, akkor nem. Bill már figyelmeztette Andreát, én pedig most a jelen lévıket figyelmeztetem. A jelszó:
némaság.
– A jelszó némaság – ismételte meg Hannah, mert Mike szemlátomást ezt várta el tıle. – Viszont nem csak mi tudunk a letartóztatásról. Mi a helyzet a titkárnıvel, aki legépelte a vallomásunkat, és a
többi rendırrel, akik látták, hogy bilincsben hoztad be Bobby Joe-t?
İk tehát tudnak róla, úgyhogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akik
tudunk róla. Igaz?
Hannah visszajátszotta agyában az utolsó mondatát, és felnyögött.
Mindig is büszke volt a stilisztikailag jól megfogalmazott mondataira, meg arra, hogy jó ismerıje az angol nyelvnek, ám épp az elıbb
kétszer használta egyetlen mondatban a tudni igét.
– Ez nem gond. Rajtuk kívül csak a kapitányság dolgozói tudják,
ık pedig nem tudnak beszélni.
– Nem beszélhetnek. Ha nem tudnak beszélni, akkor némák – motyogta az orra alatt Hannah.
– Ez mi volt? – tudakolta Mike.
– Semmi. Csak magamban beszéltem. Végeztünk? Ma el kell még
intéznem egyet s mást.
– Végeztünk.
– Hála Istennek! – Delores ugyancsak hálásnak tőnt. – Megyek,
elmondom Andreának, hogy csináljon valamit ezzel a helyiséggel,
most, hogy Bill a seriff. Förtelmes ez a sárgásbarna közszolgálati
szín. Talán egy kellemes halványsárga kellene ide a falakra, hiszen
nincsenek ablakok. Úgy sokkal vidámabb volna ez a helyiség. És
persze új bútorok is kellenének. Sosem értettem meg, miért veszıdnek azzal, hogy lecsavarozzák a székeket. Ki az a bolond, aki el
akarná lopni ıket?
Mike rámosolygott Deloresre, ám Hannah látta, hogy a férfi derül
az anyján.
– Teljes mértékben igaza van. Ez a bútor csakugyan rémes, de ez
egy kihallgató-szoba, és egyáltalán nem kell jól kinéznie. Látja azt a
kopást a szék karfáján?
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– Ezt? – mutatott Delores oda, ahol lekopott a festék, és kilátszott
a fém.
– Igen. Azokat a nyomokat a bilincsek okozzák. Egy kezet mindig
szabadon hagyunk, hogy a gyanúsított írhasson, a másikat pedig hozzábilincseljük a szék karfájához. Nos, ezért kell lecsavarozni a székeket.
– Ó! – mondta Delores. – Ezt nem tudtam.
– Nem is vártam el öntıl. Kétlem, hogy járt már ezelıtt kihallgató-szobában.
– Ebben igaza van.
Delores felnevetett, és Mike csatlakozott hozzá, azután Hannah is.
A lány örült, hogy Mike ilyen remekül bánik az anyjával. Delorest
nagy megrázkódtatás érte ma délután, és óriási csorbát szenvedett a
büszkesége.
– Nagyon köszönöm a hölgyek együttmőködését – mondta, mindkettıjükre mosolyogva Mike. – Tudom, hogy a tanúvallomás felvétele nem vidám dolog, viszont elkerülhetetlen.
– Lefogadom, hogy minden lánynak ezt mondod – vetette közbe
Hannah, de amikor Mike nem nevetett, gyorsan elkomolyodott. –
Bocs. Akkor mi megyünk. Es ne aggódj, nem fogunk beszélni.
Anya és lánya szótlanul igyekezett Delores kocsijához. Hannah
csak azután szólalt meg, miután becsatolta a biztonsági övet.
– Egyenesen haza kell menned, drágám?
– Nem igazán – felelte anyja arckifejezése láttán Hannah. Delores
szomorúnak tőnt.
– Van idıd meginni valahol egy csésze kávét?
– Hát persze – felelte a lány, mert ha nem lett volna ideje, szakított volna rá. Aztán a mőszerfal fényében az órájára pillantott. Háromnegyed hat volt, leszállt már a téli sötétség. – Menjünk vissza a
Süti Édenbe, és fızök egy jó kávét. Lisa már elment, de biztosan
hagyott egy kis süteményt. Amikor elindultunk délután, egy egész
zacskót vittem neked, de Andrea felfalta, mialatt a kocsiban várt rám.
Delores ezúttal nem pillantott mérgesen Hannah-ra, nem jegyezte
meg nevetve, hogy a középsı lánya mennyire szereti Hannah süte272

ményeit, és megjegyzést sem tett, hogy Andrea igazán elkezdhetne
vigyázni a súlyára – pusztán csak bólintott. A szokatlan viselkedés
aggodalommal töltötte el Hannah-t. És még jobban aggasztotta ıt,
hogy az anyja még csak meg sem kérdezte, hogy milyen süti volt az.
Delores örökösen kérdezett. Legalábbis a múltban. Szüntelenül csak
kérdéseket tett fel.
Delores csöndes utcákon hajtott végig a Süti Édenig. Csak a
szembejövı sávban alkalmanként elhúzó autók surrogása hallatszott.
Az emberek hazafelé igyekeztek a családi tőzhely mellé. Amikor
Mike ideköltözött Lake Edenbe, meg is jegyezte, hogy itt télen hat
órakor bezárják az utcákat. A fıutcán valamennyi üzlet zárva volt,
egyedül a Frizura Eden portáljából áradt ki fény, Bertie Straubnak
nyilván kései vendége volt. A járdán pedig a nagy hideg miatt nem
sétált senki.
– Remélem, Carrie nem felejtette el bekapcsolni a riasztót –
mondta Delores, amikor bekanyarodott az üzletek mögötti sikátorba,
és elhaladt a saját üzlete mögött.
– Szeretnél megállni és ellenırizni? – kérdezte Hannah.
– Nem. Carrie oda szokott figyelni erre.
Delores beállt a Süti Éden mögötti kis parkolóba, közvetlenül
Hannah furgonja mellett parkolt le.
– Ha elfoglalt vagy… vagy valami, én akár haza is mehetek.
– Nem vagyok elfoglalt. És valami sem vagyok. – Hannah nevetést akart kicsikarni, de nem sikerült neki. – Gyere, anya. Csokira van
szükséged, hogy feldobjon egy kicsit.
Öt perccel késıbb anya és lánya a Süti Éden hátsó asztalánál ülve
kávét kortyolgatott, és Csokis-mandulás pirítóst mártogatott a kávéscsészéjébe.
– Fantasztikus! – lelkendezett Delores, és sokkal nyugodtabbnak
tőnt. – Igazad van, Hannah. A csoki javítja az ember hangulatát. Biztos vagyok benne, hogy a férfiak régóta ezért adnak csokoládét a
nıknek. Angliában a Regency korában volt csokoládé, hiszen tudod.
– Csakugyan?
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– Igen. Elıször italokban használták. Egy fiatal nı csokoládét fogyasztott reggelire.
– Az olyan volt, mint a mi forró csokoládénk?
– Hasonló, de kevésbé édes. Marge Beeseman tavaly tartott errıl
egy elıadást. – Delores elhallgatott, szeméhez emelte a papírszalvéta
sarkát. – Sajnálom, Hannah, de annyira magam alatt vagyok. Egyfolytában Winthrop kedvenc mondása jár a fejemben.
– Mi volt az? – kérdezte Hannah, és nem emlékeztette anyját,
hogy Winthrop valójában Bobby Joe Peters, a szélhámos.
– „Az életet nem azzal mérik, hogy hányszor lélegzünk, hanem
azokkal a pillanatokkal, amelyektıl elakad a lélegzetünk.” Mindig
ezt mondta.
– Neil Roper esetében ez nem jött össze – bukott ki Hannah-ból.
– Mit akarsz ezzel mondani?
Hannah majdnem felnyögött. Az anyja maga alatt van. A férfi,
akiben megbízott, akihez feleségül akart menni, elárulta ıt. Most
szeretı gondoskodásra volna szüksége, és ı megint beletapos a lelkébe.
– Úgy értem, neki csakugyan elállt a lélegzete. És nem hinném,
hogy élvezte.
– Hannah! – rótta meg a lányát Delores, de mosoly bujkált a szája
szögletében. – Ez szörnyő!
– Tudom. De nekem így mőködik az agyam. Biztosan apától örököltem.
– Vagy tılem – mondta Delores, és már nem mosolygott. – Valamikor remek humorérzékem volt. Apád halála után elvesztettem.
– Talán visszajön még – jegyezte meg Hannah, és remélte, hogy
jól válaszolt. Az óvatos, érzékeny tanácsadás nem az ı asztala. İ
inkább feketén-fehéren kimondja a dolgokat.
– Remélem. Hiányzik, hogy nem tudom kinevetni önmagamat.
Cseréljünk helyet, Hannah. Nem akarom látni magamat a tükörben.
– Rendben. – Hannah felállt és helyet cserélt az édesanyjával. –
Miért nem akarod látni magad?
– Azért, mert förtelmesen nézek ki.
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– Jaj, dehogy. –Hannah megütközve nézett az anyjára. Delores
sima, sötétzöld nadrágkosztümöt viselt, amely kiemelte tökéletes
alakját, a sminkje makulátlan volt, a haja pedig mesés. – Nagyszerően nézel ki, anya. Ez a nadrágkosztüm pazarul áll rajtad. Ölni tudnék,
ha olyan alakom lenne, mint neked.
– Csakugyan? –Delores szemlátomást örült a bóknak.
– De még mennyire.
– Könnyen javíthatsz az alakodon, drágám. Pusztán annyit kell
tenned, hogy odafigyelsz az étrendedre, és rengeteget mozogsz.
– Tudom, de úgysem szánom rá magam.
– Hiszen… az imént mondtad, hogy ölni tudnál, hogy ilyen alakod
legyen.
– Ó! Ölni tudnék érte. Viszont fogyókúrázni és tornázni nem akarok.
Delores fölnevetett – Hannah szerint egy kicsit hisztérikusan –,
majd ismét a szemét törölgette.
– Szörnyen szégyellem magam, Hannah. Winthropnak igaza volt.
Csak egy bolond öreg hölgy vagyok.
– Jaj, dehogy! – Hannah drukkolt magának, hogy kitalálja, mit
kell mondania.
– Ostoba vagyok. Mi másnak neveznél egy ötvenéves nıt, aki beleszeret egy hamis angol lordba, aki több mint tíz évvel fiatalabb
nála, pusztán azért, mert fess és jól tangózik?
Hannah összeszedte a bátorságát. Az anyja ötvenhét esztendıs
volt, nem pedig ötven. Ha Delores még mindig hazudik a korát illetıen, akkor maradt némi reménye a jövıt illetıen. Természetesen egy
másik lehetıség is felmerült Hannah-ban: lehet, hogy az anyja oly
régóta hazudik már a korával kapcsolatban, hogy csakugyan elvesztette a fonalat.
– Szóval te minek neveznéd?
– Romantikusnak. Ezt csodálom benned, anya. Nem félsz álmodni. És amikor megtalálod az álmodat, nem félsz valóra váltani. Bárcsak a te merészségedet örököltem volna!
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– De a hiszékenységemet nem – mondta halvány mosollyal
Delores.
– Nem. Azt nem. – Hannah megölelte az édesanyját. – Csakhogy
ez azzal fenyegetne, hogy egész életedben unatkoznál.
– Te unatkozol, drágám?
– Én nem, ugyanis amikor eszembe jut, hogy unhatnám magam,
mindig történik valami.
– Ez igaz. Épp azt akartam mondani… – Delores a mondat közepén elhallgatott, és összevonta a szemöldökét. – Megesküdnék rá,
hogy Vanessa Corvette-jét láttam az imént.
– Biztos vagy benne?
Delores kurta nevetést hallatott. – Persze hogy biztos vagyok benne. Hány aranyszínő Corvette furikázik Lake Edenben?
– Mondasz valamit. – Hannah hátrafordult, s még éppen elkapta a
háztömb sarkánál eltőnı autó hátsó lámpáit. – Biztosan hazamegy.
– Hát remélem, hogy ott is marad.
Delores a lányára nézett, Hannah pedig az anyjára. Nem volt kétsége afelıl, hogy ezúttal mőködik az anya-lánya radar, és ugyanaz a
gondolat fordult meg a fejükben.
– Arra gondolsz, hogy valaki telefonált neki, és elmondta, hogy a
gazember üzlettársát letartóztatták, ı pedig kereket old, mielıtt Mike
megkaphatja a letartóztatási parancsot Georgiából? – kérdezte
Hannah.
– Pontosan erre gondoltam. És te?
– Úgyszintén. Lake Edenben nincsenek titkok. Mike már rájöhetett volna erre. Szerinted mitévık legyünk?
– Figyeljük Vanessát.
– Megfigyelés. Ez jó. És mit tegyünk, ha el akar menni?
– Követjük, és telefonálunk a kapitányságra. Végtére is ezt kéne
tennünk, nem?
– Igen, ezt kellene csinálnunk. De nekem nincs mobiltelefonom.
És neked?
– Nekem sincs. Akartam venni egyet, de… Most megy el! –
Delores kimutatott az ablakon a kocsira, amely kifelé araszolt a
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Magnóliaszirom cukrászdához vezetı sikátorból. – Biztosan hallott
róla, bárhol volt is, és gyorsan visszajött, hogy fogja a pénzét, az útlevelét, vagy bármit.
Hannah felállt, hogy jobban szemügyre vegye az autót.
– Igazad van. Vanessa az. Csak az utcát ellenırzi, hogy tiszta-e a
levegı. Menjünk!
– Ez nagyon izgalmas – mondta Delores, és belekortyolt a magával vitt kávéba. – Nem fogsz lemaradni mögötte a furgonoddal?
– Vanessa nem vezet gyorsan.
– De ez azért van, mert csakugyan délrıl jött. Fogalma sincsen,
hogyan kell az itteni idıjárásban vezetni. Mit gondolsz, tudja, hogy
mögötte vagyunk?
– Talán, de ez nem számít. Tele van a tankom, és addig követjük,
ameddig kell.
Hannah és Delores némán haladt Vanessa mögött a néptelen utcákon. Az egyetlen hang a furgon ablaktörlıjének surrogása volt az
üvegen. Már megint havazott, nem sőrőn, de annyira mégis, hogy a
lány kénytelen legyen tisztítani az üveget.
– Mi van, ha észrevesz bennünket, és megáll? –kérdezte Delores.
– Van fegyvered?
– Csak sütik. Kényszeríthetjük, hogy csokoládét egyen, de nem
hiszem, hogy ezzel túl sokra megyünk.
– Nálam van a kávésbögrém – mondta Delores. – Azt hozzávághatom.
– És el is tudod találni vele?
– De még mennyire. Dobó voltam az iskolai softball csapatban.
– Hőha! – Hannah elképedt, s egy kurta pillanatig az anyja felé
fordította a fejét. – Akarsz játszani a Süti Éden csapatában? A nyáron
lesz egy softball csapatom, és szükségem van egy dobóra.
Hannah még sosem látta ilyen izgatottnak az anyját.
– Hát hogyne akarnék! Már szereztél is egy dobót.
– Kösz, anya – mondta Hannah, majd eltátotta a száját, ugyanis
Vanessa olyat tett, amire igazán nem számított. Az úttest közepén
visszafordult, és egyenesen Hannah furgonja felé tartott.
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– Mit csinál? – kérdezte Delores.
– Fogalmam sincs. Bátorság, anya! Megpróbálom leszorítani ıt az
útról. Azt hiszem, inkább az árokba hajt, mintsem nekünk jöjjön.
De hogyha Vanessa az ütközést választotta volna, akkor sem lett
volna veszélyes. A nı Corvette-je alacsony volt, Hannah amerikai
terepjáróját pedig némelyik autósmagazin egyenesen tankhoz hasonlította. Amikor Vanessa megpróbált kitérni a furgon útjából, a
Corvette jégfoltot ért, lefarolt az útról, és egyenesen az árokba csúszott.
– Elcsíptük! – ujjongott Delores, mikor a Corvette olyannyira belesüppedt a hóba, hogy még a kerekei sem látszottak ki. – Ebbıl
ugyan nem tud kihajtani!
– Jól mondod. De nem értem, hogy miért for… Odanézz!
Hannah már tudta, hogy mi okozta Vanessa hirtelen irányváltását.
Négy seriff-járırautó várakozott villogó lámpákkal a gyorsforgalmi
út bejáratánál.
– Hátul még többen vannak – kiáltotta Delores.
Hannah megfordult, s egy légiónyi járırautót látott a hátuk mögött
közeledni.
Vijjogtak a szirénák, ahogy a kocsik odaértek, és Hannah meg
Delores befogták a fülüket. Rendırök igyekeztek Vanessa autójához,
rádiókon keresztül recsegtek parancsokat egymásnak a hideg estében.
– Jól vagy, anya? – kérdezte Hannah, amint elszakította tekintetét
a havon visszaverıdı rengeteg vörös fénytıl.
– Jól vagyok – felelte ragyogó szemmel Delores. – Évek óta nem
szórakoztam ilyen remekül.
Miután Hannah meggyızıdött róla, hogy az anyja kényelemben
van a kávéval meg a zacskó süteménnyel, amelyet a Süti Édenbıl
kifelé jövet kapott fel, kiszállt a furgonból, és az akció helyszíne felé
indult. Felkapaszkodott egy kis emelkedıre, onnan kukkantott le
Vanessa hóban eltemetett kocsijára. Két rendır verte bilincsbe a nıt,
és Mike irányította a letartóztatást. Miután végzett, megfordult, ész-
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revette Hannah-t, s miközben felfelé igyekezett a töltésen, intett neki,
hogy várjon.
– Miért követted Vanessát? – kérdezte, amikor Hannah mellé ért.
A lány nagyot nyelt. Mike egyáltalán nem tőnt boldognak.
– Hát… anya meg én úgy gondoltuk, hogy esetleg…
– Hogy esetleg én olyan ostoba vagyok, hogy nem állítok rá senkit
a lakására? – fejezte be a gondolatot a férfi.
– Nem éppen. Csak…
– Csak arról van szó, hogy nem bíztál benne, hogy elvégzem a
munkámat? – szakította ıt félbe ismét Mike.
– Dehogy! Anya meg én a Süti Édenben kávéztunk, és észrevettük, hogy Vanessa lelép a kocsijával. Te pedig nem mondtad nekünk,
hogy megfigyelés alatt tartod Vanessát, vagy a lakását, vagy… Ha
mondtad volna, akkor nem veszıdünk azzal, hogy üldözıbe vegyük.
– Tehát lebecsültél – mondta Mike.
– Én… én… – Hannah igyekezett kitalálni valamit, de el kellett
ismernie, hogy Mike-nak igaza van, és az egyetlen tisztességes dolog, ha elismeri. – Alábecsültelek, sajnálom, Mike.
A férfi egy hosszú percig csak nézte ıt.
– Most bocsánatkérést hallottam? – kérdezte aztán.
– Igen – bólintott Hannah, majd úgy döntött, jobb lesz, ha pontosítja a dolgot. – Elnézést kérek, amiért alábecsültelek, de semmi másért.
Mike elvigyorodott.
– Elég jó.
Egy pillanatig Hannah azt hitte, hogy Mike megcsókolja, de a férfi csak átkarolta a derekát és megölelte a lányt.
– Biztosan fáradt vagy. Kimerítı, ha az ember megpróbálja irányítani a világot. Nem igaz, Hannah?
– Én nem… – Hannah a mondat közepén megtorpant. Most igazán
semmi értelme vitatkoznia Mike-kal, amikor egy szívességet akar
kérni tıle. – Beszélhetnék egy percre Vanessával? Van egy befejezetlen üzleti ügyünk.
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– Hogyne. Egészen addig, amíg nem kaparod ki a szemét, vagy
nem csonkítod meg valami egyéb módon.
– Emiatt igazán nem kell aggódnod. Tanúk elıtt úgysem támadnám meg.
Mike nevetett, Hannah pedig jobban érezte magát. A nevetés jobb,
mint a szabadkozás.
– Várjanak egy pillanatra – szólt oda Mike a két rendırnek, akik
be akartak ülni a járırautójukba, majd visszafordult Hannah-hoz. –
Gyere velem. Egy percet kapsz.
Odakísérte Hannah-t a kocsihoz, és kinyitotta a hátsó ajtót.
– Valaki beszélni akar veled, Vanessa – mondta.
– Te?! – Vanessa nagy szemeket meresztett Hannah-ra. – Te szorítottál le az útról?
– Persze hogy én. Nem hagyhattalak meglépni. Akarod, hogy keressek neked egy ügyvédet?
Vanessának leesett az álla a meglepetéstıl.
– Megtennéd nekem?
– De még mennyire… ha mindent eladsz nekem, ami a cukrászdádban van. Úgy döntöttem, mindent akarok.
– Vigyed. Engem nem érdekel. Vigyél el mindent, amit találsz.
Ajándékba adom. Csak találj nekem egy ügyvédet.
– Ilyen értéket nem lehet törvényesen csak úgy ajándékozni.
Mondj egy árat, és kifizetem.
– Ezer dollár az egészért. Viszed, vagy otthagyod. De a város legjobb ügyvédjét kell megtalálnod nekem.
– Biztos?
– Biztos.
– Megegyeztünk – mondta mosolyogva Hannah, aztán visszafordult Mike-hoz. – Hallottad?
– Igen.
– Jól van. Akkor már itt sem vagyok. Ügyvédet kell találnom
Vanessának.
Amikor Hannah visszament a sütis furgonhoz, még mindig ott ült
arcán a mosoly. Nagyon termékeny volt ez az este.
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– Boldognak tőnsz – jegyezte meg Delores.
– Az is vagyok. – Hannah beült a volán mögé, és megfordult,
hogy visszainduljon a városba. Howie Levine volt a legjobb és egyúttal az egyetlen ügyvéd Lake Edenben, de ez mit sem számított.
Mihelyt hazaér, tüstént telefonál neki, és beszámol az új ügyfelérıl.
Így teljesíti a maga részét a megállapodásban, és amint eladta
Vanessa kristály-, ezüst- és porcelánkészletét, teljes mértékben kártalanítva lesz a Süti Éden üzleti veszteségeiért.
– Miért mosolyogsz így? – tudakolta Delores.
Hannah elgondolkodott rajta, hogy elmesélje a hihetetlen üzleti
megállapodást, amelyet Vanessa cukrászdájára kötött, és arról, hogy
miként sikerült tőzszünetet kötnie Mike-kal, de mindez túlságosan
bonyolult lett volna. Hosszú volt ez a nap, és ı nagyon elfáradt ahhoz, hogy mindezt elmagyarázza. Amennyire csak képes volt, egyetlen rövid mondatba összefoglalta az egészet.
– Mindig boldog vagyok, mikor a jófiúk gyıznek.
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Huszonhatodik fejezet
Hannah a tükörképére pillantott. Jól nézett ki, nagyon jól. A haja
nem rakoncátlankodott, az arca pedig pirospozsgás volt. Az elsıt
annak a gélnek köszönhette, amelyet Andrea vett neki, az utóbbit
pedig a jeges szélnek, amikor délelıtt kimerészkedett a szeméttel.
Az öltözéke hamisítatlan Claire volt. A Süti Édennel szomszédos,
felkapott butik tulajdonosa, Claire Rodgers behívta a lányt, hogy
megmutasson neki egy kosztümöt, amely az új szállítmánnyal érkezett. Sörbarna volt, a barna szín egy narancsos árnyalata, amely nagyon jól ment Hannah vörös hajához. Claire szerint a szıtt kelmébıl
szabott, testhez álló kabátka és a bı szoknya kiemeli a lány alakjának
jó adottságait, és minimálisra csökkenti a hibáit. Mivel Hannah úgy
ítélte meg, hogy több hibája van, mint jó adottsága, Claire erıteljes
rábeszélésére megvette a kosztümöt.
Különleges alkalom volt ez a mai. Lisa és Herb úgy döntött, hogy
felhasználja Gloria Travis nászajándékát, a pezsgıs villásreggelire
szóló bont. Az Éden-tó Taverna híres volt Sally pezsgıs villásreggelijérıl, és Hannah annyira készült az eseményre, hogy idestova huszonnégy órája egyetlen falatot sem evett. Egyúttal Bobby Joe Peters,
alias Winthrop Harrington II. letartóztatását ünnepelték, akit Shawna
Lee Quinn meggyilkolása miatt vettek ırizetbe, továbbá Vanessa
Quinn Roper letartóztatását, aki a férjét, Neil Ropert gyilkolta meg.
És még az is okot adott az ünneplésre, hogy Hannah egy második
nászajándékot adott Lisának és Herbnek. Most, hogy megkapta a
Magnóliaszirom ingóságait, szólt az ifjú házasoknak, hogy nézzék
meg az emeleti lakást, és azokat a bútorokat, amelyek megtetszenek
nekik, vigyék el a saját otthonukba.
Hannah épp a kezébe vette a fülbevalóját – szokatlan kiegészítı
volt ez az ı részérıl, egyszersmind az alkalom horderejének bizonyí-
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téka is –, amikor ismét a tükörbe pillantva olyat látott, hogy félúton a
füle felé megállt a keze, és csak bámulni tudott.
Móse szaladt be a hálószobába, és nyilvánvaló volt, hogy
cicarágcsát visz a szájában. Gyakran megesett, hogy egy neki jobban
tetszı helyre vitte az ételt, és ott ette meg. Ám ezúttal nem telepedett
le a padlóra, és nem ugrott fel az ágyra sem, hogy ott fogyassza el a
csemegéjét, hanem az egyik mancsával rácsapott a gardrób eltolható
ajtajára.
Különös, gondolta Hannah, miközben nézte, ahogy kandúrlakótársa eltőnik a gardrób padlóján lévı cipık, dobozok és egyebek dzsungelében. Néhány perccel késıbb Móse kijött, visszatolta a gardrób
ajtaját, majd ismét a konyhába indult.
„Ez egyre furább”, gondolta Hannah. „Vajon mit mővel Móse? A
gardróbban tartott egeret eteti?”
Kuncogva csíptette fel a fülbevalóját. Ez nyilván képtelenség. A
macskák legfeljebb rajzfilmekben etetik az egeret, a való életben
soha. A valóságban az egerek etetik a macskákat, mégpedig a szó
szoros értelmében véve. Talán a gardrób egy különösen ízletes falatozás helyszíne volt, kisrágcsálók és pormacskák részvételével, Móse
pedig úgy döntött, hogy ezentúl a privát ebédlıjének tekinti.
Hannah föltette a másik fülbevalót is, s már a nyaklánca csatjával
veszıdött, amikor Móse visszatért a szobába. Ismét cicarágcsát vitt a
szájában, és ismét kinyitotta mancsával a gardrób ajtaját. A lány hegyezte a fülét, de nem hallotta ropogtatás hangját, szinte teljesen biztos volt benne, hogy Móse nem eszik. Viszont mintha egy kis nyikkanást hallott volna odabentrıl. Talán az elsı gondolata volt helyes?
Móse csakugyan a gardróbban tartott egeret eteti? Ha így van, akkor
nem ok nélkül teszi, és Hannah-nak két dolog jutott az eszébe. Az
egér összehaverkodott Móséval, aki eteti ıt, hogy életben tartsa, vagy
pedig a Lake Eden környéki gazdáktól vette az ötletet, és felhizlalja,
mielıtt megölné.
Ezt ki kell derítenie. Hannah megvárta, míg Móse újra elindult a
konyha felé, s akkor kinyitotta a gardrób ajtaját. Meglepte, amit látott. Egér nem volt sehol, viszont egy halom cicarágcsa igen.
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– Ez aztán nagyon furcsa.
Hannah kirobogott a konyhába. Móse még mindig ott volt, pontosabban akkor tőnt el a takarítószekrény ajtaján kirágott lyukban,
amely egyenesen a mintegy tízkilós cicarágcsás zsákhoz vezetett.
Alagutat csinált magának az ajtón keresztül és nem akarta, hogy
Hannah rájöjjön, mit csinált, amíg nem cipelte át az eledelt egy biztonságos helyre.
*
– Ez már csakugyan nem megy – mondta a fejét rázva Hannah,
amikor Sally egy újabb kenyérkosárnyi popovert vitt az asztalhoz. –
Amúgy is túl sokat ettem.
– Biztos vagy benne? – kérdezte Sally, és olyan szögben tartotta a
kosarat, hogy Hannah láthassa a szalvétában megbúvó, szuflé könynyedségő, langyos süteményeket.
– Hát… talán egyet, vajjal és eperdzsemmel.
Mindenki nevetett, Normant is beleértve, aki a lány jobbján ült, és
Mike-ot, aki pedig a balján foglalt helyet. Hannah szeretetreméltóan
vigyorgott, miközben a vajas tálkát meg a házi készítéső eperdzsemes edényt kereste.
– Tessék, a vaj – mondta Mike, és feléje nyújtotta a vajas tálat,
hogy elvehesse tıle a bal kezével.
– És tessék, a dzsem – mondta hozzá Norman, a másik oldalról
közbelépve, hogy Hannah elvehesse tıle a dzsemet a jobb kezével.
– Kérsz hozzá még egy kis kávét? – tudakolta Norman, s már meg
is fogta a kancsót. – Esetleg narancslét? – A másik kezében máris ott
volt a korsó.
– Készíthetek neked egy Mimózát – ajánlotta Mike, s már ki is
vette a pezsgıt a jeges vödörbıl.
– Kösz, nem kérek – felelte Mike kérdésére Hannah. – Viszont
még egy kis pezsgıt innék. – Aztán Normanhez fordult. – És kávét is
kérek, de narancslevet nem.

284

És ott ült Hannah, bal kezében a vajjal, jobb kezében a dzsemmel,
miközben Norman kávét töltött a csészéjébe, Mike pedig pezsgıt a
poharába. Két férfi vette közre, akik kezüket-lábukat törték, hogy
kiszolgálják, s ez annyira nevetségesnek hatott. A lány eldöntötte,
hogy idejekorán beszélni fog a következı bıvített családi összejövetel szervezıjével. Elege volt abból, hogy Norman és Mike piskótája
között ı legyen a vaníliatöltelék.
Az egész banda ott falatozott, mégpedig ragyogó hangulatban.
Andrea és Bill éppolyan boldognak tőnt, mint Lisa és Herb, Marge
Beeseman és Jack Herman nemkülönben. Kétségtelenül jól bevált
nekik az együttélés. Mike örült, mert két ügyet oldott meg egy csapásra, Norman pedig büszke volt, hiszen segített a nyomozásban.
Carrie és Delores a kislány két oldalán ült. Traceyt elıször hívták
meg pezsgıs villásreggelire, és pezsgıspohárból itta a buborékos
almalét. Valami vicceset mondhatott, mert Carrie és Delores, mindketten nevettek.
– És íme, Hannah hozzájárulása a villásreggelihez – jelentette be
Sally, amikor eléjük tette a Csokoládés kaptárral megtöltött tálcát.
Hannah annak örömére készítette a pompás édességet, hogy két gyilkost sikerült rács mögé juttatniuk.
Egy hosszú percig senki nem beszélt – ennél nagyobb bókot nem
is kaphat a cukrász. Hannah a barátai és rokonai elragadtatott ábrázatát figyelte, miközben a krémsajttal megtöltött csokoládés szeleteket
lakmároztak. A tálca pillanatok alatt üres lett, és mindenki szélesen
mosolygott.
– Hannah? – ragadta meg Mike az alkalmat, amikor Norman
odament Billhez beszélgetni. – Van egy perced? Négyszemközt kell
beszélnem veled.
A lány nemet akart mondani, de az udvariatlanság lett volna. Ráadásul kíváncsi is volt. Noha emlékeztette magát, hogy aki kíváncsi,
az hamar megöregszik, de most ez sem hatott.
Miután elnézést kértek a többiektıl, a szınyeggel borított folyosón át kimentek a hallba. Mike a hatalmas gránitkandallóhoz kísérte
Hannah-t, és megvárta, míg leül a szófára.
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– Csak azt akartam mondani, hogy sajnálom – kezdte Mike, mikor
a lány kezét megfogva melléje telepedett. – Szörnyen ostoba voltam.
Meg tudsz nekem bocsátani?
– Nem vagyok biztos benne – felelte igencsak ıszintén Hannah, és
nagyon igyekezett megtartani tárgyilagosságát. Ilyen közel ülni Mike-hoz egy kicsit olyan volt, mint drogfüggınek lenni. A lány úgy
érezte, hogy a férfi nélkül olyan lenne, akár egy üres kagylóhéj. Vele
pedig bármi lehetne, ami csak akar. Megrémült az érzéstıl, és küzdött ellene. De ez nem szerelem volt, hanem rabság.
– Rengeteget gondolkodtam. – Mike most mindkét kezébe fogta
az övét. – Rájöttem, hogy menynyire szeretlek… nagyon szeretlek.
És megígérem, hogy soha többé nem nézek másik nıre. Nekem te
vagy az egyetlen az egész világon.
Hannah nem kapott levegıt, így aztán szóhoz sem jutott. Ez vajon
az, amire gondol?
– Eddig nem voltam készen erre, most azonban igen – folytatta
Mike. – Minden megváltozott. Magam mögött akarom hagyni a múltat, és új életet kezdeni veled. Már amennyiben hajlandó vagy rá.
Légy hajlandó, Hannah… kérlek.
Hannah bármennyire is szeretett volna levegıt venni, vagy megszólalni, nem tudott. Úgy megdermedt, akár a szarvas a reflektorfényben, amely a megmentıjére, a gyilkosára vagy a rabul ejtıjére
vár… bármelyik legyen is… csak mentse ki ıt onnan.
Miközben azon tőnıdött, hogy meddig bírja ki oxigén nélkül, Mike fél térdre ereszkedett, és egy ékszeres dobozkát vett ki a zsebébıl.
– Lisa és Herb esküvıi fogadásán akartam ezt odaadni neked,
de… nos… tudod, mi történt. Emlékszem, egyszer azt mondtad,
hogy nem igazán szereted a gyémántot, mert olyan színtelen.
– Ez igaz – mondta Hannah, s maga is meglepıdött, hogy ki tudott
préselni magából néhány szót.
Mike kinyitotta a dobozt, hogy a lány láthassa a benne lévı győrőt.
– Smaragd eljegyzési győrőt vettem neked, mert a zöld illik a
szemedhez. Feleségül jössz hozzám, Hannah? Kérlek.
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Hannah a győrőre pillantott, és ismét elnémult. Képtelen volt
igent, nemet vagy talánt mondani. Amikor Mike kivette a győrőt a
dobozból és feléje tartotta, majd kiugrott a szíve a helyébıl. Mike
végre megkérte a kezét. Mindössze igent kell mondania, és Mrs.
Michael Kingston lesz.
Es akkor a szeme sarkából meglátta a közeledı Normant, s torkán
akadt az „igen”. Norman meglátta, hogy Mike az elıcsarnokban térdel, és az idıt kérek egyezményes jelét mutatta.
Bármilyen érzelmes volt is a pillanat, Hannah elnevette magát.
Nem tehetett róla, mert Norman immár körkörös mozdulatokat írt le
a karjával.
– Mi van? – kérdezte Mike, amikor észrevette, hogy Hannah nem
ırá figyel.
– Semmi – felelte Hannah, Norman pedig sebesen visszavonult.
De mit mővel Norman? Még csak nem is fog harcolni érte?
– Hannah, hozzám jössz feleségül? – kérdezte ismét, a szemöldökét kicsit összevonva Mike.
– Sürgıs telefonhívás Mike Kingstonnak – hallatszott a hangszóróból. – Kérem, azonnal jelentkezzen a recepciós pultnál.
– Ó! – Mike talpra szökkent. – Szavadat ne felejtsd. Ez fontos hívás lehet. Jobb, ha odamegyek. Oké?
Hannah-nak még annyi ideje sem maradt, hogy válaszoljon, mert
a férfi már ott sem volt, viszont olyan érzése támadt, hogyha hozzámegy Mike-hoz, ilyen lesz az egész élete. Sosem lehet ı az elsı. Igazán sajnálta, hogy Norman nem…
– Hannah! – rohant oda hozzá Norman. – Ne menj feleségül Mike-hoz. Lehet, hogy szeret, de össze fogja törni a szívedet. Inkább
légy az én feleségem. Én szeretlek, és ígérem, hogy mindennap meg
foglak nevettetni. Nagyszerő lesz a közös életünk. Majd meglátod.
Hannah a távoli falnál lévı telefonok felé pillantott. Az egyik
kagyló a madzagon lógott, és a lány ráébredt, hogy Norman kereste
olyan sürgısen Mike-ot. Milyen mocskos kis trükk! És milyen bámulatra méltóan ördögi.
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– Hannah! – Norman sietett kihasználni a lehetıséget. – Hozzám
jössz feleségül, és együtt élsz velem az álomházunkban?
Hannah egy-két másodpercig tőnıdött ezen, majd rádöbbent, hogy
a sürgetéssel sarokba szorították. Mindössze egyetlen dolgot tehetett,
hogy némi gondolkodási idıt nyerjen.
– Hamarosan megtudod a válaszomat – felelte. Lehajolt, és gyöngéd csókot lehelt Norman ajkára. – És amikor Mike visszajön, lennél
szíves ugyanezt megmondani neki is?
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Csokoládés kaptár
Hozzávalók 24 szelethez:

Az alsó réteghez
18 dkg liszt
3 dkg kakaópor (nem édesített)
12 dkg kristálycukor
15 dkg vaj

A felsı réteghez
25 dkg puha krémsajt (ízesítés nélküli, natúr)
2 dl majonéz (egy tojássárgájából, 1,5 dl olajból és 1 teáskanál
citromlébıl robotgéppel 3 perc alatt elkészítheted)
15 dkg kristálycukor
4 tojás
30 dkg csokoládéchips
2 teáskanál vaníliaaroma
Az alsó réteghez keverd össze a száraz hozzávalókat, majd vágd
bele a puha vajat (ezt acélpengés konyhai robotgéppel is megteheted,
ha nagyobb darabokra vágott fagyos vajat használsz). Dolgozd maszszává az összetevıket.
A keveréket terítsd szét egy tapadásgátló sütıspray
ıspray-vel befújt
23x32 cm-es tortaforma alján, és nyomogasd le egy spatulával.
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Elımelegített sütıben 175 °C-on 15 percig süsd (ne kapcsold ki a
sütıt, szükséged lesz rá a második lépéshez is).
(A felsı réteget kézzel is csinálhatod, de elektromos mixerrel sokkal egyszerőbb.)
Puhítsd meg a krémsajtot, és addig keverd a majonézzel, amíg sima nem lesz. Fokozatosan add hozzá a cukrot, majd egyenként a
tojásokat, és mindegyik után keverj rajta.
Mikrohullámú készülékben 3 perc alatt olvaszd meg a csokoládét
(a csoki chips talán megtartja a formáját, úgyhogy keverni kell, ha
nem olvadtak meg teljesen). 1-2 percig hagyd hőlni, majd fokozatosan add hozzá a krémhez és alaposan keverd össze vele. Végül add
hozzá a vaníliát is.
Az elkészült keveréket öntsd a megsütött tésztára.
Az elımelegített sütıben 175 °C-on süsd 35 percig. Hagyd szobahımérsékletre lehőlni, majd legalább 4 órára tedd hőtıszekrénybe.
A szeleteket tetszés szerint díszítheted eperrel, tejszínhabbal vagy
porcukorral.
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