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Első fejezet 
 

 
Dora letette a táskáit, s az asszonyt nézte, aki a híd túloldaláról integetett neki. Azt a 
tanácsot kapta, hogy a szép Temze-parti városka állomásán szálljon taxiba; a kocsi a 
kikötő bejáratánál tette ki. Onnan telefonálta meg leendő házigazdájának, hogy 
megérkezett. Megbeszélték, hogy találkoznak, s az asszony majd beengedi. 

Megismerte legjobb barátnőjének édesanyját, bár az asszony változott egy kicsit, 
amióta utoljára találkoztak. Most hosszú, bő inget és lötyögő farmert viselt. Azelőtt – 
Dora édesanyjához hasonlóan – úgy öltözködött, mint minden vidéki nő: szoknya, 
selyemblúz vagy egy csinos póló, s a vállán egy kasmírkardigán. Míg régen úgy tűnt, 
minden héten fodrászhoz jár, most szinte kócos volt. De kedvesen mosolygott rá, s Dora 
végül is úgy döntött, nem volt rossz ötlet, hogy tőle kért menedéket. 

– Hogy bírtad ezt a meleget a vonaton? – kérdezte Mrs. Edwards, miután elé jött a 
hídon. Megfogta Dora gyapjúmelegítőkkel teletömött túlélőtáskáit. – Minek hoztál ennyi 
melegítőt? Május van! 

– Anyám szerint egy hajón mindig hideg van – felelte Dora mentegetőzve. – Az 
emberek pedig olyan segítőkészek voltak. – Eszébe jutott, hogy az emberek kedvessége 
sokszor majdnem megríkatta. Annyira maga alatt volt, hogy bármin ki tudott borulni. 

– Szerintem az emberiség mindent összevetve sokkal jóravalóbb, mint ahogy azt 
sokan feltételezik – mondta Mrs. Edwards; a hajókon uralkodó hideggel kapcsolatos 
megjegyzés fölött pedig jóindulatúan átsiklott. – Erre gyere. 

Dora a vállára dobta a hátizsákját, s követte az asszonyt egy magas acélajtóhoz. Mrs. 
Edwards egy fémtányér fölé hajolt. Az ajtó csipogott, s az asszony belökte. 

– A melltartómban tartom ezt a kütyüt – magyarázta. – Többnyire nincs szabad 
kezem, hogy ajtót nyissak. Majd te is kapsz egyet, amivel akkor jössz és akkor mész, 
amikor akarsz. – Dorára pillantott. – Rendben? 

Dora bólintott, s követte az asszonyt a pontonokhoz. Mindegyikhez egy-egy bárka volt 
kötve. Szerette volna megnézni őket, mégis hálás volt Mrs. Edwardsnak, amiért nem állt 
meg; túl nehéz volt a hátizsákja. Elmentek vagy négy különböző bárka mellett, majd Mrs. 
Edwards megállt egy sötétzöldre festett, hatalmas hajó előtt. 

– Ez a Három nővér. Hollandul is ez volt a neve, de azt itt senki sem tudta volna 
kimondani, úgyhogy a tulajdonosa, Michael lefordította. A hollandok gyakran adják ezt a 
nevet a hajóiknak. 

Mrs. Edwards feldobta a táskákat a hajóra, majd maga is követte őket. Meglepően 
fürge volt. Dora arra gondolt, az anyja sokkal nagyobb ügyet csinált volna az egészből; de 
hiszen ő mindenből nagy ügyet csinál. Részben ezért jött ide. 

Mrs. Edwards hátrafordult, hogy segítsen neki. 
– Add csak ide azt a zsákot. Ha ide teszed a lábad, könnyen fel tudsz lépni. Csak egy 

kis gyakorlás, s nemsokára úgy szökdécselsz majd itt, mint egy zerge. 
– Ebben nem vagyok biztos – mondta Dora, miközben sután a fedélzetre mászott. 

Felmentek az acéllépcsőn, s beléptek az ajtón. 
– Mint látod, ez a kormányosfülke – bökött Mrs. Edwards a hatalmas 

kormánykerékre. – És egyben a melegház is. – A paradicsom- és muskátlipalánták közt 



Dora bazsalikomot és petrezselymet is felfedezett. – Ha útra akarnánk kelni, ezeket mind 
el kellene pakolnunk innen. Még szerencse, hogy nem akarunk. 

– Remek a kilátás – nézett körül Dora. – S biztos sokat süt ide a nap. 
– Igen, nagyon jó itt üldögélni. Általában nincs itt ennyi bárka, de most sok a vendég a 

találkozó miatt. Holnap kezdődik. 
– Csak nem jöttem rosszkor? 
– Ugyan, dehogy! Jól jön majd egy kis lelki támasz! 
– Nem jó móka egy ilyen találkozó? – kérdezte Dora. Nem tudta biztosan, miről beszél 

Mrs. Edwards, de úgy döntött, mindenben egyet fog érteni vele. Úgy érezte, még nem áll 
készen az önálló döntéshozásra. 

– Egyfelől jó – felelt Mrs. Edwards megfontoltan –, vasárnap azonban ott a 
hajóparádé, ami azt jelenti, hogy mindenkit fel kell engednünk a hajóra, aki meg akarja 
nézni. – Gondterheltnek tűnt. – Rémes, amikor idegenek kóvályognak az otthonomban. 
Alaposan rendet kell majd raknom. 

Dora halványan emlékezett rá, hogy Karen édesanyja sosem volt olyan odaadó híve a 
rendnek, mint az ő anyja. Egyáltalán nem zavarta, ha minden a feje tetején állt a 
konyhájában, míg ők a tejkaramellával, a pudinggal vagy a palacsintatésztával 
kísérleteztek. 

– Szívesen segítek! 
– Egyelőre ne is gondoljunk rá. Menjünk le, és igyunk egy pohár bort! Tudom, még 

csak fél hat, de a nap már a szárnyvitorla körül járhat – mondta Mrs. Edwards. 
– Ez meg mit jelent? 
– Nem tudom pontosan, talán azt, hogy ihatunk egyet. Miután hosszú út áll mögötted, 

s az utóbbi időben nem érzed túl fényesen magad, megérdemelsz egy italt. Én pedig 
veled tartok. – Elmosolyodott, s Dora arra gondolt, milyen csinos még. Persze, 
középkorú, de nagyon vonzó. 

Ő is elmosolyodott, s követte háziasszonyát lefelé a falépcsőkön. 
Amikor a legjobb barátnője, Karen felhívta egyenesen Kanadából, s azt mondta, 

menjen, költözzön oda az anyja hajójára, Dora bizonytalankodott. 
– Nem hiszem, hogy pont rám lenne szüksége! Mi borzalmon ment keresztül! 
– Majd én beszélek vele. Biztos tudja, mi történt veled, hiszen meg volt híva az 

esküvőre. Hidd el, nagyon örülne neked. Szüksége van társaságra! Bármit mond is, 
biztosan magányos, s ha te ott vagy, talán nem válik annyira bogarassá. 

Dora korántsem volt olyan határozott, mint Karen, s nem állt szándékában, hogy Mrs. 
Edwardsot a jó úton tartsa, de valahol muszáj volt meghúznia magát, úgyhogy végül 
igent mondott. 

– A társadalom számkivetettjeként nemigen van választásom – mondta. 
– Nem vagy a társadalom számkivetettje! Kiszerettél egy férfiból, aki rettentően 

unalmas volt, s meggondoltad magad a házasságot illetően. Bárkivel megeshet, igazán 
nem nagy ügy. 

Dora tiltakozott. 
– Dehogyisnem! Öt éven át tervezgettük ezt az esküvőt! 
– Lehetetlen, akkor még csak tizenhét voltál! Éppen csak hogy összeismerkedtetek 

Johnnal! 
– Pedig így volt. Nem sokkal azután, hogy anya és apa megismerte John szüleit, 

rajtakaptam anyát, hogy az esküvői magazinokat bújja. 
Karen sóhajtott. 



– Továbbá nincs egy teremtett lélek a városban, aki ne lenne valamelyikünk legjobb 
barátja vagy rokona! – Dora borzongva idézte fel az emberek rosszalló pillantásait és 
megjegyzéseit. – Összetörtem John szívét, s a társadalom kivetettje lettem. 

– Nem lettél! 
– De igen! 
– Elmész anyámhoz! Egy kicsit szemmel tarthatod, ő pedig gondoskodhat rólad. Imád 

emberekről gondoskodni. 
– Lehet, hogy élvezi a szabadságot – mutatott rá Dora. 
– Talán élvezné, ha maga választotta volna. De elhagyták egy fiatalabbért. Rémesen 

érezheti magát. – Karen felháborodottsága több tízezer kilométerről is jól hallható volt. – 
Ha ott vagyok, apa nem meri elhagyni! De megvárta, amíg elutazom. A rohadék! 

Dora csitította. 
– Karen! Nem beszélhetsz így az apádról! 
– Miért, te hogy beszélnél az apádról, ha majdnem harminc év után elhagyná az 

anyádat? 
Dora elgondolkodott. 
– Rendben, igazad van. Értem, miről beszélsz. 
Körülnézett, miközben Karen édesanyja elővette a poharakat és egy üveg bort. A 

táskáit ledobták abban a fülkében, amelyben addig lakhat majd, „ameddig csak akar". A 
szalon sokkal nagyobb volt, mint amilyennek képzelte. Az egyik végében a nappali, a 
másik végében a konyha – talán hajókonyha? – és az étkező. A falakat fehérre festették, a 
mennyezetet fával burkolták. Az egyik sarokban kandallóféle állt, mellette kanapé és 
néhány szék. Nagyon otthonos volt, de látszott, hogy a házigazdának nem erőssége a 
rendrakás. 

– Abban a szekrényben van némi ropogtatnivaló – mondta Mrs. Edwards. – 
Elővennéd? Valahol egy tálnak is kell lennie. 

– A porcelán- vagy a fatálat vegyem ki, Mrs. Edwards? 
Mrs. Edwards szörnyülködve nézett Dorára. 
– Szólíts inkább Jónak, kérlek! Mostanában senki sem hív Mrs. Edwardsnak. Még azt 

hinném, anyósom feltámadt, és visszajár kísérteni! 
Dora zavarban volt. 
– Tehát újra a lánykori nevedet használod? Érthető lenne… 
– Nem, bár lehet, hogy azt kellene tennem. Az emberek egyszerűen Jónak szólítanak. 

Tégy úgy te is. 
– Rendben, Jo. Szóval melyik tálat vegyem elő? – Most, hogy a keresztnevén szólította 

az asszonyt, Dora kezdett felbátorodni. Egyenrangúak lettek. 
Jo a fatálra mutatott, átnyújtott egy poharat Dorának, s letelepedett a kanapéra. A 

papírhalmok, szakácskönyvek és a sminktáska közt helyet keresett a poharának. 
– Tedd le valahová azt a tálat, amíg kitalálom, mit vacsorázzunk. Holnap díszvacsora. 

Vettem neked jegyet. 
– Mindenképpen kifizetem – huppant le Dora vendéglátója mellé. – Nem akarok 

élősködni rajtad. Minden költségemet fedezem. 
– Elfogadok tőled némi lakbért – felelte Jo –, hiszen ez így van rendjén. De csak azután, 

hogy szereztél munkát. 
– Van félretett pénzem – tiltakozott Dora. – A nászútra szántam. – Rájött, hogy a 

„nászút" is egyike azoknak a szavaknak, amelyektől könnyekben tör ki. Szerette a 
munkáját, és nagyon sajnálta, hogy ott kellett hagynia, amikor elmenekült a városból. 



– Na jó – felelte rögtön Jo, mintha csak megérezte volna, hogy Dora az összeomlás 
szélén áll –, erre majd még visszatérünk. Idd csak meg azt a bort, és engedd el magad 
néhány percre. Aztán benézhetnénk egy gyorsétterembe. 

– Ez jól hangzik – fintorgott hősiesen Dora. 
– Ha arra gondolok, micsoda kifogástalan vacsorákat főztem a férjemnek, miközben 

nekem egy rántotta és egy kis saláta is elég lett volna, rá kell döbbennem, micsoda 
időpocsékolás tud lenni a házasság. Jól tetted, hogy még időben kereket oldottál. 

Dora kortyolt egyet a borából, s továbbra is kitörni készülő könnyeivel küzdött. 
– Hallottad volna az anyámat! Úgy beszélt velem, mintha hat éhező gyereket hagytam 

volna el azért, hogy madám legyek a bordélyházban! 
Jo sóhajtott. 
– Biztos rengeteget dolgozott az esküvő előkészületein, és lemondani még nehezebb 

volt… 
– Mondtam neki, hogy én mindent elintézek, de nem hagyta. 
Dora édesanyja nem hitte, hogy Dora képes lenne felnőtt módra megszervezni egy 

esküvőt, de ahhoz tökéletesen felnőttnek tartotta, hogy huszonkét évesen férjhez 
menjen. 

– Édesanyád nagyon gyakorlatias nő. 
– Ühüm – mormogott Dora a poharába. 
– De jól tetted, hogy nem csináltad végig csak a látszat kedvéért, ha egyszer nem 

érezted úgy, hogy ez jó. 
– Én is így gondolom, de anyámnak más a véleménye. Azt mondta, soha többé nem 

járhat emelt fővel a városban. Még azt sem hagyta, hogy visszaküldjem a 
nászajándékokat. Annyira dühös volt, hogy mielőbb meg akart szabadulni tőlem. Utána ő 
elrendezett mindent. 

– Ha Karen itt lenne, hozzá is mehettél volna – mondta Jo. – De mert nincs itt, nagyon 
jól tette, hogy ideküldött. 

– Én is azt hiszem – kortyolt újra Dora. Már attól jobban érezte magát, hogy itt 
ücsörgött Jóval. 

– Mindketten szökésben vagyunk – mondta Jo mélázva. – Én a házasságom romjairól 
menekültem el, te pedig az esküvőd elől. 

– Rémes volt, amikor elhagyott a férjed? Bocsánat! – szabadkozott Dora. – Micsoda 
bugyuta kérdés. Csak rémes lehetett! Vajon John hogy érezhette magát? 

– Valószínűleg egy kicsit máshogy, mint én – felelte Jo. – Hiszen még csak huszonéves, 
előtte az élet. Biztosan talál magának valaki mást. Én viszont ötvenéves vagyok, rám már 
senkinek sincs szüksége. 

– Biztos vagyok benne, hogy ez nem így van… 
Jo nevetett. 
– Semmi gond! Nekem sincs másra szükségem, egyelőre semmiképp. Életem hosszú 

éveit szenteltem a férjemnek és a gyerekemnek, s mit kaptam cserébe? Semmit. Philip 
elhagyott egy fiatalabbért. Micsoda közhely! Legalább talált volna valami kevésbé 
megalázó okot arra, hogy elhagyjon! De nem. – Összeráncolta a homlokát. – Képes volt 
azt mondani nekem, hogy ha megismerném a lányt, megérteném. Mert pont olyan, mint 
amilyen én voltam fiatalon! 

Dora elszörnyedt. 
– Te jó ég! 
– Mintha engem már teljesen elhasznált volna, és most szüksége lenne egy új 

példányra belőlem. 
– Én biztos megöltem volna! – mondta Dora felháborodottan. 



– Én is megtettem volna, ha van nálam fegyver – kuncogott Jo. – De aztán a megfelelő 
pillanat elillant. Még mindig felbőszít, ha eszembe jut, de az az igazság, hogy remekül 
szórakozom, amióta itt élek a hajón. Olyan jó új életet kezdeni! 

– Karen azt hitte, ott akarsz majd maradni a házban. Hiszen ott él minden barátod! 
– Nem volt már ott semmi keresnivalóm. Philip magának akarta a házat, és ez ellen a 

Repedtsarkúnak – így hívjuk Karennel – sem volt kifogása. 
– Nem csodálom! Gyönyörű az a ház! Olyan kedves emlékeim fűződnek hozzá. – Dora 

felidézte, hogyan próbálták először kifesteni az arcukat, hogy csináltak egymásnak 
mindenféle furcsa frizurát, s micsoda színdarabokat adtak elő. – Emlékszel arra a 
szappanoperára, amit a videokamerával vettünk fel? 

– Persze hogy emlékszem! A felvételek még mindig megvannak a padláson. Teljesen 
meg voltatok zavarodva. 

– Olyan jó volt! Úgy hiányzik Karen! 
– Nekem is, de igyekszem arra gondolni, hogy nem örökre ment el, csak egypár évre. 
– Biztos haza akart jönni, amikor Philip elhagyott! 
– Persze. De azt mondtam neki, ha megteszi, soha többé nem állok szóba vele. Nem 

dúlhattam fel az ő életét ugyanúgy, mint a sajátomat. 
– Olyan erős vagy! Az én anyám már rég szétesett volna. 
Jo kortyolt egyet. 
– Nekem is voltak nehéz perceim, de mostanra erős és független nő lettem, akinek 

nincs szüksége semmiféle kapcsolatra. – Dorára nézett. – Tőled persze nem várom el 
ugyanezt. De hamar rájössz majd, hogy az még önmagában nem minden, ha valakinek 
van fiúja… 

Dora keserűen mosolygott. 
– Azt tudom. Nekem évekig volt, és valóban nem minden… 
Jo kuncogott, s bekapott pár kekszet. 
– De miért nem maradhattál otthon? Az emberek körülvettek, kényeztettek volna… – 

Dora a gyönyörű, György korabeli házra gondolt, amelynek csodálatos kertje Jo keze 
munkáját dicsérte. A ház után ez a hajó – ha nem is lecsúszást – mindenképp szerényebb 
életszínvonalat jelentett. 

Jo sietve megnyugtatta. 
– Persze, amíg ott voltam, mindenkire számíthattam. Lánybulikra hívtak, facér 

férfiakra vadásztak nekem, de én nem szeretem, ha sajnálnak. Amikor ideköltöztem, az 
emberek nem tudtak rólam az égvilágon semmit, s úgy éreztem, végre megújulhatok. – 
Összeráncolta a homlokát. – Igazából nem is megújulni akartam, csak megmutatni, ki is 
vagyok valójában; s ki voltam mindvégig, amíg úgy tettem, mintha kirakodóvásárokat 
szervező s bizottságok munkájában részt vevő, jóságos hölgy lennék. 

– Nem szereted az ilyesmit? – Dora édesanyja semmit sem szeretett jobban, mint egy 
olyan asztalnál elnökölni, ahol mindenki előtt áll egy jegyzettömb és egy pohár víz. 

– Néha igen – ismerte el Jo –, de többnyire rém unalmas volt. – Sóhajtott. – Most 
semmilyen bizottságnak nem vagyok tagja. Micsoda öröm! – Ajkába harapott. – Bár a 
holnapi vacsora előtt segítenem kell az asztalok feldíszítésében. Még mindig nem 
sikerült mindenből kivonnom magam… 

– És itt is rendet kell raknunk a hajóparádé miatt? 
– Igen. 
– Rendrakásban elég jó vagyok. Anyám gondoskodott róla, hogy rendszerető emberré 

váljak. 



– Nos, akkor neki nagyobb szerencséje volt, mint az én anyámnak! O is azon volt, hogy 
rendszerető legyek, de nem járt sikerrel. Ezért nem is mondtam soha Karennek, hogy 
rakjon rendet a szobájában. 

Dora elképedt. 
– Egyetlenegyszer sem? 
– Nem, mert a szobája egyetlen pillanatig sem volt rendetlenebb az enyémnél. – Jo 

megint sóhajtott. – Talán ez az egyik oka, hogy Philip elhagyott, bár sosem mondta. 
– Segíthetek? Bár a világért sem akarok túl rámenős lenni. 
Jo megérintette Dora térdét, s felnevetett. 
– Ugyan, nyomába sem érsz Karennek… Különben meg hálás vagyok minden 

segítségért. 
Dora majdnem annyira szerette Karent, mint Jo, de ezzel a megjegyzéssel egyet kellett 

értenie. 
– Ne hallgassunk zenét? Van egy CD-m, ami mindig felpörget. Elég régi, az apámé, de 

imádom. 
Jo nevetve állt fel. 
– Persze, hallgassuk meg! Ott a lejátszó. 
Rockzenét hallgatva Jo is szívesebben takarított. 
Mindent meg akart csinálni még Dora érkezése előtt, de miután a fürdőszobát és Dora 

hálószobáját befejezte, a szalonra és a konyhára már nem maradt ideje. 
Dora kisajátította a porszívót, Jo pedig az asztalon igyekezett rendet tenni. Ez nehéz 

munka volt, hiszen döntéseket kellett hozni. Jo utálta a döntéshelyzeteket. Közben 
véletlenül belenyúlt a zsebébe, s talált benne egy szalagot. A teamelegítőt kötözték át 
vele, amelyet Dora tiszteletére vásárolt. Összegyűjtött egy csomó papírt és újságot, s 
átkötötte a szalaggal, majd az egész paksamétát letette egy tál gyümölcs mellé. 
Elmerengett. Nem túl művészi megoldás, de így legalább olybá tűnik, a papíroknak 
mindenképp az asztalon a helyük. 

Most, hogy egyedül élt, még rendetlenebb lett, mint korábban. Miután férjhez ment 
egy rendszerető emberhez, bizonyos időközönként kénytelen volt kitakarítani és rendet 
rakni. Újabban egyre inkább hagyta kicsúszni a kezéből a dolgokat. Mint mindig, 
villámgyorsan töltötte meg a mosogatógépet. A rockzene hallatán szívesen táncra 
perdült volna, s miközben letörölte a pultot, tett is néhány lépést, de visszafogta magát, 
nehogy Dora azt higgye, hogy egy holdkórossal hozta össze a sors. Rögtön elmesélné 
Karennek, hogy az anyja végképp elvesztette az eszét. 

Tisztítószeres konyharuhával lemosta a hajóablakokat, amelyek már feketéllettek a 
penésztől. Nem az ő hajója, csak bérli, mégis ez az otthona. Boldog volt, amikor Michael – 
Philip régi, egyetemi barátja – felajánlotta, hogy kiadja neki. 

Philip nem volt elragadtatva. 
– Sosem bírnád ki egy hajón! – mondta. – Nevetséges! Miért nem veszel ki valahol egy 

lakást vagy egy házat? 
De hiába beszélt. Jo sokkal megalázóbbnak érezte, hogy az eddigihez hasonló, ám 

annál szegényesebb közegben éljen. Legyen inkább valami egészen más. 
– Mert én épp egy hajón akarok élni – jelentette ki Jo. – Bármit mondasz, nem tudsz 

lebeszélni! 
Philip szerette irányítani, s amikor rádöbbent, hogy többé nem mondhatja meg, mi 

lenne szerinte a legjobb a feleségének, elakadt a szava. 
– Aztán ne hozzám fuss, ha bajba kerülsz! – jelentette ki végül. 
– Philip, elhagytál egy fiatalabb nő miatt. Ha bármire szükségem lesz, szólni fogok! – 

Jo nagy levegőt vett. – Majdnem harminc évig gondoskodtam rólad és Karenről. 



Feláldoztam a karrieremet, rendben tartottam a házat és a kertet, társadalmi munkát 
végeztem, és részt vettem az unalmas vacsorákon az üzlettársaiddal. Tartozol nekem! 

– Remekül főzöl – mondta Philip; igyekezett kiengesztelni az asszonyt, aki hirtelen 
sokkal erősebb lett, mint házasságuk évtizedei alatt. 

– Tudom! De már nem vagyok a te remek szakácsnőd! 
– Jaj, Jo, olyan rémesen érzem magam! Te is tudod…, 
– És mit gondolsz, hogy érzem magam én? Megmondom: mint akit leselejteztek. Mint 

egy régi szőnyeg, amelyen évekig tapostak, s aztán kivágták a szemétdombra! Így érzem 
magam. És ha egy hajón akarok élni, akkor ott fogok. 

Michael boldog volt, hogy a hajójának lakója akadt. Találkoztak, s megmutatta Jónak a 
bárkát. 

– Legalább egy évig külföldön leszek, és a hajók nem szeretik, ha elhanyagolják őket. 
Szívességet tennél nekem, ha ideköltöznél. 

– Köszönöm, hogy rám gondoltál – felelte Jo. 
– Nem tettem volna, ha Philip nem értesít e-mail-ben a történtekről. 
– Értesített? Ez különös! Mostanában nem is találkoztatok. 
– Évek óta nem láttuk egymást, de tudjuk egymás e-mail címét. Philip minden „régi 

barátját" értesítette. 
– Nem mondod komolyan! 
Michael bólintott. 
– Nem hiszem, Jo, hogy büszke magára. Csak úgy érezte, szólnia kell a barátainak. 
Jo sóhajtott, s igyekezett kiverni a fejéből az érzést, hogy megint elárulták. 
– Végül is jól jártam… Gyönyörű a hajó, nagyon jó lesz itt élni. – Még jobban örült, 

amikor felfedezte, hogy Karennel innen is fog tudni e-mailezni, sőt, a hajó egyes részeiről 
még a mobiltelefonját is használhatja. 

– Jó kis közösség ez – mondta Michael. – Mindenféle népek élnek itt. Néhányan csak 
hétvégére jönnek, néhányan tovább maradnak, de mind nagyon kedvesek. Segíteni 
fognak, ha szükséged van rá. 

Jo már majdnem rávágta, hogy nem lesz rá szüksége, de rájött, hogy a hajóséletről 
rengeteget kell még tanulnia, s időről időre segítséget kell majd kérnie. 

Három hét múlva be is költözött. Philip hozta el a holmiját; a bűntudat roppant 
segítőkésszé tette. Jónak eleinte gondja volt a szivattyúzással, de hamar belerázódott az 
új életbe. 

– Ha nem kell hajóznom – mondta Michaelnek, aki felhívta, hogy megkérdezze, 
sikerült-e berendezkednie –, tökéletesen fogok boldogulni! 

És most itt van Dora. Ha a lány nem lenne ennyire szorult helyzetben, arra 
gyanakodna, hogy Karen küldte. Nem volt igazán magányos, de szívesen gondoskodott 
másokról. Pont egy összetört szívű pótgyerekre volt szüksége. 

Nemsokára pénzt is kell keresnie. Sok pénzt kapott Philiptől, s egy percig sem 
habozott, hogy elfogadja-e. Ha végre elválnak, őt illeti majd a ház értékének egy része, 
addig azonban igyekszik olyan keveset költeni, amilyen keveset csak lehet. S bár Dora új 
értelmet ad az életének, szüksége van valami másra is. Miután megérkezett, szabad 
idejében újrafestette az eredeti matrózfülkét, amely most a hálószobájául szolgált. Ezt a 
nagy alaposságot igénylő munkát többnyire akkor végezte, ha volt valami érdekes a 
rádióban. Eddig csak csiszolta és javítgatta a falat, mostanában jutott el a festésig. Úgy 
gondolta, így rója le háláját Michaelnek, amiért viszonylag olcsón lakhat a hajóján. Végül 
azonban mindenképp szüksége lesz egy állásra. 

Ötvenévesen azonban szinte lehetetlennek tűnt munkát szereznie. Egyetemre nem 
járt, csak titkárnőképzőt végzett. Később irodákban dolgozott, de ma már nem tudná 



hasznát venni mindannak, amiben akkoriban jó volt. Ha elvégezne is egy számítógépes 
tanfolyamot, senki sem venné fel viszonylag új keletű irodai tapasztalatok nélkül. 
Márpedig – ha eltekint az évek során végzett önkéntes munkától – ő huszonöt évvel 
ezelőtt, Londonban szerezte legújabb keletű tapasztalatait, amikor egy vezetési 
tanácsadó cégnél dolgozott. Könyörögnie kellene egy villanyírógépért. 

Bár évek óta volt számítógépe, s jegyzőkönyveket és feljegyzéseket írt rajta – újabban 
pedig vásárolt az interneten –, mégsem konyított a táblázatkezelő programokhoz és a 
könyvvitelhez és semmi máshoz, amit egy mai irodában elvárnának tőle. 

– De még ha értenék is mindehhez – mondta Karennek –, kinek kell egy ötvenéves 
titkárnő? 

A lánya ugyan lehurrogta, de el kellett ismernie, hogy igaza van. 
Úgyhogy magának kell megteremtenie a munkahelyét; most azonban itt van Dora, 

akinek gondját kell viselnie. S részt kell venniük a találkozón. 
– Teljesen kivagyok – mondta Dorának, aki fogkefével sikálta a konyhakövek közötti 

fugát. – Te még nem vagy éhes? 
– De igen. Kiszaladjak valami harapnivalóért? 
– Menjünk együtt, és megmutatom a boltokat is. Komoly jutalmat érdemelsz! 

Köszönöm, hogy már az első itt töltött estéden ennyit segítettél. 
Amikor elmentek a zuhanyzó mellett, Jo hirtelen megállt. 
– Jaj, Dora, ne haragudj! Van itt számodra egy levél. Most jutott eszembe, mert itt 

szoktam összeszedni a postát. – Feltúrta a táskáját, megtalálta a borítékot, s odaadta 
Dorának. 

– Apa kézírása – mondta a lány. 
– Nem kell most kinyitnod – mondta Jo pár pillanat múlva Dora arckifejezése láttán. – 

Később is megnézheted. Menjünk! Már érzem a vacsoránk illatát. 
Hazafelé menet vacsoráztak meg. 
– Most már úgysem takarítunk tovább – jelentette ki Dora, akit Jo máris nagyon a 

szívébe zárt. 

 

Második fejezet 
 

 
– Csodálkoznék, ha lenne itt bárki, aki felkelti az érdeklődésedet – mondta Jo Dorának, 
miközben a pontonok mellett sétáltak. Délután megnézték a navigálási versenyt, s most 
a vacsorára indultak. Meleg este volt; a bárkák lámpáinak fénye tükröződött a vízen. – Az 
egyik bárkán fiatalok élnek, de ők épp elmentek hétvégére. – Azt hiszem, ma csak vén 
fajankók lesznek itt színpompás blézerben és fehér nadrágban. Esetleg selyem 
nyaksálban. 

Dora nevetett. 
– Nem bánom! Nem szeretnék fölszedni senkit. 
– Tudom, de azért nem lenne baj, ha válthatnál néhány szót valakivel, aki még nincs 

ötven. Nem szeretném, ha halálra unnád magad. Karen rettentően kiakadna, ha 
elrángatnám valahová, ahol ő nem érzi jól magát. 



– Eddig én is kiakadtam volna, de most boldog vagyok, hogy az időjárásról 
cseveghetek olyan emberekkel, akik a nagyszüleim lehetnének. Sokakat ismersz a 
fajankók közül? 

Jo kuncogott. 
– Senkit sem ismerek, akire illene ez a leírás! A helyieket ismerem, de sok hajó csak a 

találkozóra jön, s lesznek olyanok is, akiknek nincs hajójuk, de venni szeretnének. Ok 
feltérképezik a terepet. Ott lesz Tilly az Appalache-ről, tudod, az a fafedélzetes hajó a 
virágládákkal, közel a miénkhez. O remek nő, szeretni fogod. Rózsaszínre festette a 
kormányt. 

– Hűha! 
– Aztán jön egy házaspár a Fekete szederről. Nagyon kedvesek. Elég idősek, és 

nincsenek mindig itt, de roppant szeretetre méltók. Doug akkor szúrt ki magának, 
amikor először kellett gázért mennem. 

– Sosem fogok megjegyezni ennyi nevet. 
– Emiatt ne aggódj. Én is nehezen jegyzem meg a neveket, úgyhogy semmi mást nem 

mondok majd rólad, mint hogy Dorának hívnak. 
– Semmi mást? – Dora megtorpant, s megragadta Jo karját. Ráébredt, hogy szüksége 

lesz valami fedőtörténetre. 
Jót megdöbbentette a lány rémülete. 
– Hogy érted? 
– El kell nekik mondanod, miért vagyok itt, nem? 
Mihelyst megértette, Dora miről beszél, Jo megrázta a fejét. 
– Dehogyis! Majd azt mondom nekik, London közelébe akartál költözni, s azért jöttél 

hozzám, mert itt volt a legolcsóbb a szállás. 
– Hát, ez igaz! Eddig még nem fizettem semmit. 
Jo legyintett. 
– Csak tegnap érkeztél! Ha lesz munkád, fizethetsz lakbért. Mi a véleményed, jól nézek 

ki? 
Dora arra gondolt, Jónak ezt a kérdést a hajón kellett volna feltennie, amikor még lett 

volna mód változtatni a megjelenésén. De nem tette. Most már nincs értelme 
megmondani neki, hogy ráférne még egy kis púder, és festékes a nadrágja. 

– Remekül festesz. 
– Nem túl élénk színű ez a trikó? 
Dora töprengett, majd füllentett egyet. 
– Hm. Nem igazán. 
– Szóval túl élénk. – Jo idegesen sóhajtott. – Minden szép ruhámat otthon hagytam. Új 

életet akartam kezdeni. – Folytatták útjukat. 
– Értem. 
– S nem akartam láthatatlan lenni. 
– Miért lettél volna láthatatlan? – érdeklődött meglepetten Dora. 
– Hát, a korombeli nők gyakran láthatatlanok. Ezt mindenki tudja… 
Dora megköszörülte a torkát. 
– Ebben a trikóban nem leszel az. 
Jo megérintette a trikó mély dekoltázsát. 
– Túl kihívó és túl csillogó, ugye? 
– Nem igazán. Úgy értem, tényleg csillog egy kicsit, de a flitterek és gyöngyök nagyon 

visszafogottak. 
– És nem túl kihívó? 
– Teljesen elfogadható. Anyám is fölvenné… 



Jo megkönnyebbülten nevetett. 
– Karen a világ minden kincséért sem mutatkozna velem, ha ez lenne rajtam. 
– Én igen – igyekezett Dora megnyugtatni. 
Most, hogy az út kiszélesedett, és elfértek egymás mellett, Jo barátságosan belekarolt 

Dorába. 
– Amikor Philip elhagyott, vettem egy csomó élénk színű ruhát, hogy az emberek ne 

nézzenek át rajtam. Persze semmi bordót. 
– Miért nem? – értetlenkedett Dora. 
– Tudod, van az a vers, hogy az öregek mind bordót viselnek… 
– Értem – mondta Dora, aki ugyan nem értette, de a kedvében akart járni Jónak. 

Annyira más, mint az édesanyja! 
– Semmi pénzért nem mennék bele egy új kapcsolatba, de azt sem akarom, hogy az 

emberek ne vegyenek észre, ha belépek a szobába. Olyan megalázó lenne. 
– Biztos vagyok benne, hogy nem fognak. Úgy értem, nem fognak nem észrevenni. 
– Ebben a trikóban nem tehetik meg! – kacagott Jo. 
Dorának nem mondta, de a láthatatlanságtól való félelme összefüggött a klimaxtól 

való félelmével. Damoklész e kardja már több – nála fiatalabb – barátnőjére lecsapott. 
Neki sincs már sok ideje hátra, és ez rettegéssel töltötte el. Nem akart aszexuálissá válni, 
s most, hogy egyedül volt, különösen félt az elkerülhetetlentől. 

Az utóbbi években Philip és ő egyre ritkábban feküdtek le egymással. A szeretkezés 
kezdetben hiányzott Jónak, de később ráébredt, hogy ha a testi érintkezést nem is 
helyettesíti, az is kellemes és meghitt lehet, ha csak fekszenek egymás mellett, és 
olvasnak. 

Most már tudja, Philip nemcsak azért nem ért már hozzá, s nemcsak azért nem 
nevezte csinos kislánynak, mert öregedni kezdett, hanem mert nem vágyott rá. Hiszen 
egy másik, fiatalabb test is a rendelkezésére állt. A Repedtsarkú a húszas évei végén jár. 
Ő még biztosan nem szívesen cserélné olvasásra a szexet. Ha Philip nem csak Jo 
tökéletlensége miatt tartózkodott a szextől, a Repedtsarkú mellett most bizony össze 
kell szednie magát. 

Jo már bánta, hogy az élénkvörös trikót vette fel. Ha a klimax épp a vacsorán tör rá 
egy hőhullámmal, úgy fog kinézni, mint egy csípős paprika. S bármit mondott is Dora az 
édesanyjáról, egyáltalán nem biztos, hogy nem túl mély az a kivágás. 

Dora azon tűnődött, feltesznek-e majd neki olyan kérdéseket, amelyek hallatán a 
legszívesebben sírva fakadna. Úgy döntött, Jónak igaza van, s magáról elég mindössze 
annyit mondania, hogy környezetváltozásra vágyott, s Londonban szeretne munkát 
vállalni. Igyekszik majd úgy tenni, mintha nagyra törő, kalandvágyó szingli lenne. Az 
élete eddig valóban elég egyhangú volt, úgyhogy néhány kaland csakugyan ráférne. 
Mielőtt megérkezett, hősies vállalkozásnak érezte, hogy összeköltözik a legjobb 
barátnője édesanyjával, de azért kalandnak ez sem nevezhető. 

Megérkeztek a kocsmába, s ez véget vetett töprengésüknek. Felmentek az emeleti 
terembe, amelyet a találkozó résztvevői számára béreltek ki. Korábban is jártak már itt, 
részt vettek az asztalok elrendezésében és feldíszítésében, de az ülésrenddel nem 
foglalkoztak, úgyhogy fogalmuk sem volt, hol fognak ülni. 

Az elsők közt jöttek. Az emberek nagy csoportokba verődve trécseltek, s Dora – aki 
úgy vélte, Jo hozzá hasonlóan érez – meg volt szeppenve. Jót azonban nemsokára 
észrevette valaki, s az egyik csoport befogadta őket. Jo bemutatta Dorát, és senki sem 
kérdezte meg, ki is ez a szökevény valójában. Dora rádöbbent, milyen kevés volt ennek a 
valószínűsége; de az elmúlt héten olyan sokan érezték felhatalmazva magukat arra, hogy 



megjegyzéseket zúdítsanak rá a „helyes viselkedésről", hogy itt is csak hasonlókra 
számított. 

Az emberek keresgélni kezdték a helyüket, s Dora kétségbeesetten remélte, hogy Jo 
mellé – vagy legalábbis nagyon közel hozzá – ültették. De a jótét lélek, aki az ülésrendről 
gondoskodott, épp az asztal túlsó végén talált neki helyet. Már ült ott egy fiatalember, aki 
úgy bámult a söröskorsójára, mintha egy roppant unalmas estére készülne. 

Dora már messziről látta, hogy az az ő helye, de habozott, mielőtt leült volna. A 
fiatalembernek göndör haja és kissé ferde vágású szeme volt. Dora közeledtére 
felpillantott és elmosolyodott. Huncut pillantása volt. Az ülésrend kiötlője valószínűleg 
szívességet akart tenni Dorának, de ő nem volt hálás. Távolról sem volt barátkozós 
kedvében, s míg egy nyugalmazott tengerésztiszttel vagy a feleségével valahogy 
elcsevegett volna, ez a kétségkívül vonzó fiatalember – aki talán puszta megszokásból 
akar majd kikezdeni vele – cseppet sem volt ínyére. 

Jóra nézett, hátha ő kitalál valamit, s maga mellé szólítja – de Jo egy vele egyidős, 
kedvesnek látszó pár mellé telepedett le nagy örömmel. 

– Szia! Tom vagyok. – Dora nem nyújtott kezet, de a fiatalember máris megrázta az 
övét. Egyenesen ránézett. Ferde metszésű szeme sötétbarna volt. 

– Dora – felelt a lány, miközben leült. 
– Milyen szokatlan név. Egyetlen Dorát sem ismerek. 
– Dickens Copperfield Dávidjának egyik szereplője. Ami azt illeti, elég tutyimutyi 

teremtés. 
– Te is tutyimutyi vagy? 
– Most, hogy mondod, igen – nevetett meglepetten Dora. 
– Azért olyan vészes nem lehet a helyzet. A tutyimutyiról mindig a lityilötyi jut 

eszembe, arról pedig az, hogy lucskos… De te nem látszol lucskosnak. 
– Ha a vízbe esnék, biztos az lennék. 
Tom nevetett. 
– Mindenki az lenne. Szóval itt élsz az egyik hajón? Vagy csak látogatóba jöttél? 
– Hát, itt élek. 
– Ez nem hangzott túl meggyőzően. 
– Csak tegnap érkeztem, de egy jó ideig itt maradok. 
– Melyik hajón laksz? 
– A Három nővéren. 
– Á, a klipperen. 
– A micsodán? 
– A klipperen. Az egy hajóféle. Nemrég érkeztél, ugye? 
– Már mondtam, hogy tegnap jöttem. – Dora zavarában a késeivel játszott. 
– Érdekelnek a bárkák? 
Dora figyelmesen nézett rá. 
– Nem tudom! Igazából még azt sem tudom, mik azok a bárkák! 
– Hatalmas csónakok – jelentette ki Tom ünnepélyesen. 
Dora felnevetett. 
– Ennyit azért már észrevettem! 
– És ha nem bolondulsz a hajókért, mégis mit keresel itt? 
– A legjobb barátnőm anyjánál lakom. Közelebb akartam költözni Londonhoz, s 

felajánlotta, hogy költözzek hozzá. Nem túl drága. – Biztos volt benne, hogy nem lesz túl 
drága; Dora elégedett volt a beszélgetés alakulásával. így nem derül ki, hogy szökésben 
van. 

– Helyes. És kié a Három nővér? 



– Nos, Jo – akinél lakom – csak bérli. Nem tudom, ki a tulajdonosa. Az ott Jo. 
– Kedvesnek tűnik. 
– Igen, az – tartott egy kis szünetet Dora. – És te miért vagy itt? 
– Egy hajóépítő telepen dolgozom, de mindig igyekszem fedélzeti munkát keresni. 

Sokat vagyok hajók körül, de keveset a tengeren. 
– Nem hangzik rosszul. 
– Hozhatok valami innivalót? Azt hiszem, a vacsorához bort szolgálnak majd fel, de 

mivel ételnek még semmi nyoma, talán ihatnánk valamit. 
Dora mérlegelte az ajánlatot. Jo már meghívta egy narancslére, de most úgy érezte, 

talán ihatna valami erősebbet. 
– Egy kis vörösbor jólesne! 
Tom úgy ugrott föl, mint egy profi sportoló. 
– Házi vörösbor? 
– Remek. 
Amikor Tom elment, Jo hajolt Dorához az asztal fölött. 
– Minden rendben? Innen elég helyesnek tűnik, de ha neked nem tetszik, helyet 

cserélhetünk valakivel. 
Dora nagyon remélte, hogy Jo hangos suttogását csak ő hallja. 
– Jól vagyok. Tom nagyon kedves. Nincs semmi baj. 
– Remek. – Jo hátradőlt, majd újra előrehajolt. – Nem tudom, mondtam-e. Vetélkedő is 

lesz. 
– Felőlem! Úgysem tudok semmit. Majd csak figyelek. 
Jo elmosolyodott. 
– Én csak a kertészkedéssel és a főzéssel kapcsolatos kérdésekre tudok válaszolni, de 

olyanok úgysem lesznek. 
Mindketten hátradőltek, s Dora újra elrendezte a késeit és villáit. 
– Tehát állást keresel? – érdeklődött Tom, amikor visszatért az italokkal. 
– Igen, azt hiszem. Majd hétfőtől. Úgy gondoltam, a hétvégén csak berendezkedem. 
A férfi nem vett tudomást a Dora szavaiban megbújó enyhe gúnyról. 
– Mivel foglalkozol? 
Dora gyűlölte ezt a kérdést. 
– Irodai munkát végzek. Nem túl izgalmas. 
– Hol dolgoztál eddig? 
– Egy ingatlanügynökségen. Nagyon érdekes volt. – Tom valószínűleg túl fiatal ahhoz, 

hogy rossz tapasztalatai legyenek az ügynökségekkel, de Dora már úgy unta azokat a 
kijelentéseket, melyek szerint minden ügynök egy szörnyeteg, hogy kapásból 
védekezett. 

– Nagyon modern volt? 
– Nem vészesen. Nem is tudom. Főiskola óta ott dolgoztam. 
– Nem jártál egyetemre? 
Dora megrázta a fejét. 
– Nem. Titkárnőképzőbe jártam. És te? – Tom eddig csak kérdezett, magáról semmit 

sem kellett elárulnia. 
– Én főiskolára jártam. Falmouthban. Hajóépítő vagyok. Igazából még csak 

inaskodom. De mindenféle munkát elvállalok, hogy több pénzem legyen. 
– Ez érdekesnek hangzik. 
– Valóban? Hiszen téged nem is érdekelnek a hajók! 
– Ki mondta, hogy nem érdekelnek a hajók? 



– Csak azért költöztél a Három nővérre, mert az volt a legolcsóbb, nem? – mosolygott 
szélesen a férfi. 

– Te is egy hajón laksz? 
– Igen, de nem egy ekkora bárkán. 
– A munkád miatt? 
– Nem, ugyanazért, amiért te, mert olcsó. A műhely, amelynek dolgozunk, lehetővé 

teszi, hogy meghúzzuk magunkat, ha nem bánjuk, hogy tovább kell állnunk, ha munkájuk 
van. Most épp nem lakom ott. Nincs hely. De nem mentem messzire. Nem is olyan rossz 
mindig költözködni… 

– Gondolom. 
– Nagyon furcsán hangzik, ugye? 
– Igen. Úgy értem, én egy kisvárosból jövök, ahol az emberek házakban laknak. 
– Ez is olyan, mint egy kisváros, csak épp az emberek hajókon és bárkákon élnek. Egy 

időben kisvárosról kisvárosra költözködtem. 
Mivel Dora épp a kisvárosok meghittsége elől menekült, nem szeretett volna egész 

este erről csevegni. Témát váltott. 
– Mi a különbség a hajók és a bárkák közt? 
Tom hörpintett egyet a söréből. 
– Azt mondják, egy bárka elbír egy hajót, de egy hajó nem bír el egy bárkát. Ennél 

persze bonyolultabb az ügy, de nem hiszem, hogy ez téged tényleg érdekelne. – Dorára 
pillantott és elmosolyodott. Kedves – fiús, mégis elragadó – mosolya volt. 

Dora úgy érezte, képes még egy kis ideig – ha nem is sokáig – érdeklődést színlelni. Ha 
hajókról és bárkákról beszélnek, a férfinak legalább nem nyílik rá alkalma, hogy 
tapintatlan kérdésekkel hozza zavarba. Hosszan hallgatott. 

– Nézd – mondta Tom, aki valószínűleg letett arról, hogy választ kapjon. – Mindenki 
szedelőzködik. Jön az ennivaló. Felpörögnek az események. 

Jo az asztal túloldaláról nézte Dorát. Jókedvűnek tűnik. Remekül szórakozik azzal a 
káprázatos fiatalemberrel. Szégyen, gyalázat lett volna, ha egy ilyen csinos lány férjhez 
megy az első emberhez, akit megismert. o is fiatalon ment férjhez, s most úgy érezte, kár 
volt odadobnia a szépségét és a boldogságát az első embernek, aki kérte. Miután 
megházasodott, soha többé nem tudta jól kitombolni magát. 

Philip és ő egy társasággal jártak mindenhová – kocsmába, moziba, estélyekre. Azután 
összeházasodtak, s kezdetét vette a valódi élet. 

A bárka tulajdonosa, Michael is annak a régi társaságnak volt a tagja. O is fiatalon 
nősült, s Jo azt hitte, már rég nincs kapcsolatban Philippel. De a két férfi számon tartotta 
egymást; Philip tudta, hogy Michael megözvegyült, s most egy gyönyörű nővel él 
Franciaország déli részén. 

Jo nem neheztelt Michaelre, amiért egy fiatalabb nővel élt. Elméletben senkire sem 
neheztelt, aki a szívére hallgatott. Csak Philipre, mert ő a férje volt. 

Egyszer, sok-sok évvel korábban ő is beleszeretett valakibe. Nem volt meggyőződve 
róla, hogy Philip boldogsága fontosabb az övénél, de gondolnia kellett Karenre, a 
szüleire, a férje rokonaira és az összes többi emberre, akit módfelett idegesített volna, ha 
megszökik egy másik férfival. Úgyhogy nem tett semmit. 

Sokáig gondolt még arra a férfira, de az emlékei végül elhalványodtak, s most már azt 
sem tudta felidézni, hogy nézett ki. 

Amikor Philip megengedte magának, hogy összejöjjön a Repedtsarkúval (aki nagyon 
helyes lány lehet annak ellenére, hogy az idősebb férfiakat kedveli), Jo úgy érezte, 
kétszeresen is elárulták. Mert ő nem hagyta el a férjét, amikor annyira szerette volna. 



Most azonban arra az asszonyra figyelt, akivel beszélgetett. Amióta a bárkán élt, 
rájött, hogy elég egy fontos közös vonás, s máris sokkal gördülékenyebb lesz a 
beszélgetés. 

– Meg kellene nézned a miénket – mondta a nő, talán Miranda. – Rengeteget 
dolgoztunk rajta. 

– A Három nővér elég egyszerűen van berendezve – felelte Jo bocsánatkérőn, bár a 
kormányosfülkét a saját kedvtelésére, a fürdőszobát pedig Dora tiszteletére rendbe 
hozta –, de mivel nem az enyém, meg van kötve a kezem. 

– Utazni is fogtok? – kérdezte Miranda falatozás közben. 
– Nem hiszem, hogy meg tudnám tenni. Túl ideges lennék, a tengeribetegségről nem is 

beszélve. 
– Eleinte én is kicsit ideges vagyok, de aztán belejövök. A nők általában így vannak 

ezzel. Mi nem lakunk itt, de amennyit csak tudunk, itt vagyunk. 
– Mint egy hétvégi házban? 
Miranda bólintott. 
– Amióta Bill nyugdíjba ment, akár hetekre is maradunk, ha el tudok szabadulni. 
– Mivel foglalkozol? – Jót ez tényleg érdekelte. 
– Egy kis régiségkereskedés társtulajdonosa vagyok. Nem kell sokat ott lennem, 

hiszen az emberek, akik el akarják adni a holmikat, időpontra jönnek, de vásárolni 
eljárok. Lillian – a társam – úgy véli, nem elég, ha csak a találkozóhelyet biztosítjuk más 
kereskedőknek. Nekünk is kell árusítanunk. 

– Jól hangzik! 
– Igen, én is nagyon szeretem. Nem keresünk sokat, csak egy kis zsebpénzt… – 

Miranda elhallgatott. – És te mit csinálsz? Vagy már te is nyugdíjas vagy? 
Jo nem várta ezt a kérdést. Nem készült fel úgy, mint Dora, s most zavarba jött; 
– Nem vagyok nyugdíjas. Éppen pályát módosítok. 
– Valóban? Micsoda öröm! Imádom a munkám, de az újrakezdés csodálatos lehet. 

Nem gondolod? 
Miranda lelkesedése megdöbbentette. Jo kicsit töprengett, mielőtt válaszolt volna. 
– De, azt hiszem. 
Miranda egy kézmozdulattal kért elnézést. 
– Ne haragudj, te biztosan nem érzed így, de én legszívesebben minden 

álláshirdetésre jelentkeznék, amit csak látok. Bár tudom, az én koromban már akkor sem 
vennének fel lovászlánynak, ha mindent tudnék a lovakról. 

– Igyunk még egy kis bort! – mondta Jo. Jól érezte magát. 
 

– És hogy szoktál kikapcsolódni? – kérdezte Tom, amikor alaposan megrakott 
tányérjaikkal visszaültek a helyükre. 

– Hm, ezt hogy érted? – Dora pontosan tudta, hogy érti, de szüksége volt egy kis időre, 
hogy kitaláljon valamit. Johnnal az édesanyja kutyáit sétáltatták, és vásárolni jártak 
kikapcsolódásként. Nem biztos, hogy ezzel lenyűgözné Tomot. 

– Tudod, hobbik és effélék. Volt egy szabad éved az iskola után? 
– Nem. És neked? 
– Nem. De ha lesz rá pénzem, utazni fogok. 
– Azt én is akartam. Amikor megkaptam az állást az ingatlanügynökségen, úgy 

terveztem, csak nyárra maradok. Aztán ott ragadtam. – John nem akart utazni, s mivel 
szerelmes volt belé, Dora is otthon maradt vele. Most azonban olyan választ kell 
kitalálnia, amely nem érinti Johnt. 

– Tényleg? Miért? Olyan lenyűgöző volt? 



– Furcsa, de igen. Imádom a házakat. 
– Én meg a hajókat. 
Dora nevetett. 
– Még szerencse, hogy nincsenek közös terveink! – Hirtelen elhallgatott; épp azt a 

témát hozta szóba, amelyet a leginkább el akart kerülni. 
Tom megőrizte a hidegvérét. 
– Hát, én ebben nem vagyok olyan biztos. Éppen meg akartalak hívni egy italra. 
– Tényleg? 
– Majd értesítelek, ha eljutok tervem megvalósításáig – jelentette ki Tom 

megfontoltan. 
– Időben szólj, hogyha nem akarok elmenni, ki tudjak találni egy jó kibúvót. – Dora 

sokkal oldottabbá vált. Nem írta le örökre a férfiakat, csak nem akar elköteleződni. 
Johnnal ellentétben Tom nem úgy fest, mint aki jelzálogkölcsönből ikerházat vesz, hogy 
letelepedhessen, és labradort tartson. Utazni akar. Mellette biztonságban érezheti magát. 
Dorának tetszett a göndör haja is. John haja egészen egyenes. Dora anyja szerint Hugh 
Grantre hasonlít, s ebben van is némi igazság. Ugyanolyan ruhákat hord. Tom farmert és 
trikót visel valami felforgató felirattal. 

– Hadd töltsek még egy kicsit! – mondta Tom mosolyogva. 
– Rendben – felelt Dora. 
 

– Melyik Nagy-Britannia és Írország leghosszabb folyója? – kérdezte a játékvezető. 
Dora legnagyobb megkönnyebbülésére a mellettük ülő pár hozzájuk szegődött; így 

nem egyedül Tomnak kell majd megválaszolnia minden kérdést. 
– A Temze – jelentette ki a férfi, akit Dereknek hívtak. 
– Nem! Biztos a Severn! – vágta rá Sheila, a felesége. 
Hármasban vitáztak, míg Dora úgy nem érezte, hogy muszáj megszólalnia. 
– Azt mondta, Nagy-Britannia és Írország, úgyhogy a Shannon az. 
– Biztos vagy? – nézett rá három arc csodálkozva. 
Dora bólintott. 
– Igen. Nem tudok sokat, de amit igen, abban biztos vagyok. 
– De tényleg… – kezdett akadékoskodni Derek. 
– Írd csak le – mondta Tom. – Nincs több időnk vitatkozni. Itt a következő kérdés. 
Nagyra értékelték Dora segítségét. John imádta a vetélkedőket, úgyhogy rengeteget 

néztek a tévében. Dora így összetett – ha nem is túl hasznos – tudásanyagnak jutott a 
birtokába. Négyesük neki köszönhetően nyert. 

– Zseniális voltál! – ujjongott Tom, majd megpuszilta. 
– Tényleg! – csatlakoztak hozzá a többiek, s ők is megpuszilták Dorát. – Menj, válassz 

nekünk egy szép jutalmat. Ha lehet, valami ihatót. 
Dora egy rumosüveggel tért vissza. 
Derek és Sheila boldogok voltak, hogy nyertek. 
– Mindig a Hamupipőke lakói nyernek. Nézd csak, hogy lógatják az orrukat! Most 

pedig menjünk vissza a Gulipánra, és csináljunk rumpuncsot. 
– Remek ötlet – mondta Tom. – Van zöldcitromotok? 
– Attól tartok, én nem tudok menni – mondta Dora. – Jóval jöttem. Azzal a piros trikós 

nővel. 
– Á, igen – mondta Derek. – Nagyon csinos. Hívjuk meg őt is! 
A felesége feddőn nézett rá. 
– Nagyon jól érzi magát a csoportjával! Talán harmadikok lettek. 
– Azt hiszem, megyek, csatlakozom hozzá – mondta Dora. 



Tom felugrott, s utána ment. 
– Ne szaladj úgy! Gyere, igyunk egy rumpuncsot, és hazakísérlek. Úgy szeretnék még 

egy kicsit beszélgetni veled. 
– Nézd, én most épp nem vágyom semmiféle kapcsolatra. 
Tom mosolygott. 
– Én sem! Csak azt szeretném megtudni, nem lenne-e kedved egy hajóépítő 

műhelyben dolgozni. 
Dora szégyellte, hogy így kiadta magát, s csak abban bízott, Tom nem vette észre, 

mennyire elpirult. 
– Tessék? 
– Ne légy így megbotránkozva! Úgy értettem, az irodában. Itt van helyben, talán 

élvezni fogod. 
– Te állást kínálsz nekem? – kérdezte Dora, s boldog volt, amiért Tom nem vette észre, 

hogy a „kapcsolat" szó hozta zavarba. 
– Nem, de el tudom intézni, hogy megpályázhasd. Menjünk, mondjuk meg Jónak, hogy 

nem mész vele haza. 
– Dora zseniális volt a vetélkedőn – jelentette be Tom Jo csoportjának. – Én pedig Tom 

vagyok. – Ugyanúgy rázta meg Jo kezét, mint korábban Doráét. – Elmegyünk a Gulipánra, 
megisszuk a jutalomrumunkat. Utána biztonságban hazaviszem. Van takarodó? 

Amikor megértette, Tom mire céloz, Jo vidám kacajjal fogadta a kérdést. 
– Dehogy van! Dora felnőtt nő, azt tesz, amit akar! Csak azt ne hagyja, hogy a vízbe 

essen. Hol van a Gulipán? A kikötőben vagy kint? 
– Kint a többi vendéghajóval – felelte Tom. 
– Akkor szükséged lesz egy kütyüre – jelentette ki Jo, s belenyúlt a melltartójába. – 

Már korábban oda akartam adni. 
– Nagyon klassz nő! – lelkesedett Tom, miközben lekísérte Dorát a lépcsőn. – És még 

csak egy napja élsz együtt vele? 
– Gyerekkorom óta ismerem – válaszolt Dora. – Igazad van. Tényleg nagyon klassz nő. 
 

Miután a Gulipánon megitták a rumpuncsot, Tom szerette volna, ha Dora elkíséri a 
hajóra, amelyen lakik, s ott is isznak egyet, de a lány határozottan nemet mondott. Bár 
meglepően jól érezte magát, későre járt. Jo ugyan kétségkívül drága, de annak talán nem 
örülne, ha Dora pokoli másnaposan folytatná a takarítást. Jo szorongott a hajóparádé 
miatt. Dora megígérte, hogy másnap csokis süteményt készít, hogy a bárkát kellemes 
illatok lengjék be, s odacsalogassa a vendégeket. Jo rengeteg sört és bort vásárolt. 

– Tudom, hogy butaság – jelentette ki –, de senki sem lépheti át a küszöbömet anélkül, 
hogy meg ne kínálnám enni– és innivalóval. A vendégszeretet régi bűnöm. – Kicsit 
hallgatott. – Az egyik. 

– És mi a többi? – érdeklődött Dora. 
– Ruhákat rendelek katalógusokból, s nem küldöm vissza, ha nem jó a méretük. 
– Hanem? Mit csinálsz velük? 
– Jótékonysági szervezeteknek adom. De ez akkor volt, amikor még eltartottak. Most 

már sokkal gyakorlatiasabb leszek. 
S mivel Dora is gyakorlatias volt, elbúcsúzott Tomtól. 

  



Harmadik fejezet 
 

 
– Nem kérsz egy kis teát pirítóssal? – kérdezte Jo halkan, de egy kissé sürgetően Dora 
résnyire nyitott kabin-ajtajában. – Majdnem tíz óra van. A hajóparádé tizenegykor 
kezdődik. 

Amikor Dora nagy nehezen kinyitotta a szemét, elfogta a bűntudat. 
– Te jó isten. Ne haragudj! 
– Szóval egy kis tea és pirítós? 
– Köszönöm, nem kérek. Lezuhanyozom, és folytatom a takarítást. 
– Épp elég nagy tisztaság van, ennél nagyobb soha nem is lesz. Mire lezuhanyozol, 

kész lesz a tea. – Jo halkan becsukta maga mögött az ajtót, s azon tűnődött, vajon Dora 
visszaalszik-e. Kissé megkönnyebbült, amikor pár perc múlva hallotta, hogy a lány 
kimegy a fürdőszobába. 

Jo remekül érezte magát előző este, mégsem aludt jól. Tudta, hogy ez részben Dora 
miatt volt így. Bár határozottan leszögezte magában, hogy az albérlője felnőtt, nem 
nyugodott meg, míg a lány haza nem ért. Aztán ott volt Miranda, aki annyira 
megnevettette, s aki lovászlányként szeretett volna elhelyezkedni, és úgy irigyelte, 
amiért új életet kezdhet, hogy az Jót gondolkodóba ejtette. Addig úgy érezte, ő a sértett 
fél, aki hősiesen küzd, hogy új életet teremtsen magának. Most, hogy ezt többé-kevésbé 
megtette, rájött, hogy már csak egy új állásra van szüksége. 

Az éjszaka nagy részét ébren töltötte, s azon töprengett, mit kezdhetne magával. 
Lovászlánynak már őt sem vennék fel. De azért van, amihez ért. Remek kertész, bár nem 
biztos, hogy egész évben szívesen kertészkedne. Istenien főz, és annak idején csodálatos 
születésnapi tortákat eszelt ki; cukormázból készített szobrai egészen különlegesek 
voltak. Találékonyságán merengve elmosolyodott, de rögtön elkomorult, amikor eszébe 
jutott, hány vacsorát főzött volt férje unalmas üzlettársainak. Aztán azon kezdett 
tűnődni, vajon a volt férjének számít-e már Philip, amikor még el sem váltak. Igen, annak 
számít, határozott. Már nem az ő férje, hanem a Repedtsarkúé, akkor is, ha nincsenek 
összeházasodva. 

Elmehetne szakácsnőnek valami kocsmába. Vicces lenne. Vagy lehetne csapos, s 
viselhetné azt a csillogó piros trikót, amivel este oly nagy sikert aratott. De rájött, hogy a 
csaposlányok is fiatalok szoktak lenni. És ha be lenne zárva a konyhába, nem biztos, 
hogy annyira élvezné, hogy egy kocsmában dolgozik. Vagy egy kávéházban? Egy 
kellemes, előkelő kávéházban, ahol teasüteményt és fánkot szolgálnak fel? Eszébe jutott 
a gyerekkora és a Levendula teaház. A csodálatos süteményeket, amiket ott evett, mind 
helyben sütötték. Igen, ez jó ötletnek tűnik. Nem volt benne biztos, hogy a híres 
richmondi cukrászdákon kívül is léteznek efféle helyek, de az ötlet határozottan jó. 

Végül úgy aludt el, hogy a kertjére gondolt, s azon tűnődött, kinyíltak-e már a rózsák. 
Vajon a Repedtsarkú is úgy szereti a bükkfára kapaszkodó apró, halvány rózsaszín 
virágú himalájai futórózsát, ahogy ő szerette? 

– Ne haragudj! – toppant be Dora illatosan; a haja nedves és hullámos. Megfogott egy 
pirítóst, és egyben bekapta. – Sokkal előbb fel kellett volna ébresztened – motyogta. 

Jo mosolygott. 
– Szükséged van alvásra. Tudom, hogy későn jöttél meg. – Irigység fogta el; a fiatalok 

annyit alhatnak, amennyit csak akarnak. 



– Felébresztettelek? 
Jo gyorsan megnyugtatta. 
– Dehogy, egyáltalán nem. Még fent voltam, amikor megjöttél. Még egy kis pirítóst? 

Vedd csak el, már kész is van. 
Dora engedelmesen elvette a pirítóst. 
– Jól érezted magad tegnap este? El kell ismernem, én jobban mulattam, mint vártam 

– mondta Jo. 
– Határozottan. Remek volt a vetélkedő! 
– A vetélkedő mindig annak tetszik a legjobban, aki megnyeri; de mi is élveztük. 

Milyen volt a Gulipán? 
– Szép, bár nem túl nagy – ráncolta a homlokát Dora. – Olyan fura, pár napja még 

semmit sem tudtam a hajókról, de máris kezdem megszeretni őket. 
– Könnyen hatalmukba kerítik az embert. Én már otthon érzem magam a Három 

nővéren. – Jo felkapott néhány morzsát, amik Dora pirítósáról potyogtak le. – Lehetek 
olyan undok, hogy megkérdezzem, rendbe raktad-e a fürdőszobát? 

Dora bólintott, s beleharapott a pirítósba. 
– Minden tipp-topp. Még a mosdót is kitöröltem a törülközőmmel. – Nyelt egyet. – 

Hoztam még egyet, ha gond lenne betenni a mosógépbe. 
– Dehogy gond, nekem is van jó néhány törülközőm. Épp akkor vettem egy csomó 

újat, amikor Philip… Szóval, Philip azt tette, amit tett, és én nem bírtam otthagyni őket. 
Imádom a törülközőket. – Rájött, hogy egy törülközőboltban vagy egy lakberendezési 
boltban is dolgozhatna, s ez felvillanyozta. 

– Akkor elmosogatok. És utána mit csináljak? – kérdezte Dora, s felállt az asztaltól. 
– Süthetnél egy sütit… 
Dora szemlátomást megfeledkezett a süteményről. 
– Jaj, tényleg. Már be is kapcsolom a sütőt. Hol a csokoládé? És a mogyoró? Nem 

leszek kész, ha valaki tizenegyre jön. Már most tizenegy óra van, ugye? 
Jo bólintott. 
– De ha bezárjuk az ajtót, senki nem tud bejönni. Legfeljebb megnézzük mások hajóit. 
– Nem zárod be most rögtön, ugye? – kérdezte Dora csalódottan. 
– Nem, nem – nyugtatta meg Jo. – Keményen megdolgoztunk érte, végig is csináljuk. – 

Tágra nyílt a szeme a rémülettől. – Te jó ég! Nézd azokat a pókhálókat! Hogyhogy eddig 
nem vettem észre őket? 

– Biztos az éjjel lettek – mondta Dora, miközben kibontotta a csokoládét, és egy 
tűzálló edénybe tette. 

– Gyorsan haladsz azzal a sütivel! Látszik, hogy már sokszor csináltad. 
– Bizony. Rengeteget sütöttem Johnnak. Ha meglesz az új barátnője, oda kell majd 

neki adnom a receptet. 
– Honnan fogod tudni, hogy megvan az új barátnő? 
– Ne aggódj, mindenki rohan majd, hogy a tudtomra adja. – Dora ráébredt, hogy hetek 

óta most először ejtette ki John nevét anélkül, hogy el akarta volna sírni magát. „Talán túl 
vagyok a holtponton", gondolta megkönnyebbülve. Csodálatosan megnyugtató volt 
olyan emberekkel szórakoznia, akik nem ismerték sem őt, sem a történetét, s akikkel 
végre önmaga lehetett. 

Jo egy konyharuhával szedte le a pókhálókat, de meglátott egy penészfoltot is, amit 
addig nem vett észre. Épp egy régi fogkefével sikálta, amikor megjöttek az első 
vendégek. 

– Hahó! Van valaki a fedélzeten? 



Jo a kormányosfülkébe szaladt, s beengedte a párt. Tegnap este találkozott velük, de a 
nevükre nem emlékezett. 

– Hello! – mondta szívélyesen. – De jó, hogy itt vannak! 
Kicsit fiatalabbak és sokkal vékonyabbak voltak nála. Jo sajnos nemcsak a nevüket 

felejtette el, hanem azt is, hogy rokonszenvesek voltak-e neki. Kizárólag kedves 
embereknek szabad fiatalabbnak és vékonyabbnak lenni nála. 

Mindenesetre barátságosak voltak. 
– Helló, Jo! Minden rendben volt tegnap este? 
Mi történhetett tegnap, ha kételkednek benne, hogy rendben volt-e? Talán csak arra 

kíváncsiak, másnapos-e. Vidáman mosolygott, s bízott benne, hogy az este nem tűnt 
részegnek. 

– A legteljesebb mértékben. Maguknál? 
A nő fintorgott. 
– Kicsit gyengélkedünk… De a kávé után már nem ivott konyakot, ugye? 
– Nem. Bocsássanak meg, nem emlékszem, melyik is a hajójuk? 
– Még nincs hajónk. De szeretnénk venni egyet, úgyhogy most felmérjük a terepet – 

mondta a férfi. – Megnézhetem a motort? 
Jo a gépházba vezető acélajtóra mutatott. O meg sosem merészkedett oda; akkor illant 

el a bátorsága, amikor látta, hogy egy függőleges létrán kellene oldalazva lemásznia. 
Nem érdekelte, vajon színházterem vagy szemétdomb van-e odalent. Egyszerűen nem 
ment le. 

– Arra parancsoljon. 
A férfi kinyitotta a súlyos ajtót, s lenézett a feneketlen mélységbe. 
– Van egy kezeslábasa, amit felvehetnék? 
Jo kotorászni kezdett az asztal köré épített ülések alatti ládákban, s előbányászott egy 

kezeslábast. Michaelé volt. Jo ebbe a ládába gyömöszölte be Michael minden holmiját, 
amikor – meglehetősen férfiellenes hangulatban – ideköltözött. 

Jo az asszonyhoz fordult. 
– Ugye, maga nem akar lemenni? – A nő fehér nadrágot és kék-fehér csíkos trikót 

viselt. Megrázta a fejét. – Én azt a fülkét szeretném megnézni, ahol régen éltek. 
– Ott most én élek – felelt Jo, s igyekezett nem neheztelni a nőre, amiért remekül 

festett egy olyan trikóban, amely őt határozottan kövérítené. 
A hálófülkéje viszont festenivaló. Amikor beköltözött, meglehetősen elhanyagolt volt, 

hiszen Michael mindig ott aludt, ahol most Dora. Jo viszont beleszeretett az apró 
szobába, s remek munkát végzett rajta. Festés közben már nem érezte olyan 
haszontalannak magát, mint Philip árulása óta folyamatosan. 

Felemelte a polcot, amely faburkolatnak álcázta a kettős ajtót, s levezette a vendéget a 
fülkébe vezető három lépcsőn. Nagyon büszke volt a művére. A vastag, mélyvörös 
szőnyeg otthonossá tette a szobát, a fehérre festett, eresztékillesztéses deszkafalakon, a 
mennyezeten és a négy hatalmas hajóablakon pedig csak úgy táncolt a napfény. 

Franciaágya volt. Szétszedhette volna, s akkor lett volna egy asztala is, de annyira 
elege volt abból, hogy vigyázzállásban aludjon, hogy dupla matracot vett magának. 
Ebédlőasztalra különben sem volt szüksége; a bárka összes többi részében ehetett. Az 
ágyat színes foltokból varrt takaró fedte. Ezt otthonról hozta; mivel az anyja készítette, 
biztos lehetett benne, hogy az övé. 

A faburkolat számtalan apró polcot és fiókot rejtett, ahol remekül elfértek Jo új ruhái, 
amelyeket nem kellett vasalni. Az egyik ajtó mögött még egy kicsi, különálló fürdőszoba 
is volt. Illetve inkább csak zuhanyfülke. Jo sosem használta, mert a helyiség olyan 
alacsony volt, hogy kizárólag a vécén ülve lehetett benne mosakodni. A mosdót és a 



vécét viszont használta, s most egy kis virágvázát is tett a polcra. A hálóban is volt egy 
váza, a ruhákat pedig Jo szép rendesen berakta a szekrénybe. 

– Már csak egy kis hősugárzó kellene, s tökéletes lenne – mondta Jo a csíkos trikósnak. 
– Hová tenne egy hősugárzót? – A nő inkább rémültnek tűnt, mintsem kíváncsinak. 
– Talán valamelyik mennyezeti lemezre – ráncolta a homlokát Jo. – Bár azt sem 

tudom, ezt mennyezetnek hívják-e. Olyan furcsák ezek a hajók. 
A csíkos trikós nevetett, Jo pedig megbocsátotta neki, hogy fiatalabb és vékonyabb 

nála. Végül is ráncosodik a szája körül, mintha dohányozna, úgyhogy ő sem tökéletes. 
– Szóval bárkát szeretnének? 
– Azt hiszem, igen. Olyan szépek azok a függönyök a hajóablakokon! És két karnis is 

van! Hihetetlen! 
– Tudom. Alapvetően nem rajongok a csipkefüggönyért, de ennek nem bírtam 

ellenállni. – Michael ezzel nem foglalkozott, hiszen ő a másik fülkét használta. – És itt egy 
olyan zuhanyfülke, amelyikben fel is lehet állni. 

– Hadd nézzem! 
Jo úgy döntött, vallomást tesz. 
– Borzasztóan szégyellem, de elfelejtettem a nevüket. 
– Terri vagyok, a férjem pedig Donald. 
Vajon bántotta a nőt, hogy Jo nem emlékezett a nevükre? Nem úgy tűnt. 
– Terri, milyen gyönyörű név, én meg elfelejtettem! Jöjjön, nézze meg a hajó többi 

részét. Dora, az albérlőm épp süt. Talán már kész is van! – Ha teaházban fog dolgozni, 
mindenképp elkéri Dora receptjét. 

A szalonból csokoládéillat árad, a látvány pedig – legalábbis Jo szerint – makulátlan 
volt. 

– Nos, ez itt a szalon, ahol voltaképpen élünk – jelentette ki Jo. 
– Nagyon otthonos – felelte Terri. Szemlátomást semmi egyéb nem jutott eszébe. 
Jo sem tudott mit mondani. 
– Dora – mondta gyorsabban, mint szerette volna –, ennek a sütinek isteni illata van. 

Elkészült már? 
– Sajnos még nem – felelt Dora bocsánatkérőn. – Még negyedóra. 
Jót elfogta a kétségbeesés. 
– Megmutatom Terrinek a fürdőszobát. Remélem, Donald jól van a gépházban. – És ha 

nincs jól, hogy hozzák fel azon a létrán? 
A fürdőszoba kiállta a próbát. Dora elrejtette vizes törülközőjét, a többi pedig szépen 

összehajtva sorakozott a törülközőtartón. A vécé fedele le volt hajtva, és a vízcsapokon 
nem volt fogkrémnyom. Van pár határozott előnye is annak, ha az ember férfi nélkül él. 
Miközben Terri azt magyarázta, olyan fürdőszobát szeretne, ahol elfér egy mosógép, Jo 
arra gondolt, hogy Philip mindig összeköpködte fogkrémmel a csapokat. 

– És itt mi van? 
Látva, hogy Terri már ki is nyitotta a fülkeajtót, Jo rémülten kiáltott fel. 
– Oda ne menjen be! 
Tiltott terület volt. Ez az apró fülke volt a lomtár; itt halmoztak fel mindent, aminek 

nem találtak helyet, s mindent, amire ráuntak. Innen került elő az a szeméttel teli zsák is, 
amelyet Jo rejtélyes körülmények között elveszített. 

– Én csak bérlem ezt a hajót. – Jo olyan gyorsan csukta be az ajtót, ahogy csak tudta, 
mert már leomlott egy rakás régi ruha. – Michael, a tulaj mondta, hogy ide nem szabad 
bemenni. 

– Ó – mondta Terri –, mint a Kékszakállú herceg várában. Michael is olyan sokszor 
nősült? 



Jo nevetett, s kezdte elengedni magát. 
– Csak másfélszer, ami rendben is van – s megszokásból majdnem megkérdezte, mi a 

helyzet e téren Terrivel, de még idejében elhallgatott. – Nézzük csak meg azt a sütit. Rám 
fér egy kis csokoládé. 

A süti már nem volt a sütőben, de még nem szilárdult meg eléggé. Jót nem érdekelte, 
azonnal tálalni akart. Donald is előkerült a gépházból, s véget nem érő értekezésbe 
fogott a motorról. Jo szeme elfátyolosodott, mosolygott és bólogatott, s 
süteménymorzsákat eszegetett. Végül a kormányosfülke felől érkező hangok mentették 
meg. 

– Be kell engednem őket – mondta, s felszaladt a lépcsőn. 
– A férjem lemászott a gépházba – jelentette ki egy szűk miniszoknyát és magas sarkú 

cipőt viselő, rettentően fiatal nő. – Nekem nem volt kedvem. – Ijedtnek és nyugtalannak 
tűnt; mintha bárhol máshol szívesebben lenne, mint egy hajón. 

– Jöjjön, vegyen egy sütit! – kínálta meg Jo a hajóőrült vonakodó nejét. – Még egy kicsit 
folyós, de nagyon finom. 

 
– Mondd, hogy mind elmentek – mondta Jo később, s lehunyta a szemét. – Mondd, hogy 
nem kell több kérdésre válaszolnom s a kis fülke miatt szabadkoznom. 

– Mind elmentek – felelte Dora. – Itt az ideje, hogy mi is körülszaglásszunk mások 
hajóin. – Látta, hogy Jo rettentő álmos, s gyorsan hozzátette: – De nem muszáj! Itt is 
maradhatunk. 

– Nincs kedved egyedül elmenni? 
– Nincs. – Bár szívesen megnézte volna mások hajóit, s mindenki ezt csinálta, egyedül 

nem akart portyázni. 
Jo kinyitotta a fél szemét. 
– Nem, mindjárt összeszedem magam, csak feldobok még egy réteg arcfestéket. 
– Nekem pedig ki kellene húznom a hajam – simított végig Dora máskor szigorúan 

kifésült fürtjein. 
– Nekem tetszik hullámosan – mondta Jo. – Olyan bájosan borzas. Mintha csak most 

ébredtél volna. Nem? 
– Lehet. Ez jól hangzik! 
Dora remélte, hogy Jo nem fog sokáig időzni a fürdőszobában, s így is történt. Az 

asszony pár perc múlva előkerült, s így szólt: 
– Akkor hát kezdődjék a verseny! Most én fogok benyitni idegen ajtókon, s én fogom 

végigsimítani a bútorokat, hogy porosak-e… 
– Ilyet azért senki nem csinált! – hüledezett Dora. 
– Igaz – ismerte el Jo. – Csak képletesen. 
– Menjünk! – mondta Dora, akit nem nagyon izgattak a képletes kijelentések. – Hol 

kezdjük? 
– Keressük meg Billt és Mirandát – felelte Jo. – Okét ismerjük, úgyhogy nem fogunk 

nagyon rájuk ijeszteni. 
 

A Hepplewhite egy eredeti holland bárka másolata volt, amelyet Bill és Miranda néhány 
évvel azelőtt épített, mesélte Jo Dorának, míg a folyón lehorgonyzott vendéghajók között 
sétáltak. 

– Ó, már itt is van – mondta Dora. – Óriási betűkkel írták rá a nevét arra a dologra ott 
a hátuljában. 

– Az a hajó fara – felelte Jo. – Én sem nagyon tudom, hogy hívják a hajók egyes részeit, 
de ebben egészen biztos vagyok. 



– Megpróbálom megjegyezni – mondta Dora bűnbánóan. 
– Úgy örülök, hogy ti vagytok – jelentette ki Miranda, amikor meglátta őket. – Még 

nem vagyok teljesen kész. Tegnap vettem néhány régiséget, és még nem találtam 
mindennek helyet. 

– Helló, Jo! – üdvözölte Jót Bill. – Maga pedig biztosan Dora. Isten hozta a fedélzeten! 
A szalon közepén óriási, dobozokkal és szatyrokkal megrakott, négyszögletes asztal 

állt. 
– Na, erről beszélek – mondta Miranda, aki lekísérte őket. – Ha szétszedjük ezt az 

asztalt, s minden egyes darabját eltesszük, sokkal jobban fest a szalon. De most itt van ez 
a rengeteg holmi. 

– Te vetted őket – mondta Bill kedélyesen. 
– Olyan olcsón adták, nem tudtam otthagyni. Viszont mindent el kellett hoznom, és a 

nagyja fabatkát sem ér. Nézzétek ezt a tükröt. – Apró, szépen megmunkált, aranykeretes 
tükröt vett elő. 

– De hiszen ez elragadó! – kiáltott fel Jo. 
– Sajnos komolyan megsérült – mondta Bill. – Nincs értelme rendbe hozatni. Ezzel az 

erővel ki is dobhatnánk. 
– Ezt nem tehetitek! – vette el Jo Mirandától a tükröt. – Olyan szép lehetne! 
– Nagyon megrongálódott. Nézd, ennek az angyalnak nincs meg a lába; nem látszik, 

miféle virágok ezek, és a kacskaringók nyolcvan százaléka is hiányzik. – Miranda 
szemlátomást egyetértett vele abban, hogy a tükör nagyon szép lehetne, de 
kötelességének érezte, hogy rámutasson a hibáira. 

– Biztos lehet vele kezdeni valamit – mondta Jo. – Miből készült ez a keret? 
– Aranylevelekkel díszített, faragott fa – felelte Miranda. – Rém bonyolult rendbe 

hozni. 
– Nem ismertek valakit, aki ért hozzá? 
– Nagyon kevesen foglalkoznak ilyesmivel, nem érné meg felkutatni egy szakembert – 

mondta Bill. 
– Esetleg megpróbálhatom? – kérdezte Jo, aki nem szívesen vált volna meg a tükörtől. 

– Úgy élvezném! Olyan rossz arra gondolni, hogy csak a szeméttelepre vagy az 
ócskapiacra kerülne. 

– Csináltál valaha ilyesmit? – érdeklődött Bill. – Nem könnyű munka. 
– Pont ilyesmit nem, de mindig szerettem rendbe hozni dolgokat. Volt egy könyvem, 

amelyben le voltak írva a szükséges praktikák, például a tisztítás és a lakkozás. Nagyon 
makacs vagyok, nem szeretek kudarcot vallani. 

– De biztos, hogy van ennyi időd? Nagyon sokáig fog tartani. – Bill felvett egy dobozt, 
szemmel láthatóan azért, hogy valahová máshová tegye, de nem talált neki helyet, 
úgyhogy visszatette. 

– Régen olyan szép cukorvirágokat csináltál – mondta Dora. – Emlékszel a tortára, 
amelyet anya negyvenedik születésnapjára sütöttél? Pillangók és virágok borították. 

– Elvégeztem egy tanfolyamot – mondta Jo. – Régebben sokféle tanfolyamra jártam. – 
Felsóhajtott, s egy pillanatra elszomorodott. 

– Tényleg érdekelne ez a régi tükör? – kérdezte Miranda, mintha megérezte volna Jo 
rosszkedvét. 

– Ó, igen – ragyogott fel Jo. – Imádom ezt a régi üveget. Jó ránézni. 
– Hát akkor lássuk, mire jutsz vele. Ha jól sikerül, beviszem a boltba, s ha eladtuk, 

megkapod a pénzt. Hacsak nem akarod megtartani. 



– Amíg a Három nővéren élek, nem nagyon tudok megtartani tárgyakat – felelte Jo. – S 
azt sem tudom, sikerülni fog-e. – Képtelen volt eldönteni, vágyik-e a kihívásra, vagy fél 
tőle. 

– Próbáld csak meg – mondta Miranda bátorítón. – És ha kiderül, hogy van hozzá 
érzéked, még rengeteg restaurálni való apróságot tudok adni. 

– Húha! – kiáltott fel Dora, aki rábukkant egy fej nélküli heverő nimfával díszített 
edényre. – Ezt hogy hoznád rendbe? 

– Nem tudom biztosan – felelte Jo. – Kiindulásképpen valószínűleg keresnék egy 
megfelelő méretű fejet, s addig farigcsálnám és csiszolgatnám, míg jónak nem tűnik. 

– Megmondom, mi legyen – vágott közbe Miranda. – Összegyűjtők minden olyan 
tárgyat, amelynek restaurálásra van szüksége, s meglátod, mit tudsz kihozni belőlük. 
Igazság szerint – folytatta – roppantul örülnék, ha kiderülne, hogy megy a dolog. Ezeket 
az apróságokat imádják a gyűjtők. 

– Megpróbálom, s ha nem megy, akkor sem vesztünk semmit. 
– Most már végre megnézitek a hajómat is? – kérdezte Bill kissé szónokiasan. 
– Ó, igen – felelte Dora. – Én nagyon szeretném. 
– Ha a motort nem kell megnéznem – tette hozzá Jo. – Azt nem javítok. 

 

Negyedik fejezet 
 

 
– Mindegyik olyan más! – mondta Dora Jónak, miközben a mólón a bárkákhoz vezető 
létrák mellett sétáltak. 

– Gondold csak el, egy teljes fürdőkád és egy külön zuhanyozó egy hajón! 
– A Temze némelyik bárkája óriási – felelte Jo. – Inkább egy beépített padlástérre 

hasonlítanak, mint egy hajóra. Hatalmas tereik vannak. 
– És azok a csodás fapadlók az utolsóban! 
– A fapadlók szépek – értett egyet Jo –, de nagyon vonzzák a port. A szőnyeg magában 

tartja, míg össze nem porszívózzuk. A fapadlókat egyfolytában takarítani kell. Otthon 
nekem is olyan van. Úgy értem, olyan volt. Mintha shetlandi pónikat üldöznél! 

Dora elmosolyodott. 
– De jó lenne! Bár az ember nem szívesen porszívóz fel pónikat. Te jó ég, ide vajon 

beengednek minket? Ez csodaszép! – Nem tudta eldönteni, hogy Jo megszokásból 
beszélt-e jelen időben az otthonáról, vagy valami mélyebb ok miatt. Nem akarta, hogy 
most elszomorodjon. 

Jo azonban nem tűnt szomorúnak. Fittyet hányva a számtalan korlátnak s kötélnek, 
magabiztosan mászott fel a fedélzetre. Dora, aki még nem szokta meg az efféle 
akadályokat, lassabban kapaszkodott fel a Hildegarde-ra. 

Fiatal nő fogadta őket. Olyan bájosan mosolygott, mintha ez lenne a szakmája. 
– Üdv a Hildegarde-on, ezen a harminc méter hosszú, öt méter széles jachton. 
– Nagyon szép – mondta Dora és Jo majdnem egyszerre. 
– Carole vagyok. A hajó tulajdonosa nem tudott eljönni, úgyhogy én fogadom az 

érdeklődőket. 
– Eladó a hajó? – kérdezte Jo. 
– Nem. Csak azért vagyok én itt Marcus helyett, mert ő nem tudott eljönni. 



Jo elmerengett. A Marcus nem túl gyakori név. 
– Ismertem egy Marcus nevű férfit – mondta. – Sok évvel ezelőtt, amikor Philip és én 

összeismerkedtünk. De biztosan nem azonosak – tette hozzá, amikor ráeszmélt, milyen 
fiatal Carole. 

– Hadd mutassam meg először a fedélzetet – tessékelte be őket Carole. 
– Gyönyörű – motyogta Dora, s azon gondolkodott, mi köze lehet a nőnek a hajó 

tulajdonosához. Felesége? Barátnője? Vagy csak egy barátja? Karcsú volt, s elegáns 
selyemnadrágot viselt hozzáillő blúzzal. Napbarnított bőr, tökéletes smink és frizura. Bár 
Dora nem szándékozott fodrászként dolgozni – ahhoz túlságosan jól képzettnek tartotta 
magát –, úgy gondolta, mindenkiről meg tudja mondani, illik-e hozzá a frizurája. Carole 
tökéletesen festett. Jo – gondolta Dora szánakozva – sajnos már kevésbé. 

– Itt lehet leülni. Hát nem nagyszerű? A napernyő elektromos, egy gombnyomás 
kinyitni és becsukni. 

– Remek – mondta Dora. Nem tudta, miért, de megsajnálta Carole-t. Bár 
megdöbbentően szép és jól öltözött volt, magányosság lengte körül. Dora eltűnődött, 
vajon Marcus kedves-e vele. Miféle férfi az olyan, aki itt hagyja a barátnőjét a hajóját 
mutogatni? Vagy mégis a felesége? 

– Ez pedig az autó hidraulikus felvonója – folytatta Carole. – Marcus most is használja, 
de akkor van rá igazán szükség, ha valami lakatlan tájra érkezünk, s így egyenesen 
elvezethetünk egy boltba vagy egy szállodába. Már ha akarunk. 

Dora szerint Carole akart volna. A bárka valószínűleg Marcus szíve vágya volt, s ő csak 
rábólintott. Elbolondították. 

– Nagyon hasznos lehet – mondta Jo. – De most már… nem mehetnénk be? Engem 
sokkal jobban érdekel a hajók… 

– Bárkák – javította ki Carole. 
– Belseje, mint a külseje – mosolygott Jo határozottan. 
– Természetesen, engem is – mondta Carole –, de a Hildegarde-nak annyi csodás 

tulajdonsága van, egyikről sem szeretnék megfeledkezni. Ez a kormányosfülke – mondta 
büszkén pár perc múlva. 

Dora mostanra elég bárkát látott már ahhoz, hogy a különbözőségük ne nyűgözze le, 
de ez a kormányosfülke tényleg egész más volt. Először is nem voltak benne virágok. 

Olyan volt, mint egy pilótafülke. A kormányos párnázott széken ülhetett, s elektromos 
berendezések tömkelege vette körül, amelyekről Carole épp akkor mesélt az őt 
türelmesen hallgató Jónak. 

Dora lesétált a lépcsőn, s azon morfondírozott, vajon miért nincs ott rajtuk kívül más. 
Úgy gondolta, ezt a bárkát előbb-utóbb mindenki meg szeretné nézni. Tetszett neki a 
belseje. A szalon eresztékillesztéses deszkafalát halvány színűre festették. Fafűtéses 
kályháját most nem gyújtották be, de Carole (csak ő lehetett) száraz virággal teli vázát 
helyezett el rajta. A szőnyeg is fakó volt, és a bútorokat tökéletes szimmetriában 
helyezték el rajta. Gyönyörű volt, de kissé hideg. 

Volt ott viszont egy könyvszekrény. Dora odalépett, hogy megnézze, míg Jóra és 
Carole-ra vár. Döbbenten látta, hogy a könyvek ábécérendben sorakoznak, s nincsenek 
köztük regények. Megborzongott. Úgy döntött, több szobába nem néz be, míg be nem 
vezetik, s az ablakhoz lépett – inkább házablak volt ez, mint hajóablak – s kinézett. A 
vízen nem messze állt a Három nővér. Innen kimondottan elegánsnak tűnt, s még Dora is 
látta, milyen kecses. Belülről azonban nyilvánvaló volt, hogy csak egy hajó. A szalonba 
vastag üvegű, kerek hajóablakokon át áradt be a fény, de kinézni nemigen lehetett rajtuk. 
A Hildegarde hatalmas ablakaiból remek volt a kilátás. 



– Nos, ez a szalon – mondta Carole, amikor belépett, nyomában a fáradtnak látszó 
Jóval. – Ugye, milyen tágas? 

– Ezek a bárkák remekül fel vannak szerelve – jelentette ki Jo. 
– És a hálófülke lenyűgöző! – lelkesedett Carole; Dora ekkor bizonyosodott meg róla, 

hogy több van közte és a bárka tulajdonosa közt, mint puszta barátság. Milyen lehet 
Marcus? Sajnálnia kell-e Carole-t, mert a férfi kihasználja? Nem akart ítélkezni. Nem tud 
semmit a kapcsolatukról, s maga sem a kapcsolatok nagymestere. 

El kellett ismernie, hogy a hálószoba csodálatos. Úgy érezte, ezt Jo sem szívesen látja 
be. Mindketten gyönyörűnek találták a beépített mahagóniágyat, amely alá – Carole 
szavaival – úgy simulnak be a fiókok, „mint a selyem". 

– Biztosan azért, hogy jól menjenek az ágyneműhöz – morogta Dora legnagyobb 
örömére Jo. 

– Ó, igen, az ágynemű is selyem – felelte Carole, majd rájött, hogy ezt nem kellett 
volna mondania, s összeráncolta a homlokát. 

– Te jó ég – mondta Jo. 
– És minden fiók illatosított kelmével van bélelve. 
– Hűha – igyekezett Jo lelkesedést színlelni. 
– Ez pedig – folytatta Carole még büszkébben – a beépített fürdőszoba. 
Bármit várt is Dora – s bármennyit fejlődtek is aznap az arra vonatkozó elképzelései, 

mit várhat az ember egy bárkától –, az nem egy meztelen isteneket és istennőket 
ábrázoló csempével kirakott, süllyesztett kád volt. Méghozzá türkizkék. 

Jóra nézett, s remélte, hogy nem találkozik a tekintetük. Kinyitotta, majd gyorsan 
becsukta a száját. 

– Milyen gyakran kell megtölteniük a víztartályt, hogy rendszeresen meg tudjanak 
fürdeni itt? – érdeklődött Jo. 

Egy pillanatig csend volt. 
– A kádat csak akkor töltjük meg, ha a tengerparton vagyunk. Különben csak 

zuhanyozunk. Természetesen a zuhanyozó is elektromos, s többféleképpen lehet 
beállítani. 

Dora és Jo csak bámultak. 
– Szóval gyakran járják a tengert? – kérdezte Jo. Otthagyták a fürdőszobát, s 

visszamentek a szalonba. 
Annak ellenére, hogy tengeribeteg volt, most úgy viselkedett, mintha épp át akarna 

kelni a csatornán, hogy felfedezze Európa vizeit. 
Carole kissé elvesztette az önbizalmát. 
– Nem igazán. Legalábbis azóta nem, amióta Marcus és én… 
Carole meghallotta, hogy valaki a fedélzetre lépett, s fürgén felugrott. 
– Megyek, üdvözlöm az újonnan jötteket – mondta, s felszaladt a lépcsőn. 
Dora arra számított, Jo megragadja az alkalmat, s búcsúzkodni kezd, de az asszony 

talált egy fényképet, s mereven bámulta. Amikor felnézett, vidámság bujkált a szemében. 
– Ez ugyanaz a Marcus! Persze sokkal idősebb, de biztos, hogy ő az! Milyen vicces! 
– Elképesztő! Hogy ismerkedtetek össze? 
– Épp azt próbálom felidézni. Egy barátunk barátja volt, azt hiszem, s nem sokkal 

azután lett a társaságunk tagja, hogy összejöttünk Philippel. 
– És milyen volt, amikor fiatal… fiatalabb volt? 
– Hát, az igazat megvallva, talán elcsábított volna, ha nem lettem volna úgy 

belebolondulva Philipbe. Egyszer nagyon hosszan beszélgettünk – fogalmam sincs, miről 
–, s attól, ahogy rám nézett, úgy éreztem, én vagyok az egyetlen lány a szobában. 



– Szóval már akkor is jóképű volt? – kérdezte Dora, s Jo válla fölött ő is a fényképre 
kukucskált. 

– Ó, igen. Ellenállhatatlannak, bár kissé zabolátlannak tartottuk. Nem úgy volt jóképű, 
ahogyan Philip. Veszélyesnek tűnt. Úgy emlékszem, roppant magabiztos volt. Igazi 
playboy hírében állt. Te most azt mondanád rá, hogy kötöttségfóbiás volt. – Jo letette a 
fényképet. 

– Hát, egy playboy nekem is jól jönne – mondta Dora elgondolkodva. – Aki ráadásul 
kötöttségfóbiás. 

Jo nevetett. 
– Biztos Carole is így érez. Marcus pedig nyilván remek formában van, ha lépést tud 

tartani vele. – Arcáról eltűnt a mosoly. – Azon tűnődtem, vajon együtt van-e még valaki 
azok közül a párok közül, akik valaha együtt voltak. Michael megözvegyült, s lett egy ifjú 
barátnője. 

Philipnek ott van a Repedtsarkú, Marcusnak itt van Carole – bár el kell ismernem, ők 
azóta jöhettek össze. Vajon minden férfi új nőt keres, ha a régi már képtelen gyereket 
szülni? 

– Te jó ég, micsoda borzasztó gondolat! 
Jo elmosolyodott. 
– Ne aggódj, ma már örülök, hogy Philip elhagyott. Gyerünk; Carole-nak új vendégei 

érkeztek, ideje indulnunk. Hova menjünk még szimatolni? 
Integettek Carole-nak, aki épp az autófelvonó működését magyarázta buzgón az 

újonnan érkezetteknek, s elhagyták a Hildegarde fedélzetét. 
– Ne nézzük meg azt ott a kikötő végében? 
– Az egy vontatóhajó, nincs rajta más látnivaló, csak a motorja. Menjünk vissza 

Miranda és Bill bárkájára. Azt ígérték, meghívnak minket egy teára. 
Végül gyümölcslikőrt kaptak. 
– Üljünk le, s pihenjünk a babérjainkon – mondta Miranda. – Kemény munka volt, 

nem? Olyan kimerítő kedvesnek lenni az emberekkel. Kiülünk a fedélzetre, és mostantól 
senkit sem engedünk be. 

– Hm, remek ötlet – huppant le mellé Jo. – Nem tudjátok, mikor lesz a szavazás? 
– Szavazás? – érdeklődött Dora. – Mégis miről? 
– Arról, hogy kinek melyik bárka tetszett a legjobban – magyarázta Miranda. – Illetve 

kinek ki tetszett a legjobban. 
– És nem tudjuk, mikor lesz? 
– Nem vagyok biztos benne – felelte Miranda, miközben limonádét töltött. – De nem is 

érdekel. Tudom, hogy érdekelnie kellene, de a szavazást nem tartom igazán fontosnak. 
Hogy tetszett a Hildegarde? Ugye, lenyűgöző? – Odanyújtott nekik egy-egy poharat, s 
Dora leült Jo mellé. 

Lehunyta a szemét, s a nap felé fordult. Olyan jó itt lenni, gondolta, távol minden 
vádaskodástól, egyezkedéstől és elsősorban a bűntudattól. Persze a bűntudattól nem 
szabadult könnyen. Johnnak továbbra is össze van törve a szíve; ő törte össze, amikor 
ráébredt, hogy bár barátként nagyon szereti, mégsem akar férjhez menni hozzá. Fogalma 
sincs, mikor fedezte fel, hogy megváltoztak az érzései; csak azt tudta, hogy véget kell 
vetnie az esküvői előkészületeknek, amíg nem késő. A lelkiismerete még most sem volt 
nyugodt. De jól tette, hogy most lépett ki, nem pedig sokéves, boldogtalan házasság után, 
amikor már a gyerekekre is gondolnia kellett volna. Elhessegette e nyomasztó 
gondolatokat, s igyekezett kizárólag a napozással törődni. Az anyja azt monda, az 
esküvőn sápadtnak kell lennie; nem engedte napra, vagy ha igen, sokfaktoros napkrémet 
kellett használnia. Most enyhült a bűntudata, de az is bántotta a lelkiismeretét, hogy már 



nincs sírhatnékja. Úgy gondolta, ez csak azért lehet, mert elfogytak a könnyei. Nem 
felszínes, nem szeretetlen – épp csak belefáradt a sok zokogásba. 

– Alszol, vagy csak a bőrrákkal kacérkodsz? 
Ismerős, vidám férfihang ébresztette fel. Hunyorogva nézett fel Tomra. 
– Angliában nem lehet tíz perc alatt bőrrákot kapni. 
A férfi megrázta a fejét. 
– Azért inkább ne kockáztass. 
– Te meg hogy kerülsz ide? – kérdezte Dora. 
– Kérsz egy kis likőrt, Tom? – kérdezte Bill, aki mintha szintén a semmiből bukkant 

volna elő. 
– Persze! Köszönöm! – felelte Tom. – A gépházban voltunk. Billnek akadt egy kis 

gondja, s megpróbáltam segíteni neki. 
– Tudtam, hogy nem szabad odamennünk – motyogta Jo. 
– És sikerrel jártatok? – érdeklődött Miranda. Úgy tűnt, nem aggódik komolyan; míg a 

napon ült, és likőrt kortyolgatott, mit sem érdekelte a motorok állapota. 
– Azt hiszem, igen – mondta Bill. – Tom rengeteget segített. Itt van, hajtsd le. 
Dora úgy érezte, udvariatlanság lenne tovább aludni, miközben négy ember veszi 

körül. Felült, s a röpke alvástól kótyagosan, hunyorogva nézett körül. 
– És mi lesz ma este? – kérdezte Jo. – Lesz valami egyáltalán? A magam részéről a 

legszívesebben korán ágyba bújnék… 
– Na ne – mondta Bill. – Barbecue-t rendezünk. Mindenki hoz egy kis enni– és 

innivalót, s együtt sütögetünk. Miranda egy fél marhát elcipelt otthonról, legyetek a 
vendégeink. Te is, Tom. 

– Igazság szerint én el szeretném rabolni Dorát, ha nincs ellenére. 
Dora még jobban kihúzta magát. - 
– Mit tudsz ajánlani, ami jobb egy fél marhánál? 
– És egy boroshordónál – tette hozzá Miranda. 
– Megmutatnám a rézkarcaimat – mondta Tom. – És a gaffomat. 
– Mi az a gaff? – érdeklődött Dora. 
Tom szánakozva nézett rá a likőröspohara fölött. 
– Otthon, tolvajnyelven – felelte. 
– Persze, azt tudom – legyintett mogorván Dora. – Azt hittem, a hajós zsargonban 

valami mást jelent. 
– Én is azt hittem – mondta Jo. 
– Igen, a kötélzetet is nevezzük így – ismerte el 
Tom. – És az én gaffom valóban egy hajó, mégsem így értettem. Gyere, nézd meg! – 

Kihörpintette az utolsó korty likőrt, kivette Dora kezéből a poharat, és az asztalra tette. 
Felhúzta a lányt. 

– Úgy látom, megyünk – mondta Dora bocsánatkérőn a többieknek. 
– Mulass jól, drágám! – mondta Jo. – Tudom, hogy Tom épségben haza fog hozni, ha 

későn is. 
– Ó, Jo! Ígérem, hogy nem jövök túl későn, és nem foglak megint felébreszteni! – Még 

egy ok a bűntudatra… 
– Gyertek vissza, és egyetek velünk! – mondta Miranda. – Teljesen ingyenes! 
– Csak nem akarod azt mondani, hogy potyaleső vagyok? – kérdezte Tom 

méltatlankodva. 
– De igen – felelte Miranda nyugodtan. 
Dora nem kívánt részt venni a szócsatában. Követte a férfit fel a létrán, majd a 

kikötőbe. 



 

Ötödik fejezet 
 

 
Dora úgy döntött, tetszik neki Tom. A férfi egész más volt, sokkal viccesebb, mint a 
kedves, szelíden mókás John. De a legjobb az volt, hogy utazni készült. Az elutazása 
természetes úton vet majd véget a kapcsolatuknak, még ha bontakozni kezdett volna is 
közöttük valami, s ezt csak izgalmasabbá tette, hogy nem ismeri tizenhét éves kora óta. 

– Add a kezed! – mondta Tom, s felsegítette Dorát a létra utolsó fokán. – Nem baj, 
hogy egy kicsit messze van? 

– Dehogy – felelte Dora. Szeretett Tommal lenni. Bár nem érezte magát olyan 
biztonságban, mint korábban John mellett, Tom új dolgokat mutatott neki, s egy szóval 
sem utalt rá, hogy többre vágyna barátságnál. Talán barátkozni is csak azért akart vele, 
mert itt mindenki más idősebb nála. 

– Talán más hajókról is átjönnek páran. 
– Ok is a kikötőben élnek, mint Jo? 
Tom nevetett. 
– Nem, ők nem úgy élnek, mint Jo. Kedvesek, de… – Habozott. – Majd meglátod. 
Tom „gaffja" valóban nem volt túl közel. Elhagyták a kikötőt, a kocsmát és a boltot, 

majd arra tartottak, ahol néhány fa állt. 
– Pár hajót egy szigeten kötöttek ki – magyarázta Tom. – Kocsival nem lehet 

megközelíteni, s nem igazán hivatalos, de mi szeretjük. 
– Hogyhogy nem hivatalos? 
– Ez azt jelenti, hogy minden előzetes értesítés nélkül elküldhetnek minket, de 

nekünk így is megfelel. Nem olyan kényelmes, mint a hivatalos szállásunk a hajóépítő 
telepen, mégis megér némi kellemetlenséget – tette hozzá, mintha megérezte volna, 
hogy Dorát elrettenti a bizonytalanság. 

– Nem hiszem, hogy tudnék így élni – motyogta Dora szinte magában. 
– Többet kellene kimozdulnod – mondta Tom, és Dora elnevette magát. Igaza van, 

gondolta. 
Dora minden elszántsága ellenére is ideges volt, miközben átsétáltak a szigetre 

vezető, rettentően rozoga fahídon. A szigeten rengeteg hatalmas fa állt, s úgy tűnt, szinte 
nincs hely annak a csúszós kis ösvénynek, amely a sziget túloldalára vezetett, oda, ahol a 
hajók sorakoztak. De még csak késő délután volt; Dora bízott benne, hogy semmi ijesztő 
nem fog történni. 

– Ez tulajdonképpen egy természetvédelmi terület – mondta Tom –, nem lenne 
szabad itt lennünk. De nem zavarjuk a madarakat. 

– Honnan tudod? Megkérdezted tőlük? 
Tom bólintott. 
– Igen. Rendesek voltak. 
Dora az ajkába harapott. Egyetlen férfinak, így Tomnak sem tesz jót, ha túl elégedett a 

vicceivel. 
Nem volt könnyű felszállni Tom hajójára. Ha műanyagból készült volna, Dora akár a 

pezsgőfürdőben is el tudta volna képzelni… Kicsi volt, a hosszához képest széles, s régi, 
fakó vitorlavászon borította. Dora kétkedve nézte. 



– Lépj ide – mondta Tom, aki úgy ugrott fel a fedélzetre, hogy Dora nem tudta 
megfigyelni, hogyan csinálta. – A peremdeszkára. Ez az – mutatott a hajó oldalára. – 
Felhúzlak. 

Többször is kudarcot vallott. Végül Dora – a szűk farmer ellenére – fel tudta elég 
magasra emelni a lábát. Kezük-lábuk beakadt valami kötélbe, de Tomnak csak sikerült a 
fedélzetre emelnie Dorát. 

– Engem nem igazán hajókra terveztek – mondta bocsánatkérőn Dora, miután 
összeszedte magát, és felállt. 

– Dehogynem, csak egy kis idő kell hozzá. És egy kevésbé szűk farmer. 
Dora leporolta magát. 
– Ha tudtam volna, hogy ilyen mutatványokra készülünk, felvettem volna az 

akrobatatrikómat. 
– Neked olyan is van? 
– Igen, csillogó és piros – mondta Dora Jo trikójára gondolva. 
– És nem… Nos, nem szóltam semmit. 
Dora pontosan tudta, mire gondol a férfi, s hálás volt, amiért nem mondta ki. Úgy tűnt, 

Tom észrevette, hogy egy kissé feszeng, s bár szeretett volna minél közelebb kerülni 
hozzá, nem kapkodott, nehogy Dora visszabújjon a csigaházába. 

– Kerülj beljebb! – mondta, s megemelt egy tolóajtót. A lépcsőfokok jóval 
keskenyebbek és meredekebbek voltak, mint a Három nővéren. Dora rálépett a 
legfelsőre, de azt sem tudta, kifelé vagy befelé fordítsa-e a lábát. 

– Próbáld meg háttal – ajánlotta Tom. 
Amikor leért és körülnézett, Dora rádöbbent, hogy a hajón – egy kanapét, egy 

hálózsákot és néhány párnát leszámítva – sem beépített, sem másmilyen bútorok 
nincsenek. Minden piszkosnak tűnt, s a mosatlan hálózsák szaga penész– és 
füstölőszaggal keveredett. Dora visszahőkölt, ahogy édesanyja is tette volna. 

– Nem valami nagy – mondta, s remélte, nem látszik, hogy elfacsarodott az orra. 
– Mindjárt kinyitok pár hajóablakot – mondta Tom. – Be szoktam zárni, ha elmegyek, 

mert különben… Ó, már késő. Remélem, szereted a macskákat. 
A hajóablakon egy jókora macska ugrott be; az emberek „a Temze-parti rémként" 

emlegethették volna, s talán a sajtót és a rendőrséget is riasztják, ha meglátják. Az állat 
letelepedett Tom lábánál, s nyávogni kezdett. 

– Rémséges állat – mondta neki Tom, de vakargatni kezdte a füle mögött. – Hát senki 
sem adott neked enni? 

– Sosem láttam még ekkora macskát. – Dora le volt nyűgözve. – A tiéd? 
– Nincs gazdája. Mindnyájunkon élősködik. Na, ő tényleg potyaleső. Besurranó tolvaj. 

Azt hiszem, az eredeti tulajdonosa elment, ő pedig itt maradt. 
– Valószínűleg élvezi, hogy a védett madarak szigetén élhet. 
Tom nevetett. 
– Mentségére mondom, még sosem láttam körülötte madártetemeket. S mindnyájan 

etetjük, hogy elaltassuk a vadászösztönét… 
Dora vállat vont. 
– Nagyon jól néz ki. Hogy hívják? 
– Bolyhos, az ellenőr. 
– Micsoda? 
Tom vállat vont. 
– Egyszer valami ellenőr dolgozott egy hajón, s valahányszor arrébb tett egy deszkát, 

a macska minden résbe és lyukba belebújt, hogy tájékozódjon a körülményékről. A 
Bolyhos elég giccses név egy ilyen állatnak… De ennyit erről. Nem kérsz valamit inni? – 



Tom a hajó orrába ment, ahol egy kétlángos gáztűzhely és egy apró mosogató jelezte a 
konyhát. 

– Talán egy kis üdítőt, ha lehet. 
– Mindjárt körülnézek. – Kinyitott egy szekrénykét a mosogató alatt, s abban 

kotorászott, míg Dora – önvédelemből – az ellenőrt simogatta. Az állat szemlátomást 
legalább annyira ki volt éhezve a szeretetre, mint a harapnivalóra, s Dora úgy érezte, ha 
nem simogatja elég határozottan, a macska még azt hiszi, Tom őt hozta neki uzsonnára. 

– Ülj csak le. Biztos nem csak mosogatószer van itt – motyogta Tom. 
– Nekem keresel ennivalót, vagy a macskának? – A hajó olyan alacsony volt, hogy 

Dora felülkerekedett finnyásságán, s letelepedett egy párnára. Fölállni csak a hajó 
közepén tudott volna. Tomnak még ott is össze kellett görnyednie. 

A macska összegömbölyödött a térdénél, s Dora már alig érezte a szagot. Egyszer csak 
kopogtak a hajó tetején. Tom még mindig a dobozok között kotorászott. 

– Hahó! Bejöhetek? Fel vagy öltözve? – kérdezte egy fátyolos női hang. Tulajdonosa 
London külvárosából származhatott. 

– Gyere csak. – Tom hangja megkönnyebbülten csengett. – Nincs valami üdítőtök? 
Fiatal nő jött le a lépcsőn. Haját hennával festette; fekete macskanadrágot és rövid 

tüllszoknyát viselt. Nagyon vékony volt, s bár nem volt szép, huncutnak és bájosnak tűnt, 
mint egy zabolátlan tündér. 

– Szevasz, Tom – mondta, s megcsókolta a férfit. Elkeskenyedő szemmel nézett 
Dorára, amitől a lány rögtön kövérnek és határozottan görcsösnek kezdte érezni magát. 
– Ez meg ki? 

– O Dora. Dora, ő Bib, a sziget végében kötöttek ki a társával. Egy régi egyárbocoson 
élnek. 

Dora mosolyogva biccentett, s azon tűnődött, hogy hívhatnak valakit Bibnek, s vajon 
mi az az egyárbocos. 

– Szevasz, Dora. – Bib kedvesen, de eléggé közönyösen nézett rá. – Miért akartok 
üdítőt inni? 

– Dora szomjas – felelte Tom enyhe szigorral a hangjában. – Számodra van egy kis 
házi borom. 

Bib ásítva nyújtózkodott egyet; a trikóból kivillant fölöttébb lapos hasa. Köldökében 
karikát viselt, a körmét feketére festette. Kecsesen egy párnára kuporodott. 

– Sajnálom, de nincs üdítőm. Talán Hamónak van egy kis gyömbérsöre. Szereti az 
ilyesmit. Később ő is átjön. 

– Népszerű vagyok a házi borom miatt – magyarázta Dorának Tom, de Dora nem hitte, 
hogy a népszerűségének ez az egyetlen oka. 

– Te csináltad? – nézett körül Dora, s arra gondolt, itt egy csupor teát sem lehetne 
csinálni, nemhogy házi bort. 

– Nem. Anyám mindenféle gyümölcsöt és bogyót összevásárol, és aztán nem tudja, 
mihez kezdjen velük. Amikor erjedni kezdenek, bort csinál belőlük. De annyira undorító, 
hogy ők nem isszák meg, hanem nekem adják. 

– Tom szülei azt akarták, hogy a fiuk jogász legyen – mondta Bib. – És még mindig 
nem törődtek bele, hogy hajós lett. Ugye, drágám? 

– Dehogynem – mondta Tom. – Nem örülnek neki, de azért igyekeznek elfogadni. 
Lépteket hallottak a fejük fölött. 
– Ez biztosan Hamo. Hamo! – Kiáltott fel Tom a tolóajtón. – Van egy kis 

gyömbérsöröd, ásványvized vagy bármi hasonló innivalód? 
– Nincs! Talán Jimnek van. 



Jim akkor is meghallotta volna Hamo kiáltását, ha éppen egy másik bolygón 
tartózkodott volna. 

Két férfi viharzott be a hajóba. 
– Szevasz, Tom! Ó, van nálad valaki? 
– Dora – jelentette be Tom. – Dora, ők Jim és Hamo. 
Dora csak bólintott; amíg nem volt muszáj, inkább nem szólalt meg, nehogy 

észrevegyék, milyen középosztálybeli kiejtése van. Később kideríti, melyikük is Jim, és 
melyikük Hamo. Kicsit arrébb húzódott, s az egyik szakadt farmert és trikót viselő 
fiatalember lehuppant mellé. Karján tetoválást viselt, haját leborotváltatta, füle tele volt 
fülbevalókkal. A másiknak rasztás volt a haja. Ha kiderül, melyiket hogy hívják, nem lesz 
nehéz megkülönböztetni őket. Dora haza akart menni. 

– Sajnálom – mondta végül Tom. – Nincs üdítőnk. 
– Víz sincs? – Dora nem szívesen ivott volna házi bort. Valószínűleg erős, ő pedig nem 

akar berúgni ebben az ismeretlen és kissé ijesztő közegben. 
– Csináljatok már neki egy csésze teát – mondta Bib. – Nem isszuk a vizet forralatlanul 

– magyarázta Dorának. – Egyenesen a folyóból jön. 
Dora nyelt egyet, s úgy döntött, a házi bor nem is rossz ötlet. 
– Azt iszom, amit ti – jelentette ki. Boldog volt, amiért az anyja sosem tudja majd meg, 

hogy itt járt. 
Poharakat és bögréket adogattak körbe; a bennük lévő folyadék színe és állaga a 

kanalas orvosságéra emlékeztetett. Dora poharat kapott, s ezt megtiszteltetésnek érezte. 
A poharat rajzfilmfigura díszítette, s valaha mogyoróvaj volt benne. 

– Mostanában érkeztél, Dora? – kérdezte az egyik férfi. 
– Igen. Egy barátomnál lakom az egyik bárkán. A Három nővér nevű klipperen. – Dora 

Tomra nézett. 
– Azok jó nagyok – mondta a másik férfi. 
– És miért egy bárkára költöztél? – kérdezte Bib, s elkeskenyedő szemmel fürkészte 

Dorát. 
– A legjobb barátnőm anyjánál lakom. London közelébe akartam kerülni, hogy 

munkát keressek. 
– A legjobb barátnőd anyjánál laksz? Miért nem valaki olyannál, aki egyidős veled? 
Dora nem tudta eldönteni, vajon Bib tényleg ellenséges-e, vagy csak bizonytalansága 

miatt érzi annak. Még ő is mesterkéltnek érezte saját magát. 
– Nem ismerek senki mást London közelében, és ő meghívott. 
– Nagyszerű – mondta Bib. – Gratulálok! – S poharat emelt. 
A pohárköszöntőhöz Dorának is csatlakoznia kellett; igyekezett a lehető legkisebbet 

kortyolni, de a bor még így is megköhögtette. Bib őt nézte. 
– Az első pár korty után jobb lesz. 
Dora kortyolt egy nagyobbat. 
– És ti miért költöztetek ide? – Úgy érezte, Bib nem fog leszállni róla, míg egy kicsit a 

sarkára nem áll. 
– Hamo meg én hallottunk a szigetről, s idevontattuk a hajót. Jim akkor már itt élt. Jó 

ez a közösség. Biztonságos. 
Dora ösztönösen megérezte, hogy a „biztonság" mást jelenthet Bibnek, mint neki, de 

csak bólintott. 
– Jó itt élni – tette hozzá lom. 
– Adjátok körbe azt a kancsót, öreg – mondta az egyik férfi, aki Dora feltételezése 

szerint Jim lehetett. 



Tom elővett a háta mögül egy demizsont; csend volt, míg a poharakat és bögréket újra 
megtöltötték. Dora tovább szorongatta a poharát. 

– És miféle munkát keresel? – kérdezte Bib, aki szemlátomást eltökélte, hogy mindent 
megtud Doráról, amit csak lehet. 

– Elsősorban irodai munkát. 
– Számítógépek meg ilyesmik? 
– Aha – felelt Dora, s igyekezett elbújni a pohara mögött. 
Bib körülnézett. 
– Nagyszerű. 
A férfiak arról kezdtek tereferélni, hol vannak a hajók, s miért ott vannak. Dora a 

rongyos szőnyeg alól kibukkanó furnérlemezt nézte. Azon tűnődött, miért akarta Tom 
annyira megmutatni neki a „gaffját" – hiszen korántsem oly csodálatos. Talán ha a 
barátai nem bukkannak fel, elmondta volna, mik a tervei vele. Most, hogy 
figyelmesebben megnézte, észrevette, hogy pár deszka egész új, s nagyon gondosan van 
a helyére illesztve. Kicsit meglepte, hogy Tom nem mesélte el a többieknek, hogy a 
hajóépítő telepre hívta dolgozni, de végül úgy döntött, valószínűleg csak nem akarta 
zavarba hozni. Mert zavarba jött volna, s hálás volt Tomnak, amiért hallgatott. 

Lassan elengedte magát. A beszélgetést követve azonosította, melyik férfi melyik, s 
annak ellenére, hogy sosem találkozott még hozzájuk hasonlókkal, s az anyja 
valószínűleg elvetemült underground alakoknak tartotta volna őket, érezte, hogy 
jólelkűek. Bib eleinte valószínűleg azért volt ellenséges, mert ő az egyetlen nő a 
csapatban, s meg kellett győződnie róla, hogy Dora nem jelent fenyegetést rá nézve. 
Amikor arra gondolt, hogy bárkire nézve fenyegetést jelenthet, Dora az ajkába harapott. 
Nem akarta, hogy rajtakapják, amint a saját gondolatain mosolyog. 

Tom felhajtotta a borát. 
– Hú, el is felejtettem, milyen pocsék! 
A rasztás Jim a hátsó zsebébe nyúlt, s festett dohányszelencét, majd egy csomag 

papírt vett elő. 
Dorának görcsbe rándult a gyomra. Járt már olyan társaságban, ahol füvet szívtak, de 

maga még sosem próbálta ki. Lehet, hogy itt nem tudná úgy elutasítani a cigarettát, hogy 
hihetetlenül középosztálybelinek és beképzeltnek ne tartsák? 

Tom ránézett s megszólalt. 
– Maradjatok, ha akartok. Dorának és nekem vissza kell mennünk a barbecue-ra. 
– Ó – mondta Hamo. – Én még sosem voltam barbecue-n. Veletek mehetek? 
– Nem – közölte vele Tom határozottan. – Menjünk, Dora! – Megfogta a kezét, s 

felállította. 
– Sajnálom – mondta Dorának, miközben a hídon át újra a valóság felé lépkedtek. – 

Nagyon kedvesek, de eszembe sem jutott, hogy egy magadfajta lányt meg is ijeszthetnek. 
Dora méltatlankodott, bár pontosan tudta, mire gondol Tom. 
– Hát ezt meg hogy érted? Felnőtt ember vagyok. 
– De többet kellene kimozdulnod. Ezt már megbeszéltük! 
Dora nem válaszolt. Most, hogy újra a szárazföldön jártak, egyre inkább biztonságban 

érezte magát. 
– Menjünk el a barbecue-ra. Az is kimozdulás, nem? 
– Nem igazán. Nem is tudom, van-e hozzá kedvem. 
– Nos, nekem muszáj összefutnom Jóval. 
– Akkor menj, fuss össze vele, de utána gyere vissza, s találjuk ki, mit csináljunk. Addig 

bekérezkedem valakihez zuhanyozni. 



 
Dora egy bárka korlátjának támaszkodott, amikor Tom rátalált. Találkozott Jóval, 
mindketten meggyőződtek róla, hogy a másik jól van, de azután Dora unatkozni kezdett, 
és most nagyon örült Tomnak. A férfit tusfürdő és fogkrém illata lengte körül; kissé 
nedvesnek és nagyon tisztának tűnt. Úgy tűnt, a zuhany még frissebbé és még lelkesebbé 
tette. 

– Üdv – köszöntötte Dora. 
– Üdv neked is. Nincs kedved egy kicsit lejjebb csorogni a folyón? Megmutatnám a 

kedvenc kocsmámat. 
– Nem kellene mégis barbecue-ra mennünk? 
– Kellene, de annyi középosztálybelit én nem bírok elviselni… 
Dora rámosolygott. 
– Én is középosztálybeli vagyok. És te is. 
– Igen, de én igyekszem túllépni rajta. 
– Akkor miért jöttél el a találkozóra? 
– Szerettem volna munkát találni egy mozgó hajón… Szóval velem jössz, vagy sem? 
Dora azon tépelődött, hogy ha Tommal tart, végérvényesen le kell-e mondania a férfi 

által olyannyira megvetett középosztályhoz való tartozásáról. Nem akart csalódást 
okozni Tomnak, s azt sem akarta, hogy a férfi nélküle menjen el. És a barbecue sem olyan 
fontos. 

– Milyen az a kocsma? 
– Remek. – A férfi beleegyezésnek vette a kérdését. 
– Hallgass ide. Kölcsönkérem Billtől a segédhajót, és majd ő megmondja Jónak, hová 

mentünk. 
Dora úgy döntött, elmegy Tommal a kocsmába. Újabban határozottan zavarták közép-

angliai, középosztálybeli gyökerei. Bár tetszett neki a jó természetű Tom, nem tudta 
magát tökéletesen elengedni, ha kettesben voltak. Az volt a gond, hogy elfelejtette – ha 
egyáltalán tudta valaha –, milyen együtt lenni egy olyan fiúval, aki nem John. Még 
véletlenül sem akarta félrevezetni Tomot. John sosem volt fiú – gondolta –, hanem 
világéletében fiatalember volt. Tom roppant régimódinak tartaná. Nyilván őt is. 
Megremegett. 

– Minden rendben – termett előtte Tom. – Megkaptam a segédhajót. Lecsoroghatunk. 
Dora nem kérdezte meg, mi az a segédhajó; úgy gondolta, nemsokára úgyis meglátja. 
Tom kiválóan evezett. Dora a hajó farában ült, s nézte, amint a férfi, időnként a válla 

fölött hátrapillantva, evezőivel irányítja a kis hajót. Kezdetben egy kicsit nyugtalanította, 
hogy egy ilyen apró hajóban ül a folyó közepén, de Tom nemsokára a part közelébe 
evezett, s ott Dora is nagyobb biztonságban érezte magát. 

– Ki kellett kerülnünk a sodrásból. Itt a szélörvénynél jól elleszünk. 
Dora úgy döntött, nem muszáj tudnia, mi az a szélörvény; később majd ezt is kideríti. 
– Mesélj egy kicsit arról a kocsmáról. Nagyon jó lehet, ha megéri ezt a fáradságot… 
Tom vigyorgott. 
– Nem úgy látom, hölgyem, hogy túl sokat fáradozna… 
– Nekem bőven elég, hogy magát nézem – grimaszolt Dora, s remélte, hogy nem volt 

túl kényeskedő. 
Tom nevetett, s még erősebben ráhajolt az evezőkre. Bokáját a hajó fenekében lévő 

keresztrúdnak nyomta, a combja megfeszült. 
– Hazafelé is evezned kell majd – állapította meg Dora, amikor Tom végre egy 

kikötőcölöp felé irányította a hajót. 
Tom hátrapillantott, hogy megnézze, hová is érkezik. 



– Ó, nem. Akkor te következel! 
– De én még soha életemben nem eveztem! Rögtön felborulnánk, vagy körbe-körbe 

karikáznánk! 
– Bizony, valószínűleg ez történne. Hogy lehet az, hogy ennyi idős korodra még nem 

tudsz evezni? Most maradj ülve, amíg kikötök. – Partra ugrott, s addig húzta a hajót, míg 
egészen kint nem volt. Aztán visszament, és felsegítette Dorát. – Tehát? 

Dora, aki azt hitte, ez csak költői kérdés, felszegte a fejét. 
– Roppant fiatal vagyok, s eddig burokban éltem. 
Tom nevetett. 
– Ideje, hogy kihámozzalak a burokból… Azzal kezdjük, hogy valami olyasmit iszol, 

amit eddig még sosem. Kiülhetünk? Nagyon szép idő van. 
A kocsmában tömeg volt, s a teraszon majdnem minden asztal foglalt, de Tom 

észrevett egyet, amely mellől épp szedelődzködtek, s mellette termett. 
– Akkor most elmegyek innivalóért. 
Míg oda volt, Dora az embereket, majd a le-lecsapó, rovarokra vadászó madarakat 

nézegette. Megpróbálta azonosítani őket, de nem tudta, a fecskefélék mely csoportjába 
tartoznak. Egy kicsit Tomra emlékeztették; ő is így – látszólag véletlenszerűen, valójában 
azonban átgondoltan – csap le az élet által kínált lehetőségekre. 

Tom letette elé az italát. Kicsi korsóban volt, s eléggé zavarosnak tűnt. 
– Úgy néz ki, mint valami hígított vizeletminta. Mi a túró ez? 
– Remek, nyers almabor. Kezdetnek tényleg elég erős… 
Dora megkóstolta. Ecetízű volt, s csak nagyon távolról emlékeztetett almára. 
– Rettenetes. 
– Viszont olcsó. 
– Ez nem igazság – jelentette ki Dora, s megkockáztatott egy újabb kortyot. – 

Meghívsz egy italra, s olyasmit hozol, amivel sárgarezet lehetne tisztítani. Mondjuk 
abban tényleg otthon vagyok. 

– Miben? 
– A réztisztításban. Cserkész koromban az anyám rendszeresen átküldött egy idős 

hölgyhöz, hogy segítsek neki rezet tisztítani. 
– Édes lehettél! El tudlak képzelni egyenruhában… 
– Szoknyanadrágom volt, és egy sárga baseballsapkám. Anyám segített. És minden 

jelvényemet nekem kellett felvarrnom, miközben a többiekét megcsinálta az anyukájuk. 
– Elég szigorú volt az édesanyád! 
– Az attól függ, mit nevezünk szigorúnak. 
– Például megengedte, hogy lelépj a suliból, és elmenj Glastonburybe? 
Dora letette a poharát, hogy kellő felháborodással válaszolhasson. 
– Ugye csak viccelsz? Az anyám akkor sem engedett volna el Glastonburybe, ha nem 

kellett volna lógnom miatta! A fogorvostól is a nyári szünetben kért nekem időpontot, 
hogy egy másodpercre se hiányozzam a suliból. Talán azért, mert egyke vagyok, csak 
rám figyelt. 

– Teljes mellbedobással? Én is egyke vagyok, de az én anyám szerencsére egy kicsit 
visszafogottabb volt. Már érettségi után elmehettem a fesztiválra; mivel levizsgáztam, 
anyám elég engedékeny volt. 

Dora próbálta elképzelni, milyen lehet egy engedékeny anya. Most, hogy belegondolt, 
rájött, hogy Karen is járt fesztiválokra; de talán csak azután, hogy Dora összejött Johnnal. 
Igyekezett olyan kicsit kortyolni a borból, hogy az ízét ne érezze; majdnem olyan rossz 
volt, mint Tom házi bora. 

– Én még sosem voltam fesztiválon. Johnt nem érdekelte az ilyesmi. 



– John? 
Most említette először Johnt. Előbb-utóbb fel kellett bukkannia, hiszen ő felelt érte, 

hogyan töltötte Dora élete legutóbbi részét. 
– Az ex-akármim. Együtt jártunk, jegyesek is voltunk. De már nem vagyunk. 
– Akkor most össze van törve a szíved? – kérdezte Tom olyan jókedvűen, hogy attól 

Dora minden zavara szertefoszlott. 
Megrázta a fejét, s nevetett a férfi egyenességén. 
– Természetesen nincs. Ugye, nem bánod, ha mégsem iszom meg ezt? Pocsék. 
– Akkor hozok valami mást. 
– Nem, most én következem. Itt a pénztárcám. Hozz valami italt mindkettőnknek. 
Tom nem vett tudomást Dora kinyújtott kezéről. 
– Dora, te még sosem rendeltél italt kocsmában? 
Dora érezte, hogy elpirul. 
– Dehogynem, csak nem Londonban. 
– Azt hiszem, ez a hely nem számít Londonnak. 
– Van metrómegálló, tehát London. Akarsz inni, vagy nem akarsz? 
– Ha eljössz velem a pultig, én fizetek, s azt kapsz, amit tényleg szeretsz. Gin-tonikot. 

Koktélt. Tequilát. 
Dora tudta, hogy a tequilát úgy isszák, hogy a poharat az asztalra csapják, s a 

szájukkal igyekeznek elkapni a kifröccsenő italt, de nem volt biztos benne, hogy épp 
most szeretné ezt gyakorolni Tommal. Már így is túlságosan gyermetegnek látszik. 

– És te mit iszol? 
– Egy sört. Tangleberryt. Ott van hátul. Vigyél egy kis pénzt. 
– Nem, most én fizetek – felelte Dora, s felállt, még mielőtt meggondolhatta volna 

magát. 
Azt mondta Tomnak, hogy rendelt már kocsmában, de nem tette gyakran, s akkor is 

csak a helyi kiskocsmában, ahová azóta járt, hogy először hazudta magát tizennyolcnak. 
Nem is olyan ártatlan ő, mint amilyennek látszik, gondolta, miközben utat fúrt magának 
a pult felé a tömegben; az evezésen és az italrendelésen kívül mégis számtalan dolog 
van, amit még sosem próbált ki. 

Sokkal egyszerűbb volt, mint hitte. A csaposlány rögtön észrevette, s amikor ő 
következett, nem kellett tizenöt embert túlkiabálnia. Senki sem tűnt meglepettnek, 
amiért ott látja. Ez már kisebbfajta áttörés volt. 

Óvatosan vitte vissza az asztalhoz a két sört. Olyannyira felszabadult volt, hogy még 
egy zacskó chipset is vett. 

– De komolyan, Dora – szólalt meg Tom –, hogy foglak úgy leitatni, hogy csak sört 
iszol? 

– Már most megmondom, Tom, hogy engem nincs értelme leitatni. Nem vágyom 
másra, mint hogy együtt töltsünk egy vidám estét. Barátokként. 

Tom vigyorgott. 
– Rendben. Ha barátok vagyunk, játszhatunk is. Igaz vagy hamis? 
Mint már sokszor az este folyamán, Dora igyekezett a pohara mögé bújni. 
– Nem! 
– Ugyan már! Arra gondoltam, kiállhatnál pár próbát! 
– Miféle próbát? – Dora kissé mindig megvetette magát, amiért ennyire 

törvénytisztelő; most eltűnődött, vajon meg tudna-e még változni. 
– Nem tudom; olyanokat, amelyek segítségével bátrabbá válnál, s jobban érezhetnéd 

magad a bőrödben. 
– Hogyan? 



Tom elgondolkodott. 
– Tulajdonképpen arra gondoltam, ezzel kellene töltenünk azt a pár hónapot, ami az 

elutazásomig hátravan… 
– A próbákkal? 
Tom bólintott. 
– Semmi olyasmire nem kérnélek, amit magam is meg ne tennék, vagy meg ne tettem 

volna. Táborozhatnál például egy fesztiválon. 
– Azt meg tudom tenni. Valószínűleg bevennék valamit, hogy egész idő alatt ne kelljen 

vécére mennem, de amúgy meg tudom tenni. – Vidáman nevetett, s igyekezett úgy tenni, 
mintha egyáltalán nem találná ijesztőnek ezt az ötletet; akkor talán elterelődik róla Tom 
figyelme. Elképzelte magát, amint a hónaljáig sárban dagonyázik, bélelt ruhákba 
burkolózik, s megfagy a lába… 

Tom tűnődve nézte, s ettől feszengeni kezdett. Valószínűleg olvas a gondolatai közt. 
– Fogadjunk, hogy nem állód ki azt az öt próbát, amit kitalálok. 
– Megmondtam, hogy elmegyek egy fesztiválra! 
– Rendben, de az csak egy. Még mindig marad négy. Fogadjunk, hogy nem csinálod 

meg. 
– De mi a másik négy? 
– Nem mondom meg. Még nem találtam ki. 
– Nem várhatod el tőlem, hogy beleegyezzek valamibe, amiről azt sem tudom, hogy mi 

az! 
– De igen, ha bátor vagy, és megbízol bennem. Ki kell állnod az öt próbát. 
Minden józan esze és neveltetése ellenére Dora kíváncsi lett. 
– Miért tenném? 
– A jutalomért. 
– Mi a jutalom? 
Tom nevetve tárta szét a kezét. 
– Kérdések, kérdések! Még nem tudom! Ki kell találnom valamit. 
– Nem csinálok semmit, amíg meg nem tudom, mi a jutalom. 
– Gyáva nyúl vagy, sört kortyoló és chipset rágcsáló gyáva nyúl! 
– Nem vagyok gyáva nyúl! 
– De igen, az vagy! 
– Akkor menj, és hozz nekem egy jó erős koktélt! Hadd bizonyítsam be, hogy nem 

vagyok gyáva! – Tomnak ez már sokkal jobban tetszett. 
– Megkapod a létező legdrágább italt; tekintettel arra, hogy én csak egy szegény 

munkásgyerek vagyok, ez igazán nagylelkű ajánlat! 
– Rendben, szegény, dolgozó Tom, a szavadon foglak! De aztán értékes díj legyen! – 

Dora – félig-meddig idegességében – felnevetett. 
Tom megérezte a lány szorongását, s ő is nevetett. 
– Persze hogy az lesz. Most pedig jön a koktél. 
– Ez is egy próba? 
– Nem, ez túl könnyű lenne. Még egy kis chipset? 
– Köszönöm, nem, igyekszem abbahagyni. 
 

– Mondj valamit, amit sosem tettél meg, pedig úgy érzed, hogy meg kellene tenned – 
erősködött Tom, amikor visszatért a két Margaritával és még két sörrel. 

– Nem értem, miért kellene neked segítenem – zsörtölődött Dora. A Margarita sokkal 
jobb volt az almabornál. 

– Igazából magadon segítenél. Nos? 



Dora eltűnődött, s ráeszmélt, hogy rengeteg ilyen dolog van. 
– Sosem repültem egyedül. Sosem ettem egyedül étteremben. Könyvtárban voltam 

már egyedül, de moziban nem. Rengeteg a lehetőség, túl könnyű dolgod van! 
Így kötekedtek, míg meg nem itták az italokat. Tom kifordította a zsebeit, kiürítette a 

pénztárcáját, de nem talált mást, mint egy ebédjegyet meg némi aprópénzt. 
– Lássuk, mim van nekem – mondta Dora. Benyúlt a táskájába, s kezébe akadt az 

édesapja levele. Még mindig nem nyitotta ki. 
– Mi az? – érdeklődött Tom. Dora úgy nézett a borítékra, mintha az harapna. 
– Egy levél apámtól. Még nem volt bátorságom kinyitni. 
– Hogy a csodába? 
– Tudom, hogy tele van szemrehányásokkal. 
– Gyerünk, nyisd ki gyorsan! Be vagy csípve, állni fogod a pofonokat. 
– Na jó, legyen – mondta Dora, s kivett egy levelet meg két fényes kartonlapot a 

borítékból. Rájuk bámult. – Két jegy a cheltenhami lóversenyre. 
– És mit ír a levélben? 
– Drágám, talán hasznukat veszed. Mami és én nem tudunk elmenni. Mulass jól! 

Szeretettel, apa. 
– A – mondta Tom, s Dora nem tudta, vajon valóban kedvesnek tartja-e a levelet, vagy 

csak gúnyolódik, amiért maminak szólítja az anyját. 
– Menjünk el! El tudsz szabadulni a telepről? 
– Valószínű. Szinte sosem kéredzkedem el. 
– Vagy kérdezzem meg Jót? Lehet, hogy szívesen elmenne egy barátjával. 
– Nem. Az apád azt szeretné, ha te mennél el. És persze én – tette hozzá Tom huncutul 

mosolyogva. 
Dora kuncogott. 
– Természetesen. Mikor is lesz? Jappé! Holnapután! 
– Azt hiszem, te vagy az egyetlen ismerősöm, aki használja azt a szót, hogy „jappé". 
– Látod, így tágítom a látókörödet. 
– Én meg a tiédet. Te fogod intézni a fogadásokat! 
Dora úgy tett, mintha kibúvót keresne. 
– Nem biztos, hogy el tudok menni. Olyan hirtelen jött… 
– Dora! Elmegyünk! És minden fogadást te intézel. 
– Ez az egyik próba? – Dora lehajtotta a sörét, s kezdte úgy érezni, hogy Tom próbái 

könnyebbek lesznek, mint hitte volna. 
– Nem biztos. Az nem jó, ha egy próba nem jelent igazi kihívást. 
– És mindezt anélkül kellene végigcsinálnom, hogy megmondanád, mi lesz a 

jutalmam? 
Tom bólintott. 
– Érdemes lesz. Bízz bennem. 
– De ez hazárdjáték, amit én nem biztos, hogy szeretek. Téged pedig alig ismerlek. 
– Az élet egy hazárdjáték, Dora, és ha nem veszel részt benne, el fog menni melletted. 
Dora hallgatott egy kicsit, majd megszólalt. 
– Filozófus is vagy? 
– Nem igazán, de ha nagyon muszáj, elő tudok rántani valami hétköznapi 

lélekbúvárkodást. 
– Meg egy hétköznapi popfesztivált. 
– Rengeteg van idén nyáron, és az egyikre feltétlenül el szeretnék menni. Meglátom, 

tudok-e jegyet szerezni. 



– Remek. – Dora remélte, hogy a mosolya nem tűnik túl erőltetettnek. Megborzongott; 
kezdett hűvösödni. – Indulhatunk lassan? 

– Csak ha megígéred, hogy kiállód az összes próbát. Dora öt próbája. Mintha egy 
iskolai fogalmazás címe volna. 

– Nem tudtam, hogy rajongsz Enid Blytonért! 
– Ha elfogadod a feltételeimet, hazaviszlek. Különben neked kell evezned. 
– Rendben, megadom magam. Bár az igazat megvallva talán járni sem tudnék 

egyenesen, nemhogy evezni… 
Már a hajóban ültek, s remekül haladtak, amikor Tom megszólalt. 
– Hazafelé evezni különben nem nagy ügy. Visz minket az ár. 

 

Hatodik fejezet 
 

 
Jo a szemetesbe ürítette csontokkal és húsmaradékkal megrakott tányérját. Megfogta 
vörösboros műanyag poharát, s épp indult volna vissza Billhez és Mirandához, amikor 
meglátta Carole-t a Hildegarde-ról. Egyedül volt, úgyhogy odament hozzá. 

– Helló. Sok mindenkit ismer itt? 
– Csak pár embert. – Carole úgy nézett Jóra, hogy nyilvánvaló volt, nem akarja, hogy 

egy ötvenes nő sajnálja. Egy ötvenes férfi már más lett volna. 
– Marcus is itt van? – Jo tisztában volt vele, hogy Carole nem szeretne beszélgetni vele, 

de el volt rá szánva, hogy a hecc kedvéért kihúz belőle valamit. Kíváncsi volt, 
összefuthat-e régi ismerősével ennyi év után. 

– Ó, dehogy. A kontinensen van. Dolgozik. 
– Mit dolgozik? 
Értelmes kérdésnek tűnt, Carole mégis hitetlenkedve nézett Jóra. 
– Egy jachtot ad át. Nem tudta, hogy ezzel foglalkozik? 
– Nem – felelte Jo, bár egy kissé elfogta a kísértés, hogy megmondja Carole-nak: ő már 

akkor ismerte Marcust, amikor a lány még meg sem született. 
Carole még mindig el volt képedve. 
– Hiszen őt mindenki ismeri a bárkák világában! Minden jachtot ő ad át. Most épp 

Monte-Carlóban van. 
– Egy bárkán? – Jo elmosolyodott, ahogy elképzelte a széles és kissé ormótlan Három 

nővért az egzotikus környezetben. 
– Egy kéjhajón, ahogy Marcus mondja. 
– Kár, hogy maga nem mehetett vele. 
Carole arckifejezését látva Jo arra következtetett, a pár vitatkozhatott arról, Carole is 

útra keljen-e, s Marcus végül nemet mondott. A lány megrázta a fejét. 
– Vigyáznom kell a Hildegarde-ra. Legalábbis a találkozó idején. 
Vitorlássapkát viselő férfi lépett hozzájuk. 
– Helló, Carole. – Arcon csókolta a lányt, s átkarolta a derekát. – Hol kóborol Marcus 

mostanában? Akárhányszor hívom, nem veszi föl a telefonját. 
– Monte-Carlóban van. Épp most mondtam ennek a hölgynek. Rengeteg a dolga. 
– Igen, tudom, hogy sok dolga van – felelte a férfi, s nem nézett Jóra. – De nekem is 

szükségem lenne rá. Le kell vinnem a Lucretiát Favershambe egy kis kozmetikázásra. 



– Nem ültethetné be egy taxiba? – kérdezte Jo halkan. 
Carole zavart rémülettel meredt rá, míg Miranda – aki közben csatlakozott a 

csoporthoz – elégedetten kuncogott. 
– Elnézést – mentegetőzött Jo. – Lucretia nem a felesége? 
A férfi végre észrevette, hogy Jo is ott van. Figyelmesen nézte, majd mikor felfogta, a 

nő mit mondott, elnevette magát. 
– Nem, ő a bárkám. Remek vicc volt! 
– Nemsokára a saját vicceként fogja mesélgetni – suttogta Miranda Jo fülébe. – Csak 

figyeld meg. 
Egyre többen csatlakoztak hozzájuk, s mintha mindenki Marcusról beszélt volna. 
– Hát persze hogy drága – mondta egy férfi, aki a vitorlássapkás barátjának látszott. – 

De ő a legjobb. Ha egy háromszázezer dolláros járművet szeretnél eljuttatni egyik 
helyről a másikra, nyilván nem akarod, hogy bántódása essék. 

Jo levegő után kapkodott, majd megszólalt. 
– De ha valakinek van egy bárkája, miért nem maga vezeti? Nem magamról beszélek, 

én csak bérlő vagyok. De ha vennék egyet… – Elvékonyodott a hangja. 
Csak egyvalaki értett egyet vele. 
– Én is így gondolom. Én sem fizetnék egy Marcushoz hasonló öntelt buzinak, hogy 

vezesse a hajómat. 
Szóval öntelt buzi? Elképzelhető, gondolta Jo, bár észrevette, hogy Carole nem jött 

zavarba a csípős megjegyzés hallatán. 
– Persze hogy te nem fizetnél – mondta a vitorlássapkás, aki szemlátomást nem vette 

észre, hogy egyre erősebben szorongatja Carole-t. – Te hajósalkat vagy. 
– Ennek ahhoz semmi köze. Egyszerűen csak szeretem magam hajtani a kenumat 

vagy, ha úgy tetszik, kormányozni a bárkámat. – Jóra és Mirandára mosolygott; Miranda 
csak most döbbent rá, hogy ismeri. 

– Bruce! Nem is láttuk, hogy megjöttél! De jó, hogy itt vagy! – mondta izgatottan. – 
Angéla is veled van? 

– Nem, ő az anyját ápolja. S nincs itt William sem; ő a bárkám – tette hozzá gyorsan 
Jóra nézve. 

– Látjátok, nem eszik olyan forrón a kását – jelentette ki a háromszázezres. 
– A William épp Franciaországban van; én repülővel jöttem – mondta Bruce. – Isteni 

kikötőhelyet találtunk a Canal du Midin. 
Jo hirtelen úgy érezte, elfáradt, majd rájött, hogy csak unja ezt a parttalan hajós 

fecsegést. 
Miranda valószínűleg hasonlóan érzett. 
– Gyere, Bruce, üdvözöld Billt! Mérges lenne, ha nem dumálhatna veled egy kicsit. 

Tarts velünk, Jo! – Miranda ügyesen elvezette barátait a társaságból. 
– Úgy utálom ezt a Sebastiant – jelentette ki. – Csak azért, mert multimilliomos, azt 

hiszi magáról, hogy ő Isten ajándéka a nők számára. Mindenkivel lefeküdne. 
Vélem ugyan nem, gondolta Jo. Én nem keltettem fel az érdeklődését. Bár akkor sem 

feküdt volna le Sebastiannal, ha ő lett volna az egyetlen férfi a földkerekségen, bántónak 
érezte, hogy egy olyan férfi vette semmibe, akinek minden nő kell. 

 
Jo hallotta, amikor Dora hazaért, majd lefeküdt. Egymást kergették a gondolatai. Nem 
tudta biztosan, milyen pálya való neki, s ezért úgy érezte, a számtalan lehetőség közül 
csak meg kell találnia az igazit. Mirandával újra megbeszélték a dolgot, amikor Bruce és 
Bill társaságában visszatértek a Hepplewhite-ra még egy utolsó italra. Mirandának 
rengeteg ötlete volt. Úgy gondolta, Jo taníthatna angolt külföldieknek, lehetne gondnok 



egy fiúiskolában, vagy feleségül mehetne Mr. Chipshez. Jo tiltakozott, kijelentette, hogy 
ehhez se nem elég csinos, se nem elég fiatal, ráadásul nem akar férjhez menni – de mivel 
szeretett emberekről gondoskodni, mégsem vetette el az ötletet. A kerubrestaurátor sem 
hangzik rosszul, gondolta, mielőtt elaludt. 

Másnap reggeli közben Dora elmesélte, hogyan töltötte az estéjét Tommal, s azt is 
elmondta, hogy lóversenyre készülnek. 

– Lóversenyre! Biztos isteni lesz! 
– Te különben sem akartál volna menni, ugye? Megígértem Tomnak, hogy vele 

megyek. 
– Persze, menj csak Tommal. Engem boldoggá tesz, ha a tegnapi lármás nap után ma 

egész nap egyedül piszmoghatok itthon. Menjetek, és mulassatok jól! 
– Igazából állás után kellene néznem, ahelyett hogy – anyám szavaival élve – 

csavarognék… 
– Túl sok kötelességtudat szorult beléd; különben is apád küldte a jegyeket, úgyhogy 

el kell menned. – Jo megveregette Dora kezét. – De ha ez megnyugtat, ma keresd ki az 
interneten néhány munkaközvetítő címét, és majd a verseny után nézd meg őket. Már ha 
nem nyersz annyi pénzt, hogy soha többé nem kell dolgoznod. 

Dora elmosolyodott. 
– Szívesen dolgoznék a hajóépítő telepen, de úgy érzem, az nem lenne elég nagy 

kihívás. Minden lehetőségről tudni szeretnék. 
– Nézz körül Londonban, s máris eleget tettél e kötelességednek! 
A napot pihenéssel töltötték, igyekeztek erőre kapni. 
 

– Nahát, de vicces – mondta Dora Tomra nézve, amikor másnap a vonaton letelepedtek 
egymással szemben. A férfi meglehetősen furcsán festett kölcsönzött öltönyében, a 
cipője meg túl nagy volt. 

– Neked könnyű, te a saját ruháidat viseled. 
– Nem mind az enyém. A szoknya és ez a kis felső igen, de a kabátot Jótól kaptam. 

Kicsit nagy, de szeretem a lezserséget. 
Tom vigyorgott. 
– Istenien nézel ki. És köszönöm, hogy kifizetted a vonatjegyemet. 
– Én köszönöm, hogy eljössz velem. Jóval kellett volna jönnöm, de azt mondta, 

szeretne egy kicsit egyedül lenni. – Bár Jo roppant meggyőző volt, Dora gyanította, hogy 
az asszony valójában azt szeretné, ha a lány egy kis időt vele egykorúak társaságában is 
töltene. – Jót fog neked tenni egy kis kiruccanás – mondta Jo, s hálát adott Dora 
édesapjának, amiért elküldte a jegyeket. 

Élvezték az utazást. Bár nem különvonattal mentek, könnyen rájöttek, kik azok, akik 
szintén a versenyre tartanak. 

Áttetsző nyári ruhát és kalapot viselő nők pezsgőt kortyolgatva alapozták meg 
hangulatukat. Négy üzletember fontos részvényesekkel sietett találkozni, s még 
komolyabb befektetésekben reménykedett. S voltak párok, akik Dorához és Tomhoz 
hasonlóan most mentek először lóversenyre, s nem igazán tudták, mire számítsanak. 

Nem volt nehéz feltérképezni őket. A nők és az üzletemberek ugyanabban a kocsiban 
utaztak, de a párokat is rögtön kiszúrták, amikor felváltva elzarándokoltak az 
étkezőkocsiba, hogy megigyanak egy kávét, és, Tom kifejezésével, körülszimatoljanak. 
Dora különösen nagyra értékelte Tomnak azt a tulajdonságát, hogy szívesen 
tanulmányozta az embereket. Ő is szeretett megfigyelni másokat, de ha kimozdultak, 
Johnt mindig módfelett bosszantotta, hogy másokkal kell osztoznia Dora figyelmén. A 



lányt gyakran jobban érdekelte a szomszéd asztalnál folyó beszélgetés. Most hátradőlt az 
ülésén, s rádöbbent: ez még egy érv amellett, hogy igaza volt, amikor elhagyta Johnt. 

Busz várt rájuk; ez vitte őket az árnyas utcákon a cheltenhami lóversenypályára. 
Addigra egyfajta bajtársiasság alakult ki a vonattal érkezők közt, s Dora és Tom nem 
bánták, hogy a többiek egy párnak hiszik őket. Elég, ha mi tudjuk, hogy nem vagyunk 
együtt, gondolta Dora. 

– Kitaláltam még egy próbát neked – szólalt meg Tom, amikor felmutatták a jegyeiket. 
– Máris? Nem elég napi egy próba? Beleegyeztem, hogy én intézem a fogadásokat. 

Nem mintha lenne pénzünk. 
– A fogadások intézése nem lenne elég nehéz próba. Inkább szerezz egy tuti nyerő 

tippet. 
– Tessék? – Dora Tomra bámult, s nem volt biztos benne, érti-e, amit mond. 
– Keress egy ősz, öreg zsokét, s kérdezd meg, nincs-e számunkra egy nyerő tippje. 

Nem muszáj zsokénak lennie; lehet egy kikent-kifent tippadó is, ha megbízol benne. 
– Tom… 
– Nézd, Dora, lóversenyen vagyunk. Sokkal jobb úgy végignézni egy futamot, hogy 

pénzt tettünk rá, de te is mondtad, hogy nincs sok pénzünk, úgyhogy nem kellene 
kockáztatnunk. Ki kell derítened, melyik futamban melyik ló indul a legjobb esélyekkel. 

– Ez nagyon durva. 
– Biztos lehetsz benne, hogy én megcsinálnám. Örülhetsz, hogy nem azt mondom, 

szedj össze egy pénzeszsákot, akt rád bízná a vagyonát, s fogadj helyette. 
Dorának elszorult a torka a gondolatra. 
– Rendben. De először nézzünk körül, s próbáljuk kiismerni magunkat. Biztos vannak 

kiskereskedők is; nézelődjünk, ha már nem költhetünk. 
 

Dora csak az első ital után vágott neki. Tom hátul, az italos sátornál várt rá. Remekül 
érezte magát; újságot olvasott egy söröskorsó társaságában. Dora nem szívesen szólított 
meg idegeneket. Karen egész más volt; egyszer rávett valakit, hogy egy kis apróért 
hozzon neki parkolójegyet, s végül azt a kis pénzt sem adta oda. Karen könnyen 
megtalálta volna azt az embert, akitől a nyerő tippet megszerezheti. Dorának sokkal 
kevesebb önbizalma volt; mindig megelégedett azzal, hogy másodhegedűs legyen Karen 
mellett, míg a barátnője vagánykodott. 

Most, amikor egyedül maradt a kihívással, furcsán mámorosnak érezte magát. Végül 
is ha nem akarja, nem muszáj megtennie; de azon kapta magát, hogy akarja. 

Először a fogadópénztárakhoz ment, bár nem hitte, hogy az igazi játékosok ott 
volnának. Egy vérprofit keresett; olyasvalakit, aki a józan eszéből él, s aki nem a neve 
csengése alapján választ magának lovat, s nem is úgy, hogy behunyt szemmel 
gombostűvel bök egy papírra. Megnézte az esélyeket latolgató bukmékereket, akik 
kézjelekkel értekeztek egymással, s olyan bonyolult tippeket adtak, amelyekkel 
lehetetlennek tűnt nyerni. Színes volt a tömeg. Dora megpillantotta az üzletembereket, 
akiket a vonatról ismert. Halványszürke öltönyt és szemmel láthatóan új puhakalapot 
viselő, nyugtalannak látszó férfiak vették körül őket. Dora úgy gondolta, biztos nem 
angolok, s most járnak először lóversenyen. 

Úgy érezte, itt nem fogja megtalálni az emberét. Túl sokan vannak, és túl nagy a zsivaj. 
Megkereste a lovakat. 

Gyerekkorában sem rajongott értük. Túlságosan nagynak, túlságosan 
kiszámíthatatlannak érezte őket, és az édesanyja sem bátorította. Különben is drága 
mulatság lett volna. Am mindig értékelte a szépségüket. 



A nyergelőben már gyülekeztek a lovak az első versenyhez. Dora úgy döntött, ezt a 
fordulót ők úgyis lekésték – s most már nem elégedett meg azzal, hogy Tom próbáját 
kiállva szerez egy tippet; ő nyerő tippet akart. 

Figyelte, ahogy a lovakat körbevezetik. Főleg lányok kísérték őket, de néha egy-egy 
fiatalember is felbukkant közöttük. Mintha túlságosan régies ruhákat viseltek volna; a 
kötelező puhakalapot tweedzakóval vagy valami csillogó anyagból készült öltönnyel. 

Dora épp egy sötét pejben gyönyörködött – fiatal lány vezette, aki túlságosan 
törékenynek tűnt ehhez a feladathoz –, amikor a pálya túloldalán meglátott egy férfit. 
Szakavatott szemmel figyelte a lovakat, s a programfüzetébe jegyzetelgetett. 

Dora odakerült mellé. Nem volt biztos benne, hogy ő az embere. Először egy kicsit 
figyelni akarta. 

Nem biztos, hogy elég tehetséges kém lett volna, de szerencséje volt; a célszemély 
mellé odalépett egy másik férfi, s beszédbe elegyedtek. A célszemély kiejtése elárulta, 
hogy ír. Dora tudta, hogy ez előítélet, de mindig úgy vélte, az írek megérzik, melyik a 
nyerő ló, különösen egy lóversenyen. 

A beszélgetésből nem sokat tudott meg; olyasvalakiről folyt a szó, akit mindkét férfi 
ismert; az illetőt levetette egy ló, s most „tetőtől talpig" be van gipszelve. 

Dora úgy döntött, tőlük fogja megkérdezni, melyiket tartják a következő verseny 
befutó lovának, s melyikről gondolják, hogy még uzsonnaidőre sem ér célba. Most azon 
töprengett, hogyan kezdjen hozzá. Végül vett egy mély lélegzetet, felöltötte legbátrabb, a 
Karenéhez legjobban hasonló mosolyát, s eléjük lépett. 

– Jó napot kívánok. Elnézést, amiért zavarom önöket, de szükségem lenne a 
tanácsukra. 

A férfiak elhallgattak és ránéztek. Dorának fogalma sem volt, mit gondolhatnak róla, 
de mivel udvariasan mosolyogtak, s nem fogták menekülőre, hősiesen folytatta. 

– Az az igazság, hogy teljesítenem kellene egy fogadást. 
– Valóban? – kérdezte egyikük. 
– A barátom azt hiszi, hogy képtelen lennék kideríteni, melyik lesz a következő futam 

nyertes lova. Szükségem lenne a segítségükre. – Még egy Karen-mosoly, s a férfiak 
elnézően mosolyogtak vissza. Dorát nem zavarta, ha leereszkedően bánnak vele, csak 
mondják meg, amit tudni akar. Ő valóban nem is konyít a lovakhoz; minden okuk 
megvan rá, hogy lenézzék. 

– Nos, drágám, a nyertes lovat akarja tudni, vagy a hármas befutót? – kérdezte az a 
férfi, akit Dora eredetileg kiszemelt. 

– Sajnálom, de roppant tudatlan vagyok… Mi az a hármas befutó? 
– Az első, a második vagy a harmadik helyezett. Dupla a tét, de jobbak az esélyek. 
– Hú, azt hiszem, a hármas befutó érdekelne. A barátom nem határozta meg 

pontosabban. 
– Miféle barát az olyan, aki ilyesmit kér öntől, amikor tudja, hogy nem igazán ért a 

lóversenyhez? 
Dora elmosolyodott. 
– Olyan barát, aki azt szeretné, ha nem járnék sikerrel – felelte Dora, bár tudta, hogy 

nem egészen igazságos Tommal; a férfi épp azt szeretné, ha elérné az általa kitűzött 
célokat. 

– Nézzük csak – mondta az első férfi, s elővette a programfüzetét. – Mit gondolsz, 
Jerry? 

Jerry is elővette a füzetét. 
– Nem gondolja, hogy mindezt egy ital fölött is megbeszélhetnénk? Inna velünk 

valamit, drágám? 



Dora habozott. A fogadásnak nem képezte részét, hogy két vadidegen írrel kell innia. 
– Ugyan, ha a barátjának nincs ellene kifogása, hogy itt szaladgáljon a nyerő tipp után, 

azt sem fogja bánni, hogyha közben iszik egyet – jelentette ki a férfi, akinek Dora még 
nem tudta a nevét. Megfogta Dora kezét. – Gene vagyok. 

– Én pedig… Dora. 
– Ez nem hangzott valami meggyőzően, Dora. Biztos benne, hogy nem Dorothynak 

vagy valami ilyesminek hívják? 
Dora nevetett. 
– Abban biztos vagyok, hogy Dorának hívnak, csak arról nem vagyok meggyőződve, 

hogy be kellene ülnöm egy italra két olyan férfival, akiket még soha életemben nem 
láttam. 

– Ne vegye zokon, hogy megemlítem – kezdte Jerry –, de maga szedett fel minket. Nem 
fordítva. És ha mi megbízunk magában, magának is meg kell bíznia bennünk. 

– Nézzük csak meg azt a kiskocsmát. Több száz ember van ott, nem kell aggódnia. 
Átnézzük a programfüzetet, és nyerünk magának egy kis pénzt. 

Dora mérlegelte az esélyeket, majd úgy döntött, tényleg nem eshet baja, ha nyilvános 
helyen megiszik valamit ezekkel az emberekkel. 

– Mondja, Dora, gyakran jár lóversenyre? – kérdezte Gene. 
– Még soha életemben nem voltam. Apám küldte a jegyeket. Vállalati meghívójuk volt 

anyámmal, de nem tudtak eljönni, úgyhogy mi jöttünk a barátommal. 
– Mit iszik? – üvöltötte Jerry, amikor elérték a pultot. Óriási volt a zaj, Dora egész 

meglepődött, hogy Jerry hallotta, amikor szégyenszemre azt motyogta válaszul: 
– Egy pohár sört. 
– Na ne – vágott közbe Gene. – Igyon egy csepp whiskyt! Nem fog ártani. 
Mivel a lármában lehetetlen volt vitázni, Dora beletörődött. 
Találtak egy viszonylag csendes sarkot; némán kortyolgatták italukat, míg Gene és 

Jerry a programfüzetüket és a lóversenyújságot tanulmányozták. 
– Az első kör lement, de a többivel még kezdhetünk valamit – jegyezte meg Gene. 
– Jordán River szerintem nagyon szép – állapította meg Jerry. 
– Te csak ne álmodozz – torkolta le Gene. – Mindannyian tudjuk, hogy Jordán River 

csak feleannyira jó, mint amennyire szép. Mit gondolsz viszont Swiss Chalet-ről? 
Dora tisztán itta a whiskyt – nem volt kevés –, s kezdett felengedni. Ahogy ott ült, s 

tömény italt kortyolgatott ismeretlen férfiakkal, akik ennek ellenére segítettek neki lovat 
választani, roppant vakmerőnek érezte magát. Jó volt. Tom büszke lenne rá. 

– Nos, drágám – szólalt meg Jerry egy emberöltő után. – Mennyit akar kockáztatni? 
– Nincs sok ideje, hogy kitalálja – tette hozzá Gene. 
 

* 
 
Több, mint egy óra eltelt, mire Dora visszatért Tomhoz. A fiút a vonatról ismerős nők 
vették körül, s meglehetősen nyugtalannak tűnt. 

– Mi történt veled? – kérdezte az egyik nő. 
– Tom attól félt, hogy elraboltak – tette hozzá egy másik, pezsgősüveggel a kezében. 
– Igyál egy kicsit – mondta a harmadik. 
– Nem hiszem, hogy jó ötlet lenne – felelte Dora, aki még kótyagos volt a whiskytől. – 

Sajnálom, hogy aggódtál, Tom. De kiálltam a próbát! Láttátok, ki nyerte meg a második 
futamot? 

– Nem – felelte Tom. – Én legalábbis nem emlékszem, ki nyert. Miért? Fogadtál? 



– Úgy is lehet mondani. Lekéstem a svédasztalt? – Dora rájött, hogy megéhezett; nem 
fog ártani, ha eszik valamit a whiskyre. 

– Nem, még van egy csomó minden – mondta az egyik nő. – Meghagytuk az összes 
halkrémes szendvicset. 

– Az rákpástétom – vágott közbe a barátnője, aki valamilyen okból kifolyólag mintha 
tehénpásztorlánynak öltözött volna. – Épp lánybúcsút tartunk, muszáj volt így 
öltözködnünk. 

– Amikor először mentem férjhez, nem ilyenek voltak a lánybúcsúk – jelentette ki egy 
vidám skót nő. – Becsíptünk egy kocsmában, és megpróbáltuk elcsábítani a csapost. 

– Nem kell leszólnod a lánybúcsúmat kizárólag azért, mert amikor másodszorra 
férjhez mentél, te már nem tartottál. 

Dorának eszébe jutott, hogy ő a lánybúcsúját Karennel tartotta volna egy 
gyógyfürdőben, de gyorsan elhessegette a gondolatot. 

– Semmi bajom nincs a lánybúcsúkkal – felelte a skót nő zavartan. – Csak hát 
másodjára már nem volt mit elbúcsúztatnom… 

A többiek dőltek a nevetéstől. 
– Elég a sok búcsúból, igyunk még egyet! – kiáltott a nő. 
Tom félrevonta Dorát. 
– Mi történt veled? – érdeklődött újra. 
– Előírásod szerint kerestem valakit, aki segített fogadni. Végül nem is egyet találtam, 

hanem kettőt, s beültünk egy italra. 
– Dora! Nem kellene idegenekkel iszogatnod! Nem mondta az édesanyád? 
– Épp most igyekszem lerázni a béklyóit, te pedig segítesz nekem. Azt mondtad, 

legyek kalandvágyóbb… 
– Tudod, hogy értettem. Mennyiben fogadtál? 
Dora úgy érezte, nem ez a megfelelő pillanat bevallani, hogy fogadás előtt pénzt vett 

ki egy automatából. 
– Ó, amiatt ne aggódj. Mi a helyzet az ennivalóval? Mindjárt éhen halok. 
– A lányok szerint csak be kell mutatnunk a jegyünket, és aztán akkor és annyit 

eszünk, amennyit akarunk. 
– A lányok? Ez nem hangzott túlságosan udvariasan! 
– De hisz tényleg lányok! Ők is így nevezik magukat. Végül is lánybúcsún vannak. 
Dora nevetett, s a büfésátor felé fordult. 
– Nagyon éhes vagy? – kérdezte Tom, amikor bemutatták a jegyüket. – A tippadóid 

ennivalót is adtak, vagy csak megitattak valami töménnyel? 
– Honnan tudod, hogy töményét ittam? 
– Érzem. 
– Ó, sajnálom. Ennünk kellene, de gyorsan. Mindjárt kezdődik a következő futam. 
 

Tom nem értette, Dora miért lesz futamról futamra egyre izgatottabb, idegesebb. Az 
utolsó futamra a lány berekedt a sok kiabálástól. 

– Dora! Nagyon meglep, hogy így beleéled magad a versenybe! 
– Ne zavarj! – kiabált a lány. – Ha nem figyelek, nem ő fog nyerni. 
– Ki nem fog nyerni? 
– A lovunk. 
– Szóval erre a futamra fogadtál? 
– Igen. Illetve nem. Mindegyikre. 
– Tessék? 
– Később elmagyarázom. Gyerünk, Jim Boy! – kiabálta Dora ugrálva. 



– Ez egy pénzes bánya – szólalt meg Tom háta mögött egy hang. Ír kiejtése volt. – Ha 
ez a ló befut, a barátnője több mint száz fontot nyer magának. 

– Isteni – mondta Tom. – Gyerünk, Jim Boy! 
 

Amikor később beestek a Három nővérre, Jo éppen szendvicset készített magának. 
– Csodálatos volt! – jelentette ki Dora. Tudatában volt, hogy be van csípve; arcon 

csókolta Jót. 
– Tényleg remek volt – helyeselt Tom. – Dora rengeteget kaszált. 
– Hogy csináltad? 
– Talált két írt, akiktől nyerő tippeket szerzett. 
– Ilyen vagány voltál? Gratulálok. 
– Ez volt az egyik próba. – Jo értetlenkedését látva Dora elmagyarázta a helyzetet. – 

Tom úgy döntött, bátor embert farag belőlem. Öt próbát kell kiállnom. Utána kapok egy 
gyémántdiadémot. 

– Álmodozz csak – mondta Tom. – Még nem specifikáltam, mit fog kapni. 
– Igen, ezt már mondtad – felelte Dora. – De jelen állapotomban nem akartam 

nekifutni a specifikál szónak. Sikerült! 
– Hazafelé koccintottunk párszor, hogy megünnepeljük – vallotta be Tom. 
– Igen, rájöttem – felelte Jo, akit lenyűgözött a fiatalok jókedve. 
– Most én állom a fish and chipset! – jelentette ki Dora, s előhalászott egy 

nejlonzacskót, majd a konyhapultra dobta. 

 

Hetedik fejezet 
 

 
Dora másnap elég bágyadt volt. 

– Tegnap olyan jó napom volt, de most már szembe kell nézni a valósággal, és el kell 
indulni állást keresni – pillantott minden lelkesedés nélkül a munkaközvetítők listájára, 
amelyet előző nap nyomtatott ki. Jo is, ő is korán ébredt. 

– Elfogadhatnád azt az állást a hajóépítő telepen – mondta Jo, aki épp azon tűnődött, 
hogyan rendezkedhetne be gipszangyalkák restaurálására. Előző nap boldogan 
piszmogott otthon, élvezte a csendet és nyugalmat. Levelet írt Karennek, s a jövőn 
merengett – egy fokkal derűlátóbban, mint amikor Mirandával beszélgetett. 

– Tudom – felelte Dora –, de úgy érzem, előbb máshol is körül kell néznem. Lehet, 
hogyha többet tudok majd a hajóépítő telepről, nem is lesz már kedvem ott dolgozni. 
Különben meg épp azért költöztem hozzád – legalábbis mindenkinek ezt mondom –, 
mert Londonban szeretnék elhelyezkedni. 

– Akkor menjünk be együtt a városba. Anyagot kell vennem. Ha mindent elintéztünk, 
beülhetnénk valahová ebédelni. Nekem is jól jönne egy kis kiruccanás. Az a baj a túl jól 
sikerült napokkal, hogy másnap könnyen letargiába zuhan az ember. – Úgy látta, a 
lóversenyen eltöltött nap is ilyen hatással van Dorára. 

– Egyedül is elboldogulok… 
– Persze! De én tényleg szeretnék menni – nevetett 
Jo. – Nem akarok felügyelet nélkül csavarogni Londonban. 
Dora kuncogott. 



– Rendben van. 
– Akkor beszélj meg pár időpontot, hogy legyen mihez igazodnunk. 
Miután Dora elintézte a telefonjait, mindketten visszavonultak a kabinjukba 

készülődni. Jo tudta, hogy egyáltalán nincsenek olyan ruhái, amelyekben Londonban jól 
nézne ki – de rájött, hogy nem is neki kell jó benyomást keltenie, hanem Dorának. Ő lehet 
„művészi". Felvett még egy gyöngysort, a fülébe papagájos fülbevalót tett, s a szalonban 
üldögélve várta Dorát. 

Dora vászonnadrágban és szűk, fekete pólóban jelent meg. 
– Hogy nézek ki? Ezer éve nem voltam állásinterjún. 
– És utoljára mi volt rajtad? 
– Egy tengerészkék kosztüm, amit anyám vett nekem. 
– Magaddal hoztad? 
– Nem. A tegnapi ruháim után – amiket határozottan ki kell mosni – ezek a 

legcsinosabb darabjaim. 
– Akkor jól nézel ki. Végül is csak egy megbeszélésre mész, s nem valami 

nagykövetségi fogadásra. Csinos vagy, és takaros. Remek. – Jo úgy érezte, Dorát 
nyugtalanítja, hogy áruba kell bocsátania a képességeit. O biztos felvett volna még egy 
zakót vagy valamit, hogy komolyabbnak tűnjön, de ő már nem huszonéves. Dora még az. 
Rendben van, ha fiatalos. 

– Igazad van. De ha csak egy kicsit gondolkodom, nem pazarlom el a legjobb ruháimat 
a lóversenyre. 

– Remekül érezted magad! 
– Tényleg. Kiálltam Tom első próbáját, s ez önbizalommal töltött el. Remélem, kitart 

egész nap! 
Egymással szemben ültek a vonaton. Dora a mellettük elsuhanó külvárosi kerteket 

nézte. Mindegyik más volt. Néhányat példásan rendben tartottak, másokat csak régi 
kerékpárok lerakataként használtak. Néhol szivárogtak az úszómedencék, 
berozsdásodtak a hússütők. 

– Imádok vonaton utazni – mondta Dora. – Feltéve, hogy nincs egy mázsa holmim, s 
tudom, hová megyek. 

– Én is – értett egyet Jo. 
– Akkor mindketten boldog ingázók lehetnénk – állapította meg Dora. 
– Hát, azért ingázni nem biztos, hogy szeretnék. Csak jólesik néha kiszabadulni. – Jo 

kotorászni kezdett fakó szalmatáskájában, s előbányászott egy útikalauzt. – Nézzük ki az 
útvonalat. Hol vannak az állásközvetítők? 

Dora odaadta neki a papírt. Egy pillanatra nyugtalanság fogta el. Tegnap, miután 
parádésan kiállta a próbát, önbizalom töltötte el. Talán ha sikeresen túljut mind az öt 
próbán, az önbizalom is tartósabbnak bizonyul majd. 

– Mind a központban vannak – mondta Jo. – Mindháromtól kaptál időpontot? 
– Csak az egyiktől. A másik kettő azt mondta, akármikor benézhetek. Te hová mész? 
– Miranda azt mondta, a British Museum mellett van egy kis bolt, ahol 

művészkellékeket árulnak. Csak pár metrómegállóra leszünk egymástól. Hívj fel, ha 
végeztél, s beülünk valahová ebédelni. 

– Istenien hangzik. Mint amikor fogorvos után kapsz valami finomat. 
– Pontosan – mondta Jo. – Bármilyen orvoshoz megyek, utána mindig meglepem 

magam valamivel. Ha marad még erőnk, benézhetnénk a Selfridgesbe. 
– És befújjuk magunkat valami mennyei illattal? Jaj de vicces lesz! 



Jónak eszébe jutott, hogy régebben Karennel ruccant be így egy-egy napra Londonba, 
hogy ruhákat és sminktermékeket próbáljanak ki. Bár Dora kiváló pótlánynak bizonyult, 
hiányzott a lánya. 

 
Dora azt már kevésbé találta viccesnek, amikor leültették egy számítógép elé, s 
elvégeztettek vele egy gyorsírástesztet. Roppant gyorsan gépelt, s ezt tudta is magáról, 
de ennek a nagyon lebarnult, harsányra melírozott nőnek a társaságában meg-
megbotlott az ujja, s el-elkalandozott a figyelme. 

Először abba az irodába ment, ahol időpontot kapott; úgy gondolta, könnyebb lesz 
„bekukkantani" a másik kettőbe, ha ezen túlesett. Azt kellett volna mondania Tomnak, 
hogy még sosem járt állásközvetítőnél; milyen remek próba lett volna. Kínok kínját állja 
ki, s még csak közelebb sem kerül Tom meg nem nevezett jutalmához. 

Az önéletrajza sajnos túlságosan rövid, mivel eddig csak egy állása volt. Egyetemi 
végzettsége sincs, pedig úgy tűnik, mostanában ezt már a rendkívüli munkabírású 
személyi titkároktól is elvárják. 

Amint belépett az ajtón, tudta, hogy alulöltözött, s átkozta magát, amiért azt a pár 
hordható ruháját a tegnapi lóversenyre pazarolta. 

Elsőként az erős légkondicionálás vágta mellbe. Odakint sütött a nap, de nem volt 
kimondottan meleg. Az utcán jól érezte magát, de az irodában olyan idő volt, mint egy 
hűtőszekrényben. A recepción ülő lány kivágott ujjú selyemfelsőt viselt. Borzas haját 
széles szőke csíkok tarkították, s szemmel láthatóan napijegye volt a helyi szoláriumba. 
Úgy tűnt, a hideget észre sem veszi. 

– Igen? – Egyetlen pillantással felmérte Dora nem egészen helyénvaló ruháját és 
önbizalomhiányát, de semmit sem tett annak érdekében, hogy Dora egy kicsit jobban 
érezhesse magát. 

– Megbeszélésre jöttem. Korábban telefonáltam. Tíz harmincra kaptam időpontot. 
– Neve? 
Dora bemutatkozott, bár legszívesebben azt válaszolta volna: Igen, van nevem. 
– Rendben. Charlene vagyok. Kérem az önéletrajzát. Ó, foglaljon helyet! 
Dora leült, s arra gondolt, ez a nő nem igazán ért az emberekhez. 
Charlene Dora önéletrajzára pillantott, majd megszólalt. 
– Csinálja meg a gyorsírótesztet. Üljön oda ahhoz a számítógéphez. Itt a teszt. – Rá 

sem nézett a papírlapra, amikor elővette a fiókjából. 
Dora leült a számítógéphez, s rögtön látta, hogy ezt a programot nem ismeri. Nyugodj 

meg, mondta magának, nem lesz nehéz. A számítógépes programokat nem azért találták 
ki, hogy keresztbe tegyenek, hanem azért, hogy segítsenek. Minden erejével azon volt, 
hogy erről meggyőzze magát, a lelke mélyén azonban tudta, hogy ez a program ezen a 
számítógépen bizony kegyetlen csapda. Nadrágjába törölte a kezét; már nem érezte 
túlzásnak a légkondicionálást. 

Végül kitalálta, hogyan nyisson új fájlt. 
– Felkészült? – érdeklődött Charlene. 
– Igen – préselte ki magából a választ Dora. 
Charlene elindította a stoppert. 
– Akkor lássuk! 
Dora úgy döntött, a pontosságot részesíti előnyben a gyorsasággal szemben, de a levél 

gyatra angolsága folyton elterelte a figyelmét. Ki akarta irtani a szóismétléseket; helyre 
akarta tenni a központozást – de tudta, hogy nem lehet. A régi munkahelyén egy hét után 
önállóan írt minden levelet. Nyelvhelyességben és központozásban nagyon jó volt, de rá 
kellett jönnie, hogy nem ezek a képességek fogják lángba borítani a világot. 



Charlene leállította a stoppert, s amikor Dora kinyomtatta és átadta neki a tesztet, 
tökéletesen festett szemével pillantott a papírlapra. 

– Rendben – mondta, miközben a lapot egy kupacra dobta. Dorának semmiféle 
visszajelzést nem adott a tesztről. – Miféle munkát keres? 

Dora már majdnem azt mondta, szívesen dolgozna ingatlanközvetítőként, mert akkor 
tudná is, mit csinál, de úgy képzelte, Charlene ezt hallva még magasabban hordta volna 
azt a műlesiklópálya alakú orrát. 

– Amint az önéletrajzomban látható, eddig kizárólag ingatlanközvetítőknél szereztem 
tapasztalatot… 

– Ami azt illeti, csak egy ingatlanközvetítőnél. 
– Igen, úgyhogy ha lehetne, most is ilyesmit választanék, de minden más ajánlatra is 

nyitott vagyok. – Dora mosolygott, s remélte, hogy Charlene vissza fog mosolyogni rá. 
Lehet, hogy ezt egy nemrég kapott botoxinjekció akadályozta meg, de Charlene csak a 

körmével dobolt az asztalon, miközben Dorát bámulta. Dora azon tűnődött, vajon 
Charlene szokta-e szövegjavító folyadékkal festegetni a körmét, ha unatkozik, de úgy 
döntött, a lány inkább egy vagyont kiad azért, hogy a körmét ilyen négyszögletessé 
varázsolják. Csillogó körmei kiszélesedő hegyükkel olyanok voltak, mint valami fehér 
szegélyű ásók. 

– Mostanában nincs ilyen állásunk. Sajnos nagyon behatároltak a tapasztalatai. 
Megragadt az első állásnál, amit kapott. Még csak másodállásban sem volt sehol. 

Dora szerette volna azt mondani neki, hogy azért nem lehetett másodállása, mert 
„iskolába kellett járnia"; hogy nem ez volt az első állás, amit ajánlottak neki, s hogy a 
városban mindenki azért könyörgött, hogy menjen hozzá dolgozni – de ez nem volt igaz. 

– Szerettem a munkámat. És jól csináltam – mondta végül. 
– És miért hagyta ott? 
Ennek a nőnek ugyan nem fogja kiönteni a szívét. 
– Mint már mondtam, Londonban szerettem volna elhelyezkedni. Valami izgalmasabb 

helyen. Végül is nem dolgozhatunk életünk végéig ugyanott, nem? 
Ezzel Charlene sem tudott vitába szállni. 
– Fel kell rá hívnom a figyelmét, nem vall túlságosan erős érvényesülési törekvésre, 

hogy ilyen sokáig ugyanott dolgozott. A londoni irodák egész máshogy működnek, mint 
az álmos kisvárosok irodái. 

– Valóban? Azt hittem… 
– Tehát nem biztos, hogy ugyanazon a szinten tudunk önnek munkát ajánlani. 
– Természetesen megpróbálnék fejlődni… 
– Rengeteg kiskereskedelmi állásunk van – szakította félbe Charlene. – Hajlandó lenne 

egy üzletben dolgozni? 
Dora elmerengett. Karennel imádtak üzletekben szórakozni, de gyanította, hogy nem 

valami helyes kisboltba helyeznék, ahol jó lenne dolgozni; iszonyú drága fehérneműt 
kellene eladnia, amit igazából senki sem akar megvenni, s amire igazából senkinek nincs 
szüksége. 

– Nem – mondta határozottan. 
– Ez őszinte volt. Szórakozóhelyek? 
– Nem, hacsak nincs közel a lakhelyemhez. 
– Hol is lakik? Ó, igen… Az eléggé kint van. Reggelente sokat kellene utaznia. Eddig is 

ingázott? 
– Nem, de megpróbálnám. 
– Remek. És még valami. A legtöbb ügyfelünk szereti, ha az alkalmazottak jól 

öltözöttek. Maga nincs túl jól eleresztve, ugye? 



– Úgy tűnik? Nos, most csak egy megbeszélésre jöttem. Állásinterjúra kosztümöt 
vennék. 

– És megfelelő cipőt. Állásinterjúra nem mehet szandálban. A kezére pedig ráférne 
egy manikűr. Nem beszélek meg túlságosan közeli időpontokat, hogy legyen ideje egy 
kicsit rendbe hoznia magát. Az első benyomás nagyon fontos. 

Dora egyre kisebbnek és kisebbnek érezte magát, miközben eladhatósága egyre 
inkább homályba veszett. 

– Igen – mondta alázatosan. 
– Kisegítőnek sem ugrana be? Így rengeteg tapasztalatot szerezhetne. 
– Nem – felelte Dora. – Egyáltalán nem. Nem hiszem, hogy élvezném. – Vereségét 

elismerve felállt. – Ez minden? 
– Igen. Értesítjük, ha találunk bármi testhezállót. 
A következő irodába Dora inkább betántorgott, mint „bekukkantott". Lerogyott a neki 

kínált székre, s biztos volt benne, hogy mindjárt megfagy. De ez a lány sokkal kedvesebb 
volt, adott neki egy pohár vizet, sőt egy csésze teát is. Dora rövid önéletrajzával ő sem 
volt igazán elégedett, de elismerte, hogyha évekig ugyanannál a cégnél maradt, s újra 
meg újra előléptették, az azt jelentheti, hogy jól végezte a dolgát. Az eredmény mégis 
ugyanaz volt. 

– Sajnos jelen pillanatban nincs megfelelő állásunk, kivéve, ha hajlandó a Canary 
Wharfra járni. De a jelenlegi lakcímét tekintve elég hosszú utazás lenne. 

Dora ivott egy korty teát, és bólintott. 
– Hívni fogom, ha találok bármi megfelelőt. 
– Köszönöm. 
– Kisegítésre nem gondolt, ugye? Széles körű tapasztalatot szerezhetne. 
– Ha semmi állandót nem találok, meg fogom gondolni, de őszintén szólva nem 

szeretném azzal tölteni a hétfő reggeleket, hogy véletlenszerűen kiválasztott címeket 
keresgéljek Londonban. 

– Igaza van. Bár így sokat megtudhatna Londonról is. 
Dora sóhajtott, s csészéjét visszatette a csészealjra. 
– Észben tartom. Ha már megszoktam, hogy nem dolgozom a szülővárosomban, talán 

beállok kisegítőnek, de azt hiszem, erre most még nem vagyok felkészülve. 
– Nos, a gyorsírástesztje majdnem hibátlan lett, úgyhogy feltétlenül gondolni fogunk 

önre, ha egy állandó munkahely megüresedik. 
Dora felállt, s úgy döntött, a harmadik irodával már nem vesződik. Úgy érezte, 

becsülettel megtette, amit meg kellett tennie. Most már csak abban reménykedhet, hogy 
a hajóépítő telepen még megvan az állás, és ő alkalmas lesz a betöltésére. 

 
Míg Dora a kínok kínját állta ki amiatt, hogy nem változtatott elég gyakran állást, nem 
járt egyetemre, s nem öltözik elég tetszetősen, Jo remekül érezte magát a 
művészkellékboltok környékén. Miranda meglehetősen pontatlanul írta körül, hol 
található az általa ajánlott üzlet London ezen elegáns negyedében, s miután Jo ellenállt a 
vágynak, hogy betérjen a British Museumba, illetve a reprodukciókat és antikvár 
könyveket kínáló számtalan áruház egyikébe, végül egy apró üzlet láttán úgy döntött, 
hogy megtalálta, amit keres. Attól a pillanattól kezdve, hogy belépett az ajtón, képtelen 
volt levenni a szemét a padlótól a plafonig sorjázó, művészkellékekkel megrakott 
polcokról. Még a bolt illata is ígéretes volt. 

Jo szívesen vallotta feministának magát; úgy gondolta, képes gondoskodni magáról; 
tisztában volt azonban azzal is, hogy ha valamit elért, azt többnyire a kedvességének 



köszönhette. Most a pulthoz lépett s elmosolyodott. A pult mögött álló középkorú férfi 
biztatóan mosolygott vissza. 

– Jó reggelt. Tudna nekem segíteni? Egy apó kerubot kellene rendbe hoznom. 
– Miféle kerubot? – Jo megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy a férfit nem hozza 

zavarba a kijelentése. 
– Egy tükörkereten található, nagyon apró kerubot. Letört a lába. 
– Miből készült a tükörkeret? 
– Azt hiszem, fából. Aranyozott. 
– Ó, egy régi, faragott tükörkeret. És szeretné rendbe hozni? 
– Hm. Soha életemben nem csináltam még ilyesmit. 
– S most miért vág bele? 
Jo a férfira nézett, s látta, hogy az a legteljesebb mértékben komolyan veszi. 
– Szerencsejátékba fogtam, de nem a pénzemet teszem kockára. Pályát szeretnék 

módosítani, olyasmire vágyom, amit otthon csinálhatok. Megnyugtató alkotómunkát 
szeretnék. 

– És van egy régi tükre? 
– Vannak egyéb töredékeim is. Egy barátom áruba akarta bocsátani őket a 

régiségvásáron, de megkértem, hadd próbáljam meg rendbe hozni őket. Úgy gondoltam, 
a tükörrel kezdem. 

– Nem hozta magával? 
– Sajnos nem. – Jo körülnézett. Lenyűgözték a polcokon sorakozó, furcsa nevet viselő 

tárgyak. Gipsz, csiszolópala, nyúlbőrenyv – úgy döntött, az utóbbit biztosan rosszul 
betűzte. 

– Mindkét láb hiányzik? 
Jo töprengett. 
– Nem, azt hiszem, a másik megvan. 
– Az jó. Akkor ki kell öntenie a meglévő láb formáját, egy kicsit átalakítani a lábujjakat, 

s odaragasztani a helyére. 
– És azt hogy csináljam? 
– Használhat egy kis alabástromgipszet, ha abból készítette a lábat. Ha valami 

különleges formázóanyagot használt, oda is ragaszthatja. 
– Hogy csinálom a formázást? – Jót egyre inkább érdekelte a dolog. 
– Két lehetősége van. A meglévő lábat megformázhatja plasztilinből vagy latex 

formázóporból. 
– Ez rém bonyolultnak tűnik. 
– Nem lesz az, ha egyszer belejön – nyugtatta meg a férfi. – Elvezni fogja. – Úgy 

kacsintott Jóra, mintha egy nagy titkot árult volna el. – Ha valami igazán szép, féltő 
gondoskodást igénylő töredékre bukkanok, magam is meg szoktam próbálni 
helyrehozni. 

Jo visszamosolygott. 
– S mi a másik lehetőség? 
– Farag egy új lábat hársfából. 
– A lányom babaházába egész helyes tárgyakat faragtam. 
Jónak eszébe jutott az apró ruhásszekrény, amit faragott. Nem egy Grinling Gibbons, 

de csodaszép dolgokat csinált. 
– És mi a teendő, ha kész vagyok a lábbal és az összes többi kacskaringóval? Nem 

festem be rögtön aranyra, ugye? 
A férfi megrázta a fejét. 



– Ó, dehogy. Szüksége lesz aranylevelekre vagy valami hasonlóra. De először is egy jó 
könyvre. Azután el kell döntenie, hogy a régi, eredeti módszereket akarja-e használni, 
vagy az új, kevésbé autentikusakat. 

– Azt hiszem, az eredetieket – felelte Jo némi töprengés után. – Nem azért akarok 
tanulni, hogy kontármunkát végezzek. 

– Nagyon helyes! – örült meg a férfi. – Rám bízza, hogy összeszedjek mindent, amire 
szüksége van? Elég drága lesz. Hársfából igyekszem olcsóbbat szerezni. 

– Köszönöm – felelt Jo alázatosan, s úgy döntött, hogy megbízik a férfiban. 
Félóra múlva kissé kábán hagyta el a boltot. Szatyrában ott lapult számtalan furcsa 

anyag a polcokon látottakból; kapott továbbá egy vékony, de képekkel gazdagon 
díszített könyvet az aranyozásról, illetve egy borítékot, amelyre annyi ötletet és tanácsot 
jegyzett le, amennyit csak tudott. Felírta Peter telefonszámát is – közben ugyanis 
összetegeződtek. 

– Imádni fogod az aranyleveleket! – biztosította a férfi, amikor kinyitotta előtte az 
ajtót. – Tiszta alkímia! 

Ekkor szólalt meg a telefonja. Dora végzett az interjúkkal. Megbeszélték, hol 
találkozzanak. Jo, aki aznap semmit sem akart megtagadni magától, leintett egy taxit. 

 
Amikor Dora rátalált, Jo kapucsínót kortyolgatott egy közeli kávéházban, s boldog volt, 
hogy végre megpihenhet. Képes újságot lapozgatott, s szemmel láthatóan élvezte az 
ablakon át beáradó napfényt. Széke lábánál szatyrok sorakoztak, s lelkesen 
elmosolyodott, mihelyt meglátta Dorát. 

– Hogy ment? Kérsz egy kávét? Vagy valami mást? 
Dora lerogyott a Jóval szemközti székre. Hálás volt, amiért a kávéházban kellemesen 

hűvös volt. Már alig várta, hogy kiadhassa magából a mérgét. 
– Egy kis vizet kérek szépen. Rettenetes volt! 
– Tényleg? Miért? – Jo felállt, s a pulthoz sétált. – Buborékosat vagy buborékmenteset? 
– Buborékosat. 
Jo már hozta is a vizet. Dora látta, hogy a legszívesebben fagylaltkelyhet kérne neki, 

de visszafogja magát. Tényleg nagyon kedves. 
– Mi történt? – érdeklődött Jo. 
Dora eltűnődött. 
– Valójában nem történt semmi, de az első nő annyira ellenséges volt. Úgy gondolta, 

mivel eddig kisvárosban éltem, kizárólag valami boltban dolgozhatok. El kellett 
menekülnöm az irodájából! 

– Rémes lehetett! – felelte Jo, s átnyújtott Dorának egy ásványvizes palackot és egy 
poharat. 

– Azt is mondta, legyek kisegítő, hogy minél több gyakorlatot szerezhessek. 
– És szerinted ez nem jó ötlet? – puhatolózott Jo. Biztosítani akarta Dorát, hogy 

mellette áll. 
Dora megrázta a fejét. 
– Hát… Talán az lenne, de még nem készültem fel az efféle izgalmakra. Nem ismerem 

Londont, és rém nyomasztónak érzem a gondolatot, hogy minden héten más 
munkahelyem lenne. – Dora elképzelte a hadseregnyi fehér körmű, egész évben 
napbarnított nőt, akikkel együtt kellene dolgoznia, s úgy érezte, a maradék ereje is 
elszáll. 

– Tényleg borzasztóan hangzik. Bár annak idején én is voltam kisegítő, és nagyon 
élveztem. Mindenki úgy meglepődött és megörült, ha csináltam valamit – például 
átvettem egy telefonüzenetet –, hogy szinte a lábam elé omlottak. De ez már nagyon 



régen történt. – Jo fiatal barátnőjét nézte. – Most pedig keressünk egy kedves kis helyet, 
ahol megebédelhetünk. Igyál egy pohár bort, sokkal jobban fogod érezni magad. Ha 
alacsony a vércukorszinted, nem csoda, ha nyomott a hangulatod. 

Dora nevetett. 
– Vagyis ha éhes vagyok. 
– Mondd, ahogy akarod… Több mint száz fontot költöttem, úgyhogy szükségem van 

egy italra! 
Egy mellékutcában találtak egy csodálatos olasz éttermet. A teraszon szőlő futott, a 

pincérek pedig a tenyerükön hordozták Jót és Dorát. Mintha a legszívesebben meg is 
etették volna őket, hogy nekik a kezüket se kelljen mozdítaniuk. Sem túl nagy hőség, sem 
túl hűvös nem volt annál az asztalnál, amelyhez a teraszon odavezették őket. 

– Imádok vonzó fiatal nőkkel ebédelni – jelentette ki Jo, miután az asztalkendőjét a 
térdére fektették. – A pincérek ilyenkor nagyon figyelmesek! 

– Veled is figyelmesek! – felelte Dora, aki máris kezdte összeszedni magát az interjúk 
okozta megrázkódtatásból. 

– De csak azért, mert veled vagyok! Ha egyedül vagyok, sehol sem bánnak velem így. 
Dora összevonta a szemöldökét. 
– Én még sosem jártam egyedül étteremben, de még kávéházban sem. Kocsmába is 

csak olyanokkal megyek, akik biztosan előttem érnek oda. – Eszébe jutottak Tom próbái, 
s eltűnődött, vajon mi lesz a következő. 

Jo megszakította a merengését. 
– Nagyon fiatal vagy. 
– Szánalmas vagyok. Az a borzasztó nő az első irodában ráébresztett, milyen 

szánalmas vagyok. – Az étlapra nézett. – De furcsamód nagyon éhes is. 
– Mondtam! – nevetett Jo. – Megígérem, ha jóllaktál, már nem fogod olyan sötéten 

látni a világot. Mit rendeljünk? Ha elfelezzük az előételt, talán még belénk fér egy kis 
édesség is. Látom, hogy van zabaglione, nagy ritkaság, pedig csodálatos! 

– Az itallap, signora. – A fiatalabb pincér Jónak nyújtotta a lapot, és ő úgy vette el, 
mintha perzselné a kezét. 

– Te jó ég, semmit sem tudok a borokról. Rendeljünk egy üveg házi fehérbort? 
– Egy egész üveget? – kérdezte döbbenten Dora. 
– Sokkal gazdaságosabb, mint ha poharanként rendelnénk. Taxival jöttem, úgyhogy 

most már takarékoskodnom kell. 
Dora az asztalra könyökölt. 
– Lenyűgöző vagy. Most már értem, miért nem barátkoztatok igazán össze anyámmal. 
– Pedig úgy kedvelem anyádat! 
– Tudom. De ő sosem rendelne egy egész üveg bort csak azért, mert így olcsóbb! 
– Mert neki van józan esze, nekem pedig nincs. Mit együnk? Azt hiszem, ma nem 

fogyókúrázom. 
 

– Szerinted felkopna az állam, ha elvállalnám azt a munkát a hajóépítő telepen? 
Dora és Jo már majdnem otthon voltak. Miután Dora beszámolt az interjúkról, nem 

igazán beszéltek a kilátásairól, de nyilvánvaló volt, hogy a gondok akkor is 
nyomasztották, amikor jókedvűen igyekeztek lejárni az ebédjüket a Selfridgesben. 

– Nem hiszem, hogy túl sokat kereshetnék ott. Egy londoni állással sokkal jobban 
járnék. 

Jo mély lélegzetet vett, hogy azt a benyomást keltse, átgondolja a válaszát, s nem csak 
zsigerből felel – holott ezt tette. 



– A népek mindig elfelejtik, hogy munkába járni is pénzbe kerül. Ott vannak a 
vonatjegyek, az ebédek, a szép ruhák, minden ilyesmi. Ami persze nem azt jelenti, hogy 
az embereknek – például az anyáknak – nem kellene dolgozniuk. De ha csak a pénzért 
csinálják, utána kell számolniuk, tényleg megéri-e. 

– Tehát mit javasolsz? 
– Csak azt mondom, hogy egy helyi állás, ahol kevesebbet fizetnek, viszont nem várják 

el, hogy trendi kiskosztümöket viselj, és francia manikűrt csináltass, lehet olyan 
kifizetődő, mint a kisegítés Londonban. És sokkal kevésbé stresszes. 

Dora sóhajtott. 
– Gondolod, hogy az én koromban már azzal kell törődnöm, hogy a munkám ne legyen 

stresszes? Fiatal vagyok! 
– Igen, de átestél pár megrázkódtatáson. Egy hajóépítő telepen dolgozni nem ugyanaz, 

mint ha egész életedre kolostorba vonulnál elmélkedni. Ez is stresszes lesz. Valószínűleg. 
Csak másképp. 

Dora kezdte megszokni a gondolatot. 
– Lassan úgyis itt az ideje, hogy új életet kezdjek. Főiskola óta egy helyen dolgoztam. 

Kipróbálok valami mást. Lehet, hogy csak pár évig maradok. Az meg nem idő! 
Jo nevetett. 
– Tudod a számukat? 
– Nem, de Tómét tudom. Neki meglesz – mondta Dora, miközben a kikötő felé 

tartottak. 
– Hívd fel! Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. 
Dora vagy száz éve nem hívott fel más fiút, csak Johnt; legalábbis úgy rémlett neki. De 

most állást keres, nem barátot. Mivel Jo figyelte, úgy érezte, rövidnek kell lennie. 
– Szia, Tom, itt Dora. 
– Tudom – a férfi hangjában nevetés bujkált. – Kiírta a telefonom. 
– Persze. Emlékszel arra az állásra, amit ajánlottál? Mit gondolsz, megvan még? 
– Igen, persze. – Tom lelkesnek tűnt. 
– Meg tudnád adni a telep számát? Szeretném őket felhívni holnap reggel, s 

megbeszélni velük egy interjút. 
Rövid, ijesztő csend. 
– Tudod mit? Fussunk össze később a kocsmában, és ott odaadom a számukat. 
– így ki vagy éhezve a társaságra? 
Tom kuncogott. 
– Tulajdonképpen igen. 
Dora kénytelen volt vele nevetni. 
– Rendben. Megbeszélem Jóval. Ha ő mást tervezett, nem tudok menni. 
– Jöjjön ő is, ha van kedve – felelte Tom. 
– Jo! Tom azt mondja, menjünk vele kocsmába ma este. 
Jo megrázta a fejét. 
– Sajnálom, édesem, de egy bevásárlós londoni nap után én már nem megyek sehová. 

El tudsz menni egyedül? 
– Persze! Ha nem bánod. De ha azt szeretnéd, hogy otthon maradjak, és rántottát 

süssek neked pirítóssal, megteszem. 
Jo meghatottan veregette vállon Dorát. 
– Menj csak el Tommal. Majd én megcsinálom azt a rántottát. 

 



Nyolcadik fejezet 
 

 
– Változtak a tervek! – jelentette be Tom, amint meglátta Dorát. 

A férfi a kocsma ajtajában állt; Dora remélte, hogy nem látszik rajta, mennyire 
megkönnyebbült. Odafelé jutott eszébe, milyen ideges szokott lenni, ha egy kocsmában 
kell találkoznia valakivel. 

– Szia, Tom – mondta. 
– Kölcsönkértem egy autót – mondta a férfi. 
– Minek? A helybéli kocsmában épp az a jó, hogy egyszerűen odasétálhatunk. Ha 

vezetsz, nem ihatsz… 
Tom valamiért izgatottnak tűnt. 
– Egy másik kocsmába megyünk. 
Most, hogy közelebbről szemügyre vette, Dora rájött, hogy Tom valami miatt 

undorítóan elégedett magával. 
– Láttam egy hirdetést az újságban, és kitaláltam neked még egy próbát – közölte. – 

Ezért kértem kölcsön az autót. 
Dora megállt. 
– Miről beszélsz? – kérdezte óvatosan. 
– Majd meglátod. Gyere, nézd meg az autót! 
– Az a próba, hogy be kell szállnom? – kérdezte, amikor megálltak egy ősrégi, 

élénkzöld VW Bogár mellett. 
– Nem, bár ezt vezetni is merész vállalkozás. Ha hazahoznál, azt elfogadnám egy 

próbának. 
Nyilvánvaló volt, hogy tapogatózik; még arról sincs fogalma, tud-e egyáltalán vezetni 

Dora, nemhogy arról, rábízhat-e egy ilyen régi, ám annál tiszteletre méltóbb járművet. 
– Hazahozlak! – Dora jól vezetett, s nem rémítette meg a gondolat, hogy egy idegen 

autót kell vezetnie, bár nem tudta, van-e egyáltalán biztosítása a kocsinak. 
Tom megrázta a fejét. 
– Meggondoltam magam. Túlságosan lelkes vagy, tehát ez a próba nem jelentene igazi 

kihívást. Viszont azt, amit kitaláltam, valószínűleg nem józanul szeretnéd végigcsinálni. 
– Mi az? 
Tom csak megrázta a fejét, és – nem is annyira udvariasságból, hanem mert muszáj 

volt – kinyitotta előtte a kocsi ajtaját. Óriási, nehéz ajtó volt, s kicsit be is ragadt. Dora a 
repedezett, foszló bőrülésre csusszant, s beszívta a Régi Autó szagát, amelyben 
benzinszag, régi sajtos szendvicsek illata és valami meghatározhatatlan, valószínűleg 
állati eredetű szag keveredett. 

– Boldogulsz a biztonsági övvel? – Tom figyelte, ahogy Dora kibogozza a 
többmérföldesnek tűnő övet, majd becsatolja magát. 

– Megvagyok. Elképesztő, hogy el a kocsi van olyan új, hogy már biztonsági öv is van 
benne. Kitől kérted kölcsön? 

– Hamótól. Van biztosítása, és nekem is van, ha kételkedtél volna. 
– Biztos azt hiszed, hogy túl aggályoskodó vagyok. – Dora csak magában ismerte el, 

hogy ez így is van. 
– Épp arról szeretnélek leszoktatni. Meg ezeknek a régimódi szavaknak a 

használatáról, bár már egész megkedveltem őket. – Nekivágtak az éjszakának. 



– Remélem, nincs túl messze – mondta Dora. – Hogy haza tudjak gyalogolni, ha 
lerobbanunk. 

– Ó, micsoda kishitűség! Nem fogunk lerobbanni! Ezek a régi Bogarak roppant 
megbízhatók. 

Miután erről pár balesetmentes perc után Dora is meggyőződött, megszólalt. 
– Ugye nem felejtetted el, hogy szükségem lenne a hajóépítő telep számára? 
– Az igazat megvallva már felhívtam Fredet. Korábban már meséltem neki rólad. Most 

különben is beszélnünk kellett, úgyhogy megemlítettem, hogy érdekel az ügy. 
– Tom! Eléggé önkényesen jártál el! – Dora nem tudta eldönteni, felháborodjon-e vagy 

megkönnyebbüljön. – Honnan tudtad, akarom-e azt az állást egyáltalán? Most biztos azt 
hiszik, olyan gyáva kukac vagyok, hogy még jelentkezni sem mertem! 

– Fred nem hiszi azt! És az egész annyira átmeneti. Őszintén. Fred azt szeretné, ha a 
jövő héten beugranál próbaképp. Ez nem egy átlagos irodai munka. 

– Az jó. Nem baj, hogy nem átlagos, ha itt nem kell szövegjavítóval festenem a 
körmömet, és egész évben lebarnultnak látszanom. 

– Micsoda? 
– Úgy értem, ha nem kibírhatatlanul strapás… 
Tomot rázni kezdte a nevetés, meg persze a régi autó… 
– Nem egészen. 
– Mi olyan vicces? 
– Meg fogod látni. Eleinte órabért kapsz, de Fred végül rendes fizetést szeretne adni. 

Bár én a te helyedben megpróbálnék órabéren maradni, amíg csak lehet. 
– Miért? Ha összehasonlítom a béreket, jobban járok, ha fizetést kapok, nem? 
– A legtöbb ember egyéni vállalkozó, és órabért kap. Végül rengeteget fogsz túlórázni. 

Ha fizetést kapsz, nem fizeti meg túlórákat. 
– Rendben. Meglátjuk, hogy alakul. Lehet, hogy nem is fogok tetszeni neki. 
– De, tetszeni fogsz. Mindenkinek. Szereted a bérszámfejtést? – kérdezte, mielőtt Dora 

válaszolhatott volna. – Biztos nagyon nehéz munka. 
– Már megszoktam. Szeretek számolni, és ha van egy jó programunk, az elvégzi a 

munka nagy részét. 
– Elképzelhető, hogy keményen kell majd bánnod Freddel. Nem nagyon kedveli a 

számítógépes programokat. 
Dora elmosolyodott. 
– Majd megpróbálom meggyőzni. 
Tóm elvigyorodott. 
– Nem hiszem, hogy ez gondot jelent majd neked. Na, itt is vagyunk. 
A kocsma olyan volt, mint az összes többi kocsma, s Dora viszonylag nyugodtan szállt 

ki a kocsiból. Tom talán azt szeretné, ha beállna csaposnak. Kínos lenne, hiszen még 
sosem töltött tele egy korsót sörrel, de fejben számolni jól tud, s manapság a 
pénztárgépek is segítenek. 

Amikor azonban meglátta a kocsma elé kitett tábla feliratát, halkan felsikoltott. 
– Nem, Tom, na nem, soha!  
– Nem fenyeget életveszély! Én is megtenném. Na jó, meg is teszem. Gyere! Ihatsz egy 

töményét, mielőtt felmész. 
– De Tom – jajgatott Dora, miközben Tom berángatta a kocsmába. – Nem vagyok 

hajlandó karaokézni! 
Tom nem engedte el Dora csuklóját addig, míg a pulthoz nem értek, s ott már olyan 

szorosan állták őket körül az emberek, hogy a lány nem tudott elmenekülni. 
– Mi a kedvenc tömény italod? Ne igyál sört, abban egyszerűen nincs elég alkohol. 



Dorának kevés ideje volt töprengeni. Egyelőre nincs értelme megmondani Tomnak, 
hogy nem hajlandó énekelni. Úgy tesz, mintha együttműködne, s közben megtalálja a 
megfelelő menekülési útvonalat. 

– Dupla whiskyt kérek. Irt, ha lehet. 
– Ó. Az nagyon drága. 
– Te mondtad, hogy erőset igyak; a minap egész megszerettem a whiskyt. Ez most a te 

malmodra hajtja a vizet, úgyhogy az a legkevesebb, hogy fizess is. 
Tom nevetett. 
– Rendben. De meg kell tenned! Nem akarom elherdálni a pénzemet. 
– Csak engem, ugye? – motyogta Dora. 
Tom hozta az italokat, s utat törtek egy asztalhoz, amely mellett még állt két üres 

szék. Letelepedtek, s Dora a színpadra nézett. 
A karaoke még nem kezdődött el, de már próbálgatták a hangosítást, az emberek 

pedig sorra írták fel a nevüket egy papírlapra. Dora rájött, hogy neki is fel kellene 
iratkoznia, s Tomra pillantott. Ha az állásinterjút meg tudta beszélni helyette, akár 
karaokézni is felírathatta. Megkérdezte. 

– Nem. Nem tudtalak felírni, különben megtettem volna. Csináltál már ilyesmit 
valaha? 

Dora eltűnődött, ne hazudjon-e. Ha azt állítja, imád kocsmákban színpadra lépni, Tom 
talán meggondolja magát a próbát illetően. De nem. Esélye sincs, hogy meg tudná győzni. 
Sajnálkozva rázta meg a fejét. 

– Az is lehet, hogy imádni fogod! – Tom a sörét, Dora a whiskyjét kortyolgatta. 
– Gyűlölni fogom. De megcsinálom. Remélem, ez a legnehezebb próba. 
Tom a homlokát ráncolta. 
– Hagyjuk a csudába, ha nem érzed jól magad tőle. 
Dora ránézett. 
– Dehogy hagyjuk. Ez a következő próba, és én megfogadtam, hogy kiállóm a 

próbákat. Ma már egy gyorsírástesztet is túléltem, ez sem lehet rosszabb. – Hirtelen 
összevonta a szemöldökét. – A szöveget nem kell tudni, ugye? 

Tom megnyugodott. 
– Nem! A kivetítőn színessel jelzik, melyik szó következik. Ha túl gyors a szám, bele 

lehet zavarodni, úgyhogy ha tartani akarod a lépést, ne rúgj be túlságosan. 
– Te is szoktál karaokézni? 
– Egyszer kipróbáltam. Isteni. Nézd, már kezdik is. Iratkozz csak fel! 
Az első pár előadó döbbenetes volt. Látszott, hogy nem először lépnek színpadra, s a 

rémült Dora szinte profinak látta őket. Ivott egy korty whiskyt, s lejjebb csúszott a 
székén. 

Tom nyugtalanul pillantott rá. 
– Ugye, milyen jók? 
Dora bólintott. 
– Hamar ess túl rajta, különben percről percre idegesebb leszel. 
– Az valószínű. – Dora nem mozdult. 
– Ugye, nem akarsz addig itt ülni, amíg csak az esélytelenek lesznek hátra? 
Dora rosszallón nézett rá. 
– Hogyhogy az esélytelenek? Ez nem verseny, ugye? 
Tom szégyenkezve nézett rá. 
– Lehet, hogy az. Azt hiszem, ha jól szerepelsz, részt vehetsz a jövő heti fordulón is. De 

lehet, hogy tévedek. 
Dora megitta a whiskyt. 



– Vécére megyek – közölte. – Nemsokára jövök. 
Miközben keresztülfurakodott a tömegen, azon gondolkodott, taxit hívjon-e, vagy 

kösse el a bogárhátút, s hagyja, hogy Tom menjen taxival. Ezeket a régi kocsikat 
valószínűleg nem nehéz feltörni. Majd megkér egy arra járót, segítsen kinyitni az ajtót, és 
már csak gázt kell adnia. Elmerengett, meg tudja-e mindezt tenni kulcsok nélkül. 

Mire elérte a női mosdót – melynek ajtaján a „Vénusz" felirat díszelgett –, rájött, hogy 
még karaokézni is könnyebb lehet, mint kocsit lopni. 

De a mosdóban sem lélegezhetett fel. Két lány a sminkjét és az egyforma parókáját 
ellenőrizte, s minden helyet elfoglaltak. Nyilvánvaló volt, hogy fellépésre készülnek. Dora 
bearaszolt egy fülkébe. A lányok még akkor is ott voltak, amikor kijött, úgyhogy a 
csaphoz is alig fért oda. 

– Bocsánat, drágám – mondta az egyik lány, s felkapott egy sminktáskát az egyik 
mosdóról. – Minden helyet elfoglalunk. 

– Semmi baj – felelte Dora rekedten. 
– Jól vagy? Sápadtnak tűnsz. 
– Jól vagyok. Csak az idegeim… 
– Az idegeid? 
Dora bólintott; tudta, hogy ezek a vakmerő, magabiztos nők nem fogják megérteni. 
– Igen. Fogadásból kellene karaokéznom, de nincs hozzá merszem. 
A két nő egymásra nézett, szemlátomást azon tűnődtek, hogy hozta őket össze a sors 

egy ilyen félkegyelművel. 
– Tehetünk egy próbát – szólalt meg végül az, amelyik eddig is beszélt. – Nézd, mi egy 

csapat vagyunk. Kipróbálunk pár dalt, csak hogy lássuk, hogy mennek. Persze remixek. 
Dora eltűnődött, hogy lehet egy új dal remix. Nem csak régi dalokból írnak remixeket? 
– Hárman vagyunk, de Christine ma nem tudott eljönni. Van még egy parókánk és egy 

ruhánk. Nincs kedved csatlakozni? Hárman jobban mutatnánk. A szöveget egy pasas 
énekli, de igazából a kórus a fontosabb. 

Dora igyekezett annyi nyálat összegyűjteni a szájában, hogy nyelni tudjon. 
– Tudsz egyáltalán énekelni? – kérdezte az, aki eddig meg sem szólalt. – Hülyeség 

megkérni, hogy tartson velünk, ha süket, mint egy ágyú – motyogta a barátnőjének. 
– Nem kell énekelnie – válaszolt a másik. – Csak úgy kell tennie, mintha tudná a 

szöveget. 
– Énekeltem az iskolakórusban – mondta Dora, s igyekezett úgy tenni, mintha tényleg 

színpadra akarna lépni. A lelke mélyén úgy érezte, ha nem tudna énekelni, el sem 
fogadta volna ezt a kihívást. 

– Menni fog – szólalt meg a nő, aki már az elején megsajnálta. – Elég, ha a refrént 
velünk énekled. A Hit The Road, Jacket adjuk elő. Ismered? 

– Ray Charles? – puhatolózott Dora. 
– Az az! 
– Nem tudom a szövegét… 
– Nem kell tudnod. Ez csak egy karaoke! Hányas ruhát hordasz? Lehet, hogy ez egy 

kicsit szűk lesz. 
 

A színpadon Dora rögtön Tomot kereste a szemével. A férfi az asztalon dobolt, s az 
embereket fürkészte. Vajon megismeri, ha felnéz a színpadra? 

Fényesre festett, merev, fekete parókát viselt, ami egészen megváltoztatta a külsejét. 
A ruha roppant rövid volt, a magas szárú, telitalpas cipő pedig túl nagy. Kölcsön kellett 
kérnie egy eldobható borotvát, hogy megszabaduljon a hónaljában nőtt pár kósza 
szőrszáltól, s mindkét lány sminkfelszerelését igénybe vette. Megnyugtató érzés volt, 



hogy még a saját anyja sem ismerné fel, de azt akarta, Tom mindenképpen lássa, 
mennyit szenved e miatt az átkozott próba miatt. 

– Ne felejtsd el, hogy nem kell énekelned, csak tégy úgy, mintha tudnád a szöveget – 
tanácsolta a hozzá közelebb álló lány. – Próbálj meg nem nézni a feliratra. 

– Mi következünk. 
A színpad túloldaláról jampecöltönyös, csőnadrágos férfi érkezett. Parókája nagyon 

hasonlított a lányokéhoz. 
Énekelni kezdett. 
– „Oh woman, oh woman, don't you treat me so mean…" 
A lányok kopogtak a cipőjükkel, s riszálták a csípőjüket; Dora is kopogott, Dora is 

riszált. Amikor eljött az ideje, teljes átérzéssel énekelte: 
– Hit the road, Jack… 
Látta Tomot, s tudta, hogy a férfi felismerte. Eleinte hitetlenkedett, majd csodálat ült 

az arcára. Poharat emelt Dorára, aki épp azt énekelte: 
– Don't you come back no more, no more… 
Nagy sikerük volt, s Dora rájött, hogy remekül érzi magát. Csodás volt belebújni 

olyasvalakinek a bőrébe, aki egészen más, mint ő. Amikor végeztek, odasétált Tom 
asztalához. 

– Törheted a fejed, mi lesz a jutalmam – jelentette ki. 
Tom felugrott s megölelte. 
– Fantasztikus volt! Nem hittem a szememnek, amikor megláttalak odafönt. Isteni ez a 

rövid ruha – tette hozzá gonoszkodva. 
– Megyek átöltözni – mondta Dora szigorúan. – Utána pedig iszom egy kis vizet. 
– Pezsgőznünk kellene, de nincs több pénzem. Különben is biztos csapnivaló a 

pezsgőjük. 
– Kérek egy kis sört és egy kis ásványvizet. Izzadok, mint egy ló. 
Dora sajnálta, hogy meg kell válnia a szemtelen és harsány nőtől, akit alakított, s 

szomorúan búcsúzott új barátnőitől is. 
– Jó voltál – dicsérték. – Gyakrabban kellene fellépned. 
– Nem voltam olyan jó – felelte Dora de köszönöm, hogy megmentettetek. Egyedül 

sosem tudtam volna megcsinálni. 
– Aztán valami gyönyörű jutalmat sajtolj ki a barátodból! 
– Különben tudod, mit kell mondanod neki… 
Dora felnevetett, s hárman énekelték: 
– Hit the road, Jack… 
– Most megyek és berúgok – jelentette ki Dora. 
 

* 
 

Következő hétfő reggel Jo ragaszkodott hozzá, hogy szendvicseket készítsen Dorának, 
aki aznap ment először dolgozni. 

– Nem kell megenned, csak legyen ott a táskádban. 
Ha te vagy az egyetlen, aki ebédidőben nem varázsolhat elő egy elemózsiás dobozt, 

nemcsak kínosan fogod érezni magad, hanem éhes is maradsz. 
– Miféle elemózsiás dobozt? 
– Szendvicses dobozt. Mit kérsz? Van sonka, sajt, egy kis saláta… Csináljam, ahogy 

gondolom? – kérdezte, amikor látta, hogy Dorát inkább az aggasztja, hogy jut el a 
munkahelyére, s vajon mi lesz a feladata. 



– Ha nem tetszik, egyszerűen gyere haza – erősködött Jo. – Ez a jó abban, ha az ember 
közel lakik a munkahelyéhez. 

 
Nem csak Dora volt izgatott és ideges. Bizonyos értelemben Jo is új munkát talált. 
Először rendet rakott az asztalon és a környékén. Azt akarta, hogy legyen hová tennie a 
dolgokat. Aztán újságpapírt terített az asztalra, és köténybe bújt. Tudatában volt, hogy 
ezek közül az előkészületek közül nincs mindre feltétlenül szüksége; elsősorban 
lélekben akart készen állni. 

Majd elővette a restaurálásra váró töredékeket és az újonnan vásárolt felszerelését. 
Ott volt a tükör, amelyen először megakadt a szeme, a faragott aranykerettel és a 

sérült lábú kerubbal. Nagyon rossz állapotban volt. Jo nem igazán tudta, hol kezdjen 
hozzá; úgy döntött, először szemügyre veszi a munkaeszközöket, többet között a 
hársfanyesedékeket. 

Ott volt az aranyozópárna, a kés és az ecset, amelyekkel a meglazult aranyleveleket 
kellett megerősítenie. A vizes aranyozás roppant bonyolult, de Peter, a művészkellékbolt 
tulajdonosa meggyőzte róla, hogy ez az egyetlen előrevezető út, s ha majd belejön, sok 
hasznát fogja venni. 

Az aranyozóecset vastag, majdnem négyszögletes, puha ecset. Ezzel kell felfogni az 
aranyleveleket, amelyeket Peter szerint egy sóhaj elfújhat, s amelyeket szörnyen könnyű 
elszakítani. Ezt megakadályozandó, a párnát tok védi. A kés olyan, mint egy közönséges 
kés, bár a hegye meg van törve. Jo nem szívesen vette meg, de mivel a bárkán minden 
kés Michaelé volt, nem volt választása. A késre ma nem is lesz szüksége; először több 
réteg gipsszel kell dolgoznia, mégsem tudott ellenállni a vágynak, hogy mindent meg ne 
nézzen. 

Kelléktára kedvenc darabja az achát fémfényesítő volt. A fanyélen csiszolt achát 
ragyogott. Peter szerint ez az eszköz koronázza majd meg az alkotást; ez az apróság 
varázsolja majd a napfényhez hasonlóvá, erőssé és csillogóvá a törékeny aranyleveleket. 

– Helyes – mondta Jo hangosan. – Tisztítsuk meg a keretet. – Gumikesztyűt húzott, s 
elővette a finom drótkefét. – Ha megtisztítottam, kezdhetem melegíteni a gipszet. – Peter 
biztatta, hogy vásároljon előre gyártott gipszet. – Nem hinném, hogy szemcsés 
nyúlbőrenyvvel szeretnél vesződni. Nagyon büdös. 

Félóra múlva felvitte az első gipszréteget az öntőformára. Míg arra várt, hogy 
megszáradjon – s ez a könyv szerint akár órákig is eltarthat –, elővette a 
faragószerszámokat és a hársfadarabkákat. 

Idő kellett hozzá, amíg belejött az eszközök használatába, de végül egész jó lábat 
faragott. 

Sikerén felbuzdulva hozzálátott a keret csipkés szélének megformázásához, s két 
további megkapó részecskét tett hozzá. Majdnem biztos volt benne, ha az egészet 
bearanyozza, lesz olyan szép, hogy el lehessen adni. 

Bár a háttérben ott duruzsolt a rádió, szinte egy szót sem hallott a műsorból. 
Óvatosan ellenőrizte, megszáradt-e már a gipsz, s felvitt még egy vékony réteget. 

Odébb van még – ma már talán nem is kerül rá sor hogy az aranylevelekkel 
foglalkozhasson, s az aranyozó-ecsettel felfogja a leheletvékony leveleket. Peter azt 
mondta, úgy tapadnak majd rá, mint a vasreszelék a mágnesre. 

Hogy megőrizze a nyugalmát, Jo elővette a következő tárgyat, egy apró edényt, 
amelyet fej nélküli alak díszített. Ha mindent megtisztított, összeírja, milyen sorrendben 
hozza majd helyre a tárgyakat. Boldogan sóhajtott. Ha ez bejön, nem kell csaposnak 
állnia; a volt férje és a lánya megkönnyebbülhet. Elővett egy mogyorónyi plasztilint, s 
vidáman dúdolva formázni kezdte az apró fejet. 



Kilencedik fejezet 
 

 
Dora – az utasításoknak megfelelően – tiszta, de nem új farmerben lépkedett a 
vontatóúton. Bár egész más elképzelései voltak az irodai munkához szükséges ruhákról, 
és azok az ijesztő körmű nők is csak borzadtak volna a láttán, Tom határozott volt. 

– Ha itt kiskosztümben és magas sarkúban jelensz meg, az emberek mind szélütést 
kapnak, s nem lesz többé állásod – jelentette ki. 

– Semmi gond. Nem is hoztam magammal kiskosztümöt. 
A szendvicsei és az ásványvizes üvege a hátizsákjában lapultak egy szótár és egy 

flakon szövegjavító társaságában. Egy közeli papírboltban Jo írógépszalagot is vásárolt 
neki. Úgy gondolták, mivel valószínűleg egy ragyogó, új számítógép vár rá, erre nem is 
lesz szüksége, de az ember sosem tudhatja. 

– Lehet, hogy csak egy viharvert Underwoodjuk van – jelentette ki Jo, majd rájött, 
hogy a viharvert Underwoodok már az ő idejében kimentek a divatból. 

Szép idő volt, és ez sokat segített. A nap ragyogott a víz tükrén, a fák levelein. Dorának 
Tom utasítása szerint a város szélén álló folyóparti kocsmáig kellett mennie. Ott rá 
kellett térnie a vontatóútra. A hajóépítő telep a folyó túloldalán van. 

Arra számított, talál majd egy hidat, hiszen tudta, hogy a telep egy szigeten van. De 
nem volt híd; viszont ott volt Tom. Lent várt a vízparton, s egy kis evezős vontatókötelét 
fogta. 

– Szia! Minden rendben, ugye? – kérdezte a férfi. 
– Mit keresel te itt? – érdeklődött Dora. Egyáltalán nem örült Tomnak. – A 

hajóépítőkkel kellene találkoznom, ma van a próbanap! 
– Ó, igen. Azért vagyok itt, hogy dolgozni vigyelek – mutatott Tom a csúszkáiéhoz 

ütődő kis hajóra. Óriási sár volt körülötte. 
– Nem szeretnék hajóval menni, Tom. Csupa sár leszek. 
– Ne aggódj, mindannyian sárosak vagyunk. Attól tartok, nincs más választásod. 

Dagálykor legalábbis. Apálykor lehet, hogy át tudnál sétálni. – Bátorítón mosolygott. 
Dora a hajóra, Tomra, majd a telepre pillantott. Rengeteg régi bárkát és hajót látott, s 

egy istállót, amelynek mintha hiányzott volna egyik oldala, és egy cégért, amelyet újra 
kellett volna festeni. Úgy hallotta, a telep nagyon jó hírnévnek örvend – de a 
külsőségekre szemlátomást nem adnak. Bocsánatot akart kérni. 

Tom félbeszakította. 
– Ne légy nyápic! – Kihívón nézett rá, s Dorának eszébe jutott, hogyha nem akar, nem 

kell maradnia. 
– Na jó, rendben. 
– Nem véletlenül hívják csúszdának, ugye? – kérdezte Dora, miután learaszolt a 

vízpartra. 
– Most már tudod, miért mondtam, hogy vegyél farmert – felelte Tom. – Remélem, 

nem túl szűk. Szállj be! 
– Későn szólsz, hogy ebben túl nagy a fenekem – mondta Dora. Beugrott a hajóba, s 

amikor az billegni kezdett, nagyon gyorsan leült. 
Tom addig húzta a kötelet, amíg elő nem tűnt egy sáros nehezék. Beemelte a hajóba, s 

felkapta az egyetlen evezőt. Nem ült le. 
– Hogy tudsz egy evezővel evezni? – kérdezte Dora kissé nyugtalanul. 



– Így – Tom felváltva a hajó egyik, majd másik oldalán merítette az evezőt a vízbe. 
Nagyon gyorsan a szigetre értek. 

– Hogy jutok át ide, ha te nem vagy itt? – érdeklődött Dora, miközben felállt, s 
megfogta Tom kezét, hogy a férfi a partra segíthesse. 

– Ha épp nincs itt hajó, addig kell kiabálnod, míg valaki érted nem jön. De többnyire 
van itt valaki. Majd belerázódsz. 

Dora meg volt róla győződve, hogy nem fog, de nem szólt semmit. Bár nagyon 
vigyázott, a nadrágja szára mégis elég sáros lett. Remélte, hogy Tomnak igaza lesz, s 
ebből nem lesz baj. 

Követte Tomot a csúszdán, majd felmásztak egy létrán, s végigmentek a pajtát 
körülvevő deszkákon. Dora felfedezte, hogy az épület nem más, mint egy bárkából 
kialakított ideiglenes műhely. A vitorlavászon tető alól kalapálás, fűrészelés, füttyszó és 
a Rádió 2 hangja hallatszott. 

– Elnézést a rádió miatt – mondta Tom. – Az öregek csak ezt a zenét meg a 
fecserészést bírják. 

Valaki kidugta a fejét egy lyukon a vitorlavászon alól. 
– Hagyd békén az öregeket, ifjú Tom! Ó, itt az új irodás lány? Ez, ugye, azt jelenti, hogy 

mostantól rendben lesznek a fizetési elszámolások? Nagyszerű! – A férfinak vastag szálú, 
szőke haja volt. Mivel szélesen mosolygott, látszott, hogy hiányzik egy foga. – Főzni is 
fog? 

– Nem – felelte Tom. – Gyere, Dora! Tudomást se vegyél a csőcselékről. 
Dora a csőcselékre mosolygott, s követte Tomot a deszkapallón egy apró faházhoz. 
– Fred! – kiabált be Tom. – Itt van Dora. 
Alacsony, ősz férfi jelent meg az ajtóban. Úgy tűnt, aggódik. 
– Jó reggelt, Dora. Isten hozta a papírmunka poklában. Fred vagyok. Tom, tedd fel a 

teáskannát. 
Dora követte Tomot a pajtába. Két asztal állt benne, több iratgyűjtő szekrény és pár 

irodaszék. A falakat térképek, feljegyzések, rajzok, hirdetések, naptárok és tervrajzok 
borították. Mindkét asztalon halomban álltak a papírlapok, katalógusok, magazinok és 
bontatlan levelek. Fred nem túlzott, amikor a „pokol" szót használta. 

– Foglaljon helyet – mondta Fred, s lesöpört egy halom fűzőgépkapcsot az egyik 
székről, hogy Dora le tudjon ülni. – Mit szól egy teához? Vagy inkább kávét kér? 

– Mindegy – felelte Dora. – Cukor nélkül, tejjel kérem. 
– Nos, Dora – kezdte Fred, miután Tom eltűnt egy fészerszerű épületben –, remélem, 

szereti a kihívásokat. 
Dora rájött, hogy szereti, s visszamosolygott Fredre. 
– Van itt számítógép? – érdeklődött. 
– Ott van. Vadonatúj. Egyikünk sem tudja használni. 
Dora a lovak közé csapott. 
– Hová üljek? Mivel kezdjem? 
– Azt csinál, amit akar, drágám. Talán kibonthatná a friss leveleket. 
– Szabad kezet kapok? Nem dobok ki semmit, csak ha biztos nem lehet rá szükség, 

viszont szétválogatnám a papírokat. 
Fred arcán megkönnyebbült mosoly ragyogott fel, mintha több év aggodalmától 

szabadult volna meg. – Csináljon csak, amit akar! 
 

Jo tudta, hogy még napokig – amíg az összes gipszréteg meg nem szárad – nem 
foglalkozhat az aranylevelekkel, de nem bánta. Nem akart tönkretenni egy ilyen drága 
dolgot. Eltette az anyagokat; s végigsimított az arcán a sima, hideg fémcsiszolóval, 



mielőtt visszahelyezte a dobozába. Vajon csak azért érzi ilyen jól magát, mert szereti a 
szerszámait? Részben biztosan. Lesöpörte az asztalt, s eszébe jutott, hányszor takarított 
ugyanígy, amikor Karen és Dora Valentin-napi üdvözlőkártyákat, gyurma-figurákat vagy 
– később – ékszereket készített. Nyilvánvaló, hogy a lelke mélyén még mindig kislány 
maradt. 

Miután mindent eltett, és még mindig csak három óra volt, úgy döntött, van még ideje, 
hogy megnézze az e-maileket. Be akart róla számolni Karennek, hogy boldogul Dora. 
Karen örülni fog, ha megtudja, hogy Dora épp próbanapon van az új munkahelyén, s el 
lesz képedve, hogy valakinek sikerült rábeszélnie, hogy karaokézzon. Jo maga is el volt 
képedve. O sosem tudott volna úgy berúgni, hogy képes legyen rá. Főzött egy kávét, míg 
a számítógép bemelegedett, majd megnyitotta a postaládáját. Meglepetten s kissé ijedten 
látta, hogy Michael írt. Azóta nem hallott róla, hogy ideköltözött. Lehet, hogy a férfinak 
vissza kell jönnie? 

 
Drága Jo, remélem, minden rendben Veled és a Három nővérrel. Megnéznéd a 
papírok között, mikor kell legközelebb ellenőriztetni a bárkát? A papírokat egy 
dobozban találod meg az íróasztalon. A biztosítás megújítása nagyjából 
ugyanakkor esedékes. Ha pár napon belül nem válaszolsz, felhívlak. Bár azt 
mondtad, gyakran megnézed a leveleidet. A legjobbakat! 

Michael 
 
Nos, legalább nem akarja most rögtön utcára tenni. Jo megtalálta a dobozt s benne a 

papírokat. A hajót néhány hét múlva kell megnézetni. Ez egy kicsit nyugtalanította; nem 
szívesen foglalkozott hajóval kapcsolatos dolgokkal. Átlapozta a papírokat, s megtalálta 
a biztosítási kötvényt. Nemsokára ezt is el kell intézni. Magához vette a papírokat, s leült, 
hogy válaszoljon Michaelnek. Majd újra a papírokra nézett. Majdnem egyévesek voltak. A 
Három nővért tizenegy hónapja kellett volna ellenőriztetni. Jót a rosszullét környékezte. 
Újra megnézte a biztosítási kötvényt is. Még érvényes, de néhány hét múlva az is lejár. 

Beszámolt Michaelnek a felfedezéséről. 
Nagy megkönnyebbülésére a férfi rögtön válaszolt. 
 

Drága Jo, de kellemetlen! Nem hiszem el, hogy ennyire hanyag voltam. 
Szárazdokkba kell vinni a bárkát, hogy átnézzék, s meghosszabbítsák a 
biztosítást. Gondolom, javítgatni is kell egy kicsit. Mindent elintézek. 
Nemsokára írom a részleteket. Maradj a gépnél! 

Üdv, Michael 
 
Az előző kihűlt, úgyhogy Jo főzött még egy kávét. Míg várta, hogy elkészüljön, rendbe 

tette a hajókonyhát. Az örömöt, amit a kerub javítgatásakor érzett, nyugtalanság váltotta 
fel. Hová költözzenek most Dorával? Dorának nem lesz könnyű dolga; épp most talált 
munkát, amit talán hamar megszeret. A laptop apró csengetéssel adta tudtára, hogy 
újabb levele érkezett – Michaeltől. 

 
Mindent elrendeztem. A bárját előjegyezték a szárazdokkba; meg fogják 
csinálni. Hál' istennek nemsokára sort kerítenek rá; ez tényleg sürgős. 
Szerencsére a biztosítás még érvényes. 

Üdv! Michael 
 



Könnyű Michaelnek, gondolta Jo. Neki semmit sem kell csinálnia. Csak ül a 
luxusvillájában a csodálatos szeretőjével, és irányít. Újra írt neki. 

 
Tudod, milyen hálás vagyok, amiért ideköltözhettem a Három nővérre, de ez az 
ügy kicsit nyugtalanít. Egyáltalán nem értek a hajókhoz! Nem lehetne ezt az 
egészet elhalasztani egypár hónappal? Vagy csak néhány héttel, amíg új 
szállást találok magamnak? 

Jo 
 
Más körülmények között jobban izgatta volna egy lejárt biztosítás, de most rájött, 

hogy rajta és Michaelen kívül senki sem tudja, hogy a Három nővér nincs biztosítva. Más 
lenne a helyzet, ha utazni akarna, de így, hogy ki sem mozdul a kikötőből, miért zavarna 
bárkit, hogy nincs biztosítása? Elküldte a levelet, s remélte, hogy Michael megkönyörül 
rajta. Jobb lenne, ha az ő felügyelete mellett vizsgázna a hajó. Csak nem akarja, hogy egy 
középkorú albérlőnő feleljen mindenért! 

Kikapcsolódásképp felaprított néhány hagymát. A laptop újra csengetett. 
 

Elnézést, félreértés volt! Egy percig se aggódj. Mindent elintézek. 
 
Jo szégyellte, hogy így megkönnyebbült. Tudta, hogy a lánya boldogan vállalta volna a 

bárka vizsgáztatásának kihívását. Úgy látszik, a bátorságért felelős gének őt elkerülték, s 
csak a lánya örökölte őket. Hacsak nem az apjától kapta őket Karen. 

Nem szívesen ismerte el, hogy Karen apjának bármi köze lehet a lányához; inkább 
folytatta a figyelemelterelő műveletet, s néhány répát és zellert is felaprított. Isteni 
lasagnét csinál vacsorára. Dorának jól fog esni valami ismerős és könnyű étel az új 
munkahelyén töltött első nap után. 

Dora kimerülten, sárosan, de boldogan ért haza. 
– Ragyogó napom volt! – jelentette ki. – A hajóépítő telepen mindenki annyira édes! 
– Tehát maradsz? – kérdezte Jo, akire átragadt Dora lelkesedése. 
– Határozottan. Nagyszerű hely! Évek óta nem volt titkárnőjük, úgyhogy az iroda 

leírhatatlan állapotban van. Fel kell építenem az egész rendszert. Van számítógépük, de 
eddig csak leveleket írtak rajta. Majd én rendbe szedem őket! Imádom az efféle 
kihívásokat – tette hozzá boldogan sóhajtva. – Kemény, de nem életveszélyes! 

– Te jó ég! 
– Tudod, hogy van ez, egy ilyen borzasztó helyzetben már az is csodálatos 

előrelépésnek tűnik, ha csak a kisujjadat mozdítod meg. Itt csak nyerhetek. Mint amikor 
te kisegítő voltál. Hú, de fáradt vagyok! 

Jo teásbögrét és teasüteményt tett elé; utóbbit azzal a hátsó gondolattal sütötte, hátha 
mégsem jön bele a restaurálásba, és teázót kell nyitnia. 

– És neked milyen napod volt? – kérdezte Dora a süteményt rágcsálva. 
– Hát, hozzáláttam a tükörkerethez, tudod, amelyiknek törött a szegélye, és van rajta 

egy sérült kerub. Nagyon belefeledkeztem. Remélem, leszek olyan ügyes, hogy el tudjam 
adni őket. 

– Ó, hadd nézzem! – kérte Dora. 
– Később megmutatom. Most egy ponyva alatt szárad. 
– És? Mi történt még ma? 
Jo elszántan mosolygott. 
– Michael írt, hogy nézzem meg a hajó biztosítási és vizsgapapírjait. 



– Rendben vannak? – Dora egész nap hasonló papírokat nézegetett, s a szakértő 
érdeklődésével fordult Jo felé. 

– A biztosítás igen. A vizsgával csúsztunk egy évet. De nem hiszem, hogy túl nagy baj 
lenne. Végül is nem megyünk sehová, ugye? 

Dora megrázta a fejét. 
– Mennyei ez a sütemény. – Jo higgadtnak tűnt, de Dora érezte, nyugtalanítja, hogy a 

hajónak nincs rendben minden irata. 
– Szerintem nem lesz gond – bizonygatta Jo mintegy magának. – Mit gondolsz, mikor 

leszel megint éhes? 
Dora épp készült beleharapni a süteménybe. 
– A közeljövőben nem. Isteni ez a sütemény. Te jó ég! Most jut eszembe! 
– Mi? 
– Meghívtam Tomot vacsorára. 
– Kedves tőled. Óriási lasagnét csináltam. 
– Tudom, hogy nem kellett volna meghívnom a beleegyezésed nélkül, és én is nagyon 

szívesen főztem volna, de úgy éreztem, meg kell hívnom. 
– Miért? 
– Reggel ő vitt át hajóval a telepre. 
– Hajóval? Úgy érted, hogy másképp nem lehet átmenni? Dora, ez rémes! 
Dora boldogan mosolygott. 
– Csak akkor kell hajó, ha dagály van. Apálykor át lehet sétálni a sáros köveken. 
Jo a szemét forgatta. 
– Hát ez remek! 
– Irhatok Karennek? – kérdezte Dora, s maga elé húzta a laptopot. – Elújságolnám 

neki a fejleményeket. 
– Jó ötlet! Nekem is ez volt a tervem, mielőtt megkaptam Michael levelét. 
Karen gyorsan válaszolt. 
 

Szia, Dora! Örülök, hogy hallok Rólad! Ebédszünetben írok– Isteni, hogy máris 
van állásod! Anya jól Van? Izgatott, amiért nincs rendben a hajó biztosítása? 
Régen nagyon nyugtalanította az ilyesmi. Lehet, hogy jó képet vág hozzá, de a 
lelke mélyén biztos aggódik. 

Tényleg, megkérnéd, hogy keresse meg a targoncakezelői engedélyemet? 
Nem hiszik el, hogy van, pedig szükségem lenne rá a nagyobb vázlatok 
szállításakor (targoncára, nem az engedélyre)! Nem akarok újra levizsgázni. 
Otthon megvan valahol a jogsim. Tudom, kicsit kínos, de szükségem van rá. 
Elmehetnél anyával, hogy megvédd a Repedtsarkútól. Jaj, mennem kell. 
Szeretettel ölel  

Karen 
 
– Nem vagyok biztos benne, hogy haza akarok menni – jelentette ki Jo. – Még akkor 

sem, ha velem jössz, hogy megvédj. 
– Miért nem? Megterítsek? – kérdezte Dora, s becsukta a számítógépet. 
– Igen, és nyiss ki egy üveg bort. Ott van a szekrényben. Mert egyszer s mindenkorra 

leszögezem – tért vissza Jo a hazamenetel kérdésére –, nem akarok visszamenni. Igaz, 
hogy Karen jogosítványáért mennék, és Philip sem bánná. Még sincs kedvem. 

– Miért nem keresi meg Philip? 
– Arra semmi esély. Ha képes lenne megtalálni, Karen már rég megkérte volna. 
– Milyen kínos! 



– Másfelől viszont – kutatott Jo egy fiókban a dugóhúzó után – nekem is szükségem 
volna pár ruhára. Legalább azokat is összeszedhetném. 

– Csak ruhákra? – kérdezte Dora terítés közben. 
Jo eltűnődött. 
– Biztosan találnék mást is. Otthagytam minden edényemet, pedig némelyikre 

szükségem lenne. 
– Akkor üssünk rajtuk – ajánlotta Dora. – Jövő hétvégén. Én sem bánnám, ha 

megtalálnánk azokat a régi felvételeket Karenről és rólam. 
– Jó ötlet! Hol van lom? Mindjárt kész a vacsora – jelentette ki Jo a sütőbe 

kukucskálva. 
Abban a pillanatban már hallották is Tom hangját. Jo kikiabált neki a hajóablakon, s a 

férfi már jött is lefelé. 
Míg ettek, megszólalt Jo telefonja. Felugrott és felvette. Philip volt az. 
– Jo? Most kaptam egy e-mailt Karentől. Azt mondja, szüksége van a targoncakezelői 

engedélyére, és neked kell megkeresned. 
– Megpróbálhatjuk távirányítással… 
– Ne fáradj. Sosem találnék meg semmit abban az irattárnak nevezett 

patkányfészekben. Karen azt mondja, Samanthának és nekem el kell mennünk aznap. 
Meg kell adni, nagyon vigyáz rád. 

Jo nem válaszolt, időt adott Philipnek, hogy ráeszmélhessen, miért kell Karennek 
megvédenie őt. 

– Ugye nem tart olyan sokáig, míg megtalálod? – firtatta Philip. 
Jo méregbe gurult, amiért Philip még azt sem akarja hagyni, hogy elidőzzön a házban. 
– Szükségem van a nyári ruháimra is, és tényleg jobb lenne, ha nem lennétek ott. – Jo 

maga is meglepődött, milyen kellemetlenül érinti a gondolat, hogy összefuthatna a férje 
új barátnőjével. 

– Samanthának is jobb lenne így. Nem szeretném felidegesíteni. 
Jo megharagudott. 
– Természetes – mondta túlzott nyomatékkal. 
Dora és Tom a tányérját nézte. 
– Nem kell idegeskedned. A ház tökéletes állapotban van. Samantha átrendezte a 

vendégszobát, nagyon bájos lett. 
Akkor volt bájos, amikor én rendeztem be, gondolta Jo, akit felháborított, hogy az 

általa választott, mulatságos toile de Jouy tapétát eltávolították. 
– Jövő hétvégén megyünk Dorával. Gondoskodj róla, hogy ne legyetek otthon. A 

világért sem szeretném felzaklatni Samanthát. 

 

Tizedik fejezet 
 

 
– Jól megmondtad neki – jelentette ki Dora pár perc múlva. 

– Mindig elég idegesítő volt – felelte Jo. Leült, s villáját meglehetősen hevesen döfte 
egy salátalevélbe. – De amióta elhagyott, nem vesződöm azzal, hogy féken tartsam az 
indulataimat. Nem kell aggódnod, Dora, nem lesznek otthon, amikor megyünk. 
Megkíméllek a kínos helyzetektől. Egyetek csak. Szóval, Tom, hogy is volt, amikor 



sikerült rávennie Dorát a karaokéra? – kérdezte Jo, miután pár percig csöndben 
ropogtattak. 

– Isteni volt. Teljesen lenyűgözött. – Tom rajongva nézett Dorára, de ezt csak Jo vette 
észre. 

– Hát ez remek, Dora! Kinyitna valaki még egy üveg bort? 
Derűsen eszegettek tovább; Jónak sikerült félretennie a volt férjével, annak új 

barátnőjével, illetve a hazamenetellel kapcsolatos aggodalmait, de vacsora után nem 
bánta volna, ha egyedül maradhat. Nem tudta, hogyan adhatná ezt tapintatosan a 
fiatalok tudtára, de Tom a segítségére sietett. 

– Isteni volt ez a vacsora, Jo. Meghálálhatnám azzal, hogy meghívom még egy lefekvés 
előtti italra? 

– Micsoda? Most? – kérdezte Jo, mire Tom bólintott. – Dora, te hajlandó vagy még ezek 
után kocsmába menni vele? 

Dora előbb Tomra, majd Jóra nézett. 
– Úgy értem, ha engem egy barátom egyszer rávenne, hogy nyilvánosan énekeljek, 

attól kezdve mérföldekre elkerülném – folytatta Jo. – De ha te elfogadod is az ajánlatát, 
én inkább itthon maradok. 

– De a vacsorát maga főzte – tiltakozott Tom szelíden. – Magának jár a köszönet. 
– Ráadásul nem hagyhatunk itt ennyi mosogatnivalóval – tette hozzá Dora. 
– Van mosogatógép… S rám férne, hogy pár percig magamban merengjek néhány 

dolgon… Jó néhány dolgon. 
Kis ideig csend volt, majd Tom szólalt meg. 
– Biztos benne? 
Jo bólintott. 
– Menjetek csak. Nemsokára záróra. 
Tom és Dora hitetlenkedve nézett rá. 
– Manapság már később van záróra – magyarázta Tom. – Legalább éjfélig nyitva 

vannak. 
– Te jó ég, ezt el is felejtettem. Remélem, sosem kell csaposnak szegődnöm. 
– Menjünk, Tom! – mondta Dora. – Azt hiszem, Jóra ráférne egy kis pihenés. 
Miközben búcsúzkodtak, Jónak rezegni kezdett a melltartója. Elfordult, és benyúlt a 

telefonjáért. 
– Mindig a melltartójában hordja? – kérdezte Tom Dorát, miközben fölfelé mentek a 

lépcsőn. 
– Azt mondta, mindent ott hord, amit nem akar elveszíteni – felelte Dora, mihelyst 

leértek a hajóról. 
– Te vagy az, Jo? – szólt bele egy férfihang. – Itt Michael. 
Jót azonnal elfogta a nyugtalanság. 
– Én vagyok, szia. – Kíváncsian várta, miért hívja a férfi. Először a levél, majd a telefon. 

Szinte soha nem beszélnek. 
– Nos, hmm, úgy gondoltam, inkább felhívlak, mintsem hogy tovább levelezzünk. Nem 

tudtam, mikor kapcsolod be megint a gépet. 
– Ó? 
– Igen. A szárazdokk miatt. 
Volt valami Michael hangjában, ami arra késztette Jót, hogy leüljön. 
– Mi van a szárazdokkal? 
– Elég rossz a helyzet. A kikötő vezetősége nem engedi, hogy érvényes vizsgapapírok 

és biztosítás nélkül a kikötőben maradjunk. Az egész arról jutott az eszembe, hogy 
levelet kaptam Steve-től. 



Jo kétségbeesetten kutatott az emlékei között holmi Steve után, de képtelen volt 
rájönni, ki lehet az. 

– Ne haragudj, de ki az a Steve? 
– Az az ember az irodában. Lehet, hogy még nem is találkoztatok. Steve nagyon 

jóindulatú; azt írta, mostanában büntetést is osztogatnak. Azért, hogy azokat a félig 
elsüllyedt roncsokat eltüntessék a kikötőből. 

– De a Három nővér nem egy félig elsüllyedt roncs! 
– Jo egyre idegesebb lett. 
– Nem, de lejártak a papírjai – erősködött Michael. 
– Különben is rendbe kellene hozatni egy kicsit. Egy új réteg epoxigyantára is 

szüksége lenne. 
– Ó. 
– Az az igazság, Jo, hogy a Három nővérnek Hollandiába kell mennie. 
– Hollandiába! 
– Igen. – Michael várt egy kicsit. – Az is az Európai Unió része, nem a világ vége. 
– De az Északi-tenger túlsó partja! 
– Nem neked kell odavinned, Jo! 
– Akkor jó. – Jo hangja elhalkult és elvékonyodott. 
Igyekezett úgy tenni, mintha vidáman incselkedne. – És én hová menjek, amíg a 

Három nővér ellátogat a szélmalmok és a piros sajt hazájába? 
Michael félreértette Jo szavait, s igyekezett megnyugtatni őt. 
– Természetesen a hajón maradsz. Semmi szükség rá, hogy elköltözz. Menj el a 

bárkával Hollandiába! Főzz a legénységnek! Tedd hasznossá magad! 
Jo megnedvesítette az ajkát. 
– Azt hiszem, ezt meg kell magyaráznom, Michael. Bár nagyon szeretek itt élni a 

bárkán, s gondolkodom rajta, hogy esetleg én is vásárolok majd egyet, utazni nem 
szeretnék rajta. Már a gondolat is megrémiszt. Tengeribeteg leszek. 

– Nem kell aggódnod. A bárka ugyanolyan biztonságos, mint egy ház, bárhová 
elmehetsz rajta. 

De nem akarok, gondolta Jo. 
– Bárki viszi is el Hollandiába, nyilván nincs szüksége rá, hogy folyton láb alatt legyek, 

s azon aggódjak, hogy mindjárt felborulunk… 
– Nem lennél folyton láb alatt. Te kincset érsz! 
Jo eltűnődött, vajon ezt kitől hallotta Michael. 
– Hogyan? Hogy érnék kincset? Már mondtam, hogy nem értek a hajókhoz, 

tengeribeteg lennék, és tövig rágnám a körmömet aggodalmamban! 
– Remek szakács vagy. És isteni teát tudsz főzni. Ezzel máris mindenkit boldoggá 

tennél. Létfontosságú szereped lenne. Rémes, ha az ember órákon át őrködik, és a végén 
valami vacak készételt kell magának melegítenie. 

– Mostanában sokkal jobbak a készételek – morogta Jo. 
– Ha te nem mész, másik szakácsnőt kell keresnem. 
– Nem csak arról van szó, hogy nem akarok menni – hazudott Jo a fogát csikorgatva –, 

de nem is tudok. Dora, aki átmenetileg az albérlőm, épp most kapott munkát a szigeten a 
hajóépítő telepen. – Várta, hogy Michael visszakozzon, de nem tette. – Ő most nem mehet 
el Hollandiába, viszont velem él. 

– Biztos vagyok benne, hogy Dora máshol is kaphatna szállást. De akárhogy is… 
– Michael, ez így nagyon fellengzősen hangzik – igyekezett Jo egy kis időt nyerni. 
A férfi kuncogott. 



– Akárhogy is, a bárkának szárazdokkban a helye, és én azt szeretném, ha 
Hollandiában csinálnák meg. Ott ismerik, s az áraik megfelelőek, míg Angliában roppant 
nehéz lenne megtalálni a számára megfelelő helyet. 

Jo sóhajtott. Belenyugodott, hogy a Három nővérnek – akár vele, akár nélküle – 
Hollandiába kell mennie. 

– Rendben. Keresek szakácsnőt és szállást Dorának és magamnak. Mikor indultok, és 
mennyi ideig fog tartani az út? 

– Június közepére jegyeztettem elő. Szinte csak egy hónapunk van hátra. Addigra 
mindent el kellene intézned, ugye? Tényleg jobb lenne, ha elutaznál velük. Életed utazása 
lenne! Én is szívesen mennék, de nem enged a munka – tette hozzá gyorsan, elébe vágva 
Jo következő kérdésének. 

Jo megint sóhajtott. Lehet, hogy csak álmában lesz restaurátor, s a jövőjéből nem 
marad más, mint egy halom drága művészkellék. 

– Bárcsak én is ezt mondhatnám, de lehet, hogy én másra nem is vagyok jó, mint hogy 
szakács legyek egy hajón… 

– Akkor elmész, ugye? Nagyszerű! Tudtam, hogy nem fogsz cserbenhagyni! 
– Nem mondtam, hogy megyek! – kiáltott fel Jo. – De nem foglak cserbenhagyni. 

Keresek valaki mást. 
– Beszélek a kapitánnyal. Lehet, hogy ő még meg tud győzni. 
– Kétlem. 
– Nos, talán emlékszel rá. Marcus az. 
– Ó, a híres Marcus! – Milyen érdekes, gondolta Jo. – A találkozón mindenki őt 

emlegette. 
– Mert ő a legjobb. Emlékszel rá abból az időből, amikor minden szombaton együtt 

ebédeltünk, még mielőtt megházasodtunk volna? 
– Sosem ismertem túl jól. Később csatlakozott a társasághoz, ugye? Nem te mutattad 

be? 
– De igen. Együtt eveztünk, amikor én egyetemre jártam, ő pedig a tengerészeti 

akadémiára. Mindig lelkesen emlegetett – tette hozzá, s Jo biztos volt benne, hogy 
huncutságot hall a hangjában. Abban is biztos volt, hogy Michael csak hízeleg neki. 

– Valóban? 
– Bizony. Azt hiszem, egy kicsit csalódott volt, amiért akkoriban foglalt voltál. 
– Tényleg? – Jo hallhatóan hitetlenkedett. A lányok a társaságban mind egyetértettek 

abban, hogy Marcus rém jóképű, de bolond lenne, aki járna vele. Jo akkor sem kezdett 
volna ki vele, ha éppen nem lett volna együtt Philippel. 

– De azért emlékszel rá? 
– Ó, igen. 
– Az jó, mert ma este beugrana. 
– Ma este! 
– Holnap felhajóznak a Temzén a Hildegarde-dal. Még ma este terepszemlét akar 

tartani. 
– És te mindent megbeszéltél vele, ugye? 
– Ne haragudj. Akkor megmondhatom neki, hogy ma este benézhet? 
Jo beleegyezően cincogott, majd letette a telefont. Felállt, s néhány másodpercig 

masszírozta a fejbőrét, hátha megszabadul a feszültségtől. Körülnézett, s megállapította, 
hogy teljes a zűrzavar. Azt kívánta, bár ne küldte volna el Dorát és Tomot a kocsmába. 
Hárman egy pillanat alatt rendet tudnának rakni. Egyedül viszont rangsorolnia kell, mi a 
legfontosabb. Ma már elég megrázkódtatás érte. Bármelyik percben betoppanhat hozzá 
egy férfi, aki már évekkel ezelőtt is felkavarta, s akit sokan pökhendinek tartanak. 



Ráadásul azért jön, hogy terepszemlét tartson a bárkán, s ezzel szívességet tesz 
Michaelnek. Jo keresztbe fonta a karját. Egy perc múlva egyik kezével szélsebesen pakolt 
be a mosogatóba, míg a másikkal teavizet tett fel. Gyorsan kiporszívózott, s a bárka már 
majdnem szalonképes volt. Jo ekkor öt percig a saját megjelenésével foglalkozott. Épp 
parfümmel fújta be magát, amikor megszólalt a telefonja. 

– Marcus Rippon vagyok. Én viszem el Hollandiába a bárkáját. 
Jónak hirtelen eszébe jutott, hogy a férfi hangja érzéki, szellemes és egy kicsit 

nyugtalanító. 
– Michael mondta, hogy hívni fog. 
 

Jo felnézett, amikor meghallotta a hangját a pontonról. A hajó orrában volt, úgy tett, 
mintha a fedélzeti vízlefolyó nyílásokat tisztítaná egy erős szálú kefével, valójában nem 
akarta, hogy a férfi meglepje. Rögtön megismerte. 

– Marcus – üdvözölte halkan, s letette a kefét, hogy elé menjen. 
– Joanna – köszönt a férfi, amikor odaért hozzá. – Bárhol megismerném. 
– Valóban? – Jo rögtön gyanakodni kezdett. Sok év telt el azóta, hogy utoljára 

találkoztak, és sosem ismerték jól egymást. Biztos, hogy egész másképp fest, mint 
akkoriban; de ő is bárhol megismerte volna a férfit. – Ott volt az esküvőnkön? Nem 
emlékszem. 

Marcus megrázta a fejét. 
– Nem. Külföldön voltam. Bemehetünk? Ha már itt vagyok, körülnéznék kicsit, mielőtt 

elviszem a Hildegarde-ot – mondta hirtelen. 
– Kár, hogy nem vett részt a találkozón – mondta Jo, miközben a férfi a fedélzetre 

lépett. 
– Nem hinném. Örülök, hogy megúsztam. Carole imádja mutogatni a bárkát. Én 

gyűlölöm. 
A kormányosfülkébe mentek. Marcus azonnal lemászott a gépházba, Jo pedig tűnődni 

kezdett. 
A férfi nem változott sokat, s ő az apró változásokra fel is volt készülve, hiszen 

nemrég látott róla egy jelenkori fényképet. A haja régen nagyon sötét volt, most pedig 
szürke, de még mindig vastag szálú és hullámos. Magasabbnak és testesebbnek tűnt, de 
Jo végül úgy döntött, valószínűleg csak testesebb lett kicsit, s azért érzi magasabbnak, 
mert a kormányosfülkében túl szűk a hely. Kissé tényleg pökhendinek tűnt, de lehet, 
hogy csak lényegre törő, mert nincs sok ideje. Annak alapján pedig, hogy nincs felesége 
és jó pár gyereke, feltételezhető, hogy továbbra is ódzkodik az elköteleződéstől. És – bár 
ezt Jo nem szívesen ismerte el – roppant vonzó. Szegény Carole! 

Otthagyta a férfit a gépházban, s a nappaliba ment, hogy töltsön neki egy italt. Vajon 
kávét inna szívesebben vagy bort? Jo úgy gondolta, ez attól függ, készül-e még valahová 
este. Ha csak a Hildegarde-ra megy vissza, talán inna egy pohár italt. Bár nem lehetett 
otthon sokáig, s Carole valószínűleg várja, úgyhogy nem fog hosszan időzni. 

Jo évek óta nem érezte ilyen félénknek és ügyetlennek magát. Alapvetően nem volt 
ijedős, de emlékezett, hogy Marcus közelében mindig egy kicsit zavarba jött, s ostobának 
érezte magát – az agya nyilván megszokásból állt be most is a régről ismerős 
üzemmódba. Michael azt mondta, Marcus mindig lelkesen beszélt róla, de ő nem hitt 
neki. Eszébe jutott egy mozzanat egy régi estélyről – az egész nem tartott tovább pár 
percnél –, amikor összefutottak az ajtóban. A férfi bocsánatot kért, s mondott valamit, 
ami arra késztette Jót, hogy megtorpanjon és ránézzen. Nem emlékszik, mit mondhatott 
akkor, de úgy tűnt, a legszívesebben elnyelné a tekintetével. „De maga együtt van 
Philippel" – mondta később Marcus; Jo egyetértett, s továbbment a konyha felé. 



Marcus leszólt neki. 
– Vannak Michaelnek térképei? 
Jo visszament a kormányosfülkébe. 
– Úgy tudom, csak amiket azok alatt a párnák alatt lát. – Felemelte az egyik ülés 

párnáját, s előkerült egy halom térkép. 
Marcus kivette őket, a zsebéből előkapott egy olvasószemüveget, felvette, s a kis 

asztalon nézegetni kezdte a térképeket. 
– Ezek sajnos nem jók, de semmi gond, én majd hozok térképeket. – Letette a 

papírokat, levette a szemüvegét, s Jo felé fordult. A pillantása meglehetősen zavarba ejtő 
volt. 

– Kér egy csésze kávét? – kérdezte Jo, s remélte, hogy nem fog elpirulni. – Egy pohár 
bort vagy valami mást? – Vajon arra gondol, mennyivel öregebbnek tűnik? Végül is 
majdnem harminc éve nem találkoztak. 

A férfi habozott. 
– Most terepszemlét kell tartanom. Ha én leszek a kapitány, szükségem lesz egy 

rendes fülkére. Maga hol alszik? 
– Az eredeti fülkében, de kiköltözhetek… Bár én valószínűleg úgysem megyek 

Hollandiába. 
– Nem? Miért nem? Lemenjünk? 
Lementek a szalonba, s Jo töltött a férfinak egy pohár bort. 
– Mi történt magával, amióta nem találkoztunk? – kérdezte Marcus, miután leült, s 

kinyújtotta a lábát. 
Jo sóhajtott. 
– Nem sok minden. Mint tudja, feleségül mentem Philiphez, van egy gyönyörű lányom, 

aki most Kanadában vezet egy galériát, végül egy bárkára költöztem. – Nem akarta, hogy 
a férfi sajnálkozzon, amiért Philip elhagyta; Michaeltől úgyis biztos tudja, úgyhogy ő már 
nem is említette. – Hát maga? 

– Nos, évekig jártam a tengert, tengerésztiszt voltam. Nem nősültem meg. Meguntam 
a mélytengeri vitorlázást, s átképeztem magam hajóvizsgálónak, de most főleg abból 
élek, hogy mások bárkáit mozgatom. Néha megveszek egy értékesebb bárkát, majd 
eladom. 

Jo mosolygott. 
– A Hildegarde is ilyen? 
Marcus bólintott. 
– Igen. A tulajdonosa nagyon gyorsan túl akart adni rajta, és olyan árat kért, aminek 

nem tudtam ellenállni. Egyszer majd eladom, de most kényelmesen élünk rajta. 
Jo nevetett. 
– Igen, láttuk! 
A férfi visszamosolygott rá. 
– Ne gúnyolódjon! Tényleg elsőrendű bárka. A pasas egy vagyont költött rá. 
– Nem gúnyolódtam! – mondta Jo, s boldog volt, amiért a férfi azt hitte, hogy 

gúnyolódott. Úgy érezte, jót tenne neki, ha nem dicsérnék agyba-főbe. Úgyis épp eléggé 
hozzászokott. 

Marcus felállt, letette a poharát, és nézelődni kezdett. 
– Az ugye, nem számít, hogy a szalon hogy van berendezve? – érdeklődött Jo. 
– Nem igazán. De miért nem akar velünk tartani? Végül is rengeteg hely van. 
Jo azt hitte, a férfi már nem is emlékszik rá, hogy ezt mondta neki; most rájött, hogy 

Marcus azok közé az emberek közé tartozik, akik az olyan részleteket is megjegyzik, 
amelyeket mindenki más elfelejtene. 



– Az igazat megvallva utálom a tengert. Rettentően félek tőle, és tengeribeteg leszek. 
– De szükségünk van egy szakácsnőre. 
– Főzni sem tudok. – A hazugság kicsúszott a száján, de nem akarta, hogy a férfi 

higgyen neki. 
– Régen kiválóan főzött. 
Jo összevonta a szemöldökét. 
– Tényleg? 
A férfi szélesen mosolygott. 
– Igen. Nem emlékszik? 
– Nem. Mire? 
– Vacsorát adtak, röviddel azelőtt, hogy férjhez ment volna. Maga és egy barátnője 

meghívták Philipet és engem. Nem sokra rá összeházasodtak. Philip később azt mondta a 
kocsmában, csak meg akarta tudni, hogy főz, mielőtt feleségül veszi. 

Jo megborzongott. 
– Azt hiszem, boldog lehetek, hogy elhagyott. 
– És én is – mondta Marcus. 
– Miért? – tette fel a kérdést Jo önkéntelenül. 
– Mert ha még mindig együtt volnának, most nem lenne itt ezen a bárkán, s nem 

latolgathatná, velünk jön-e Hollandiába. 
Jo azon tűnődött, vajon mire jó ez. 
– De mivel úgysem akarok menni, ennek voltaképpen nincs jelentősége. 
A férfi ivott egy korty bort, letette a szemüvegét, s újra leült. Jo észrevette, hogy a 

kanapé huzata egy kissé rendetlen ott, ahol Dora és Tom ült. 
– Pedig jó móka lenne! 
Jo leült a férfival szemben, és a hajába túrt. Erről le kell szoknom, gondolta. Nem 

csoda, hogy mindig olyan kócos vagyok. 
– Nem hiszem. 
A férfi továbbra is úgy nézett rá, hogy majdnem idegbajt kapott tőle. Felméri az 

állapotát? Sérüléseket és foltokat keres az ő testén is, mint a bárkáén? A gondolatra 
elmosolyodott, de végül meg kellett törnie a csendet. 

– Carole nagyon kedvesnek tűnik – mondta támadón. – És nagyon fiatal. 
– Túlságosan is fiatal. 
Jo már nem érezte olyan sutának magát, hirtelen megkönnyebbült. 
– Örülök, hogy elismeri! Helytelen, hogy egyes fiatal nők olyan férfiakra pazarolják 

magukat, akik az apjuk lehetnének! Engem most persze érzékenyen érint ez a téma. 
– Philip mindig tökkelütött volt – jelentette ki Marcus, s még mielőtt Jo válaszolhatott 

volna, már folytatta is. – De az, hogy „pazarolják magukat", nem igazán tetszik. Tudnia 
kell, hogy én elég keresett vagyok. 

Jo szomorúan ismerte el, hogy ez nyilván így van, de nem volt hajlandó tovább növelni 
a férfi már így is túlburjánzott öntudatát. Jókedvűen vonta fel a szemöldökét. 

– Ki által? 
– Számtalan ifjú hölgy által, akik megpróbálnak horogra keríteni. 
Jo kuncogott. 
– Biztos vagyok benne, hogy ez tényleg így van. Vajon mi vonzza őket? A megbízható 

anyagi háttér vagy a hajózásban szerzett hírneve? 
– Nos, a nőket az előbbi, a férfiakat pedig határozottan az utóbbi. 
– Á, szóval magát mindkét nem üldözi? – Jo elismerte, annak is megvan a maga előnye, 

ha az ember középkorú. Azt mond, amit akar, s nem áll fenn annak veszélye, hogy 
komolyan veszik. 



– Igen, különböző okok miatt. Irigykedik? 
– Ámulok – jelentette ki Jo ünnepélyesen. – Már ha tényleg megbízható az anyagi 

háttere. 
A férfi szeme elkeskenyedett. 
– Tényleg az. De miért kötekedik velem? 
Jo mosolyogva rázta meg a fejét. 
– Nem kötekedem. Csak azt mondom, fogalmam sincs, miért üldözi mindenki. A 

férfiakat legalább értem. Egyik este volt itt valaki, aki azt mondta, maga nagyon drága, de 
ha háromszázezret kérne egy bárkáért, annyit is megérne. A fenébe! – tette hozzá 
dühösen – Ezt nem kellett volna elmondanom. Most még nagyképűbb lesz, mint valaha. 

A férfi szája szélén mosoly bujkált. 
– Ki mondta, hogy nagyképű vagyok? 
– Senki sem mondta, de nyilvánvaló. 
– Ilyen feltűnő a nagyképűségem? 
– Ne nézzen olyan sértődötten, nem mondom, hogy mindenki észrevenné – mondta, s 

még idejében visszafogta magát, nehogy megveregesse a férfi kezét. 
Marcus megrázta a fejét, s elfordult, valószínűleg azért, hogy elrejtse mosolyát. 
– És ha tudja, hogy én vagyok a legjobb hajóskapitány, miért nem jön velem 

Hollandiába? 
Most Jo volt szorítóban. Felsóhajtott; igyekezett megmagyarázni – pedig valójában 

maga sem tudta –, miért retteg annyira az úttól. 
– Semmi köze a maga kapitányságához; a hírneve önmagáért beszél. De félelemmel 

tölt el, hogy egy ilyen kicsi hajón szálljak tengerre. 
– Ez egy hatalmas hajó. Annak alapján, amit Michael mondott, a motorja remek 

állapotban lehet, de ezt persze ellenőrizni fogom. Ez a hajó tengerbiztos, s jó időben 
fogunk hajózni. Mitől félhet még? 

– Talán az elsüllyedéstől? 
A férfi csak legyintett a lehetőségre. 
– Szó sem lehet róla! 
– És persze a tengeribetegségtől. Rémes lenne. 
– Bevehetne valami gyógyszert. 
– A gyógyszerek kiütnének, és nem tudnék főzni maguknak. Inkább előre elkészítek jó 

néhány ételt, amit csak be kell tenniük a mikroba. Van a bárkán egy nagy mélyhűtő. 
– Tehát mégis tud főzni? 
Jo rájött, hogy rajtakapták. 
– Igen, de rémesen. – A férfira mosolygott. Most, hogy már nem tizenkilenc évesnek 

érezte magát, hanem újra ötvennek, megnyugodott, s élvezni kezdte a férfi társaságát. 
Annyira persze nem, hogy hajózni akarjon vele, de éppen eléggé. 

A férfi tettetett szigorral nézett rá, és felállt. A konyhapulton hűlő lasagnéhoz lépett. 
Elővett egy villát az evőeszközös fiókból, s megkóstolta. Mélyen elgondolkodva evett. 

– Mm. Egyáltalán nem rossz. 
Jo felpattant, gondoskodási ösztöne riadót fújt. 
– Nem kér még? A mikrobán egy perc alatt megmelegítem. Nem gondoltam rá, hogy 

talán nem is evett. 
– Ettem – ismerte el a férfi –, de nem sokat. Carole gondosan ügyel az étrendemre. 
– De maga nem? 
– Nekem nem kell, hisz ő megteszi helyettem. 
Jo talált egy tányért és egy szedőkanalat, s a lasagne körül kezdett tüsténkedni. 
– Kér még vagy sem? 



– Kérek szépen. – A férfi megfogta a borosüveget, s mindkettejük poharát megtöltötte. 
– Holnap hozok egy kis bort. 

– Arra semmi szükség – nyomogatta Jo a mikró gombjait. – Ez csak egy kis áruházi 
lőre. 

– Tudom. A Hildegarde-on sokkal finomabb borok vannak. 
– Azt hittem, holnap felhajóznak a Hildegarde-dal. Michael ezt mondta. 
– Semmi nincs kőbe vésve – ivott egy újabb korty bort a férfi fintorogva. 
Jo pár pillanatig habozott, hogy megsértődjön-e, majd elnevette magát. 
– Menjen, üljön le. Majd beviszem, ha kész. 
Tudatában volt, hogy cserbenhagyja a nők testvériségét, s minden szabályt áthág 

azzal, hogy egy ilyen férfit etet. De élvezte, hogy a férfi ott ül, s a holland hajózási 
magazint böngészi, míg ő a lasagnét melegíti, s vág még egy kis paradicsomot és uborkát 
a maradék salátába. Talán az az oka, hogy imád gondoskodni. Született feleség és anya, 
akkor boldog, ha elláthat másokat. Ez tanulságos gondolat volt. 

– Tessék – mondta. – Már kész is van. 
Ivott egy kis bort, s nézte a férfit, amint eszik. Azon tűnődött, mit szólna Miranda, ha 

látná. Megdorgálná, amiért úgy viselkedik, mint egy feleség? Vagy megértené, miért tölti 
el örömmel, ha valaki élvezettel eszi a főztjét? 

– Attól tartok, most aztán végképp lebukott – jelentette ki a férfi. – Jobban főz, mint 
valaha. 

– Hátha ezt nem is én főztem! – válaszolt Jo szemtelenül. 
A férfi sanda pillantást vetett rá. 
– Ugyan már. Hát persze hogy maga főzte. – Kitörölte a tányérját egy kenyérdarabbal. 
– Nos, elképzelhető – vallotta be Jo. – Van egy kis eperkrém is, ha esetleg kér. 
A férfi arcára elragadtatás ült ki. 
– Kérek szépen. De el ne áruljon Carole-nak! 
– Én nem fogom, de maga se tegye. Egy kis zaft az ingére csöpögött. 
A férfi gyorsan az ingére pillantott, s dörzsölni kezdte a paradicsomfoltot. Jo arra 

gondolt, talán Carole gondoskodásának köszönhető, hogy a férfi nem igazán indult 
hízásnak. Lehet, hogy mégiscsak jót tesznek a férfiaknak a fiatal nők. De mi lesz az 
idősebbekkel? 

– Itt az epekrémje – mondta, s mellé tett egy kis mentaágat is, amelyet a 
kormányosfülkéből hozott le. Nem törődött vele, hogy az étteremkritikusok 
közönségesnek tartanák, ő szerette. – Kávét? 

– Köszönöm, van még egy kis borom. – Visszaadta Jónak az üres tányért, s elvette az 
édességet. 

– Még ha nem is a legjobb bor… 
– Nem mondtam, hogy nem jó. De a Hildegarde-on vannak jobbak. Ez a desszert 

viszont halálos. 
– Remélem, ezt nem szó szerint érti. Baj van a koleszterinszintjével? 
Marcus nevetett. 
– Szó sincs róla! 
– Hála Carole-nak. – Tudatában volt, hogy kissé éles a nyelve, de a vele történtek után 

képtelen lett volna visszafogottan viszonyulni a témához. 
– Lehet. Ő nem méltányolja a jó borokat. 
– Talán ez is a korral jön. Mint az opera. 
A férfi felhorkant. 
– Sosem szerettem az operát! 
– Talán még nem elég öreg hozzá. Én is csak egypárat szeretek. 



– Kettőnk közül én vagyok az öregebb – mondta a férfi. 
– Talán ezt is tanulni kell. Mint a hajózást. 
– Szerintem mindkettőért tenni kell egy kis erőfeszítést is – jelentette ki a férfi 

szigorúan. – Akár az operáért, akár a hajózásért. 
– Azt hiszem, ez nekem nem menne. Túlságosan félek. 
– Az operától? 
Jo nevetett, s megrázta a fejét. 
– Nem! 
– Legalább adjon neki egy esélyt. Megígérem, hogy semmi ijesztőt nem fogok csinálni. 
– Carole szeret hajózni? – Lehet, hogy a férfi eleinte kisebb utakra vitte el a lányt, s így 

lassan elnyerte a bizalmát. 
– Ó, igen. Legalábbis azt hiszem. Voltaképpen meg sem kérdeztem tőle. 
Jo kinyitotta a száját, meg akarta mondani a férfinak, hogy mennyire önző, de mert 

ebben nem lehetett teljesen biztos, inkább csöndben maradt. 
Marcus felállt. Csörömpölve letette a tányért. 
– Mennem kell. Carole már biztosan hiányol. 
Jo is felállt, s rájött, hogy Marcus sokkal magasabb, mint Philip. Elment a férfi mellett a 

lépcsőhöz vezető ajtó felé, kinyitotta és előrement. A benne lakó szégyenlős kamasz lány 
azon morfondírozott, a férfi most biztos a fenekét nézi, s megállapítja, hogy milyen 
óriási. Carole-nak feszes, formás kis feneke volt. Amilyen neki sosem. 

A kormányosfülkénél Marcus Jo felé fordult. 
– Tényleg gondolja meg, velünk tart-e. Nagyon érdekes lenne. Nem nagyon szoktam 

magammal hívni a bárkák tulajdonosait, sok gondot okozhatnak. De magával kivételt 
teszek. 

Jo nevetett. Valószínűleg a bor miatt volt, hogy egy kicsit kótyagosnak érezte magát. 
– Ez a bárka nem az enyém, hanem Michaelé. 
A férfi mosolygott. 
– Ez mindent megmagyaráz. 
– Nos, Michael nevében köszönöm, hogy megnézte a Három nővért. Ír neki, vagy írjak 

én? 
– Írok. Meg kell tőle kérdeznem, kitisztították-e valaha az üzemanyagtartályt. Ha nem, 

meg kell tenni indulás előtt. Másról is kell vele beszélnem. Nem néztem meg a navigációs 
lámpákat. 

Jónak lelkifurdalása volt. 
– Ó, nem kellett volna megetetnem. Nem hagytam, hogy végezze a munkáját. 
– Valóban – felelte Marcus. – De nagyon örültem, hogy nem hagyta. Jó éjt, Joanna. 
Jo nézte, ahogy a férfi elsétált, s arra gondolt, mindenki más arcon csókolta volna. 

Jobban zavarta, hogy Marcus nem csókolta meg, mint az, ha megtette volna. Visszament 
a szalonba, s az érzésein merengett. Nem Marcus volt az első férfi, akit egymaga látott 
vendégül a bárkán. Sosem volt olyan nő, aki azt hitte, hogy minden férfi ki akar vele 
kezdeni, még akkor sem, amikor olyan fiatal volt, hogy hihette volna; Marcust azonban 
izgalmasnak és nyugtalanítónak találta. 

– És ez talán egy és ugyanaz – mondta hangosan, miközben a mosogatógépbe tette a 
férfi tányérját és poharát. 

 
Dora hete hamar elröpült azzal, hogy megpróbált egy kis rendet teremteni a hajóépítő 
telep irodájának teljes felfordulásában. Hamar megszerették, s máris 
nélkülözhetetlennek tartották. Naponta kétszer teát főzött mindenkinek, s az emberek 
begyűltek teázni a kis irodájába. Ha nem beszélgetett, Dora tonnányi iratot válogatott 



szét és rendszerezett. Szerkesztett egy programot, amelynek segítségével gyorsan és 
hatékonyan elintézhette a bérszámfejtést, s szerzett egy üzenőtáblát is, amelyre 
mindenki felírhatta, mikor akar szabadságra menni. 

Jo igyekezett kiverni a fejéből a szárazdokk-ügyet. Az aranyozásra összpontosított. 
Ideges volt, bár az aranylevelektől nem tartott annyira, mint az Északi-tenger 

áthajózásától. 
Kifaragta a hiányzó darabkákat, bekente őket enyvvel, homokot szórt rájuk, bevonta 

gipsszel, majd még egy réteg agyaggal kevert enyvvel. A barátja a művészkellékboltból 
azt javasolta, az utolsó rétegnél használjon enyvből, vízből és egy csepp vodkából álló 
egyveleget, s kissé ferdén helyezze el a megmunkálandó felületet, nehogy a víz 
visszafolyjon az aranyrétegre. Ekkor elővette az aranypapírt. Fele olyan vékonynak tűnt, 
mint a selyempapír, s félő volt, hogy elrepül. Mintha egy pókhálót akart volna a 
tenyerére fektetni. Nem vette fel rögtön az aranyozóecsettel, hagyta, hogy pár percig a 
szarvasbőrön pihenjen. Két részre osztotta, majd párszor a karjához dörgölte az ecsetet, 
hogy egy kicsit zsíros legyen, s a papír könnyebben a sörtékhez tapadjon. Aztán 
megnedvesített egy, a szükségesnél kicsit nagyobb felületet a tiszta cobolyszőr ecsettel. 
Végül nyelvét kidugva a helyére illesztette a levelet. 

S megtörtént a csoda – a levél lelibbent az ecsetről, s a helyére tapadt. 
– Hűha! – mondta Jo hangosan. – Ez tényleg olyan, mint az alkímia! 
Most már kicsit bátrabban nedvesítette be a következő felületet, törölte a karjához az 

ecsetet, s vette fel az aranypapír-darabkát. 
Miután két darabkát a helyére tett, főznie kellett egy csésze teát, hogy megnyugodjon. 

Évek óta nem csinált ilyen izgalmas dolgot. Később majd simára dörzsöli az achát 
fémfényesítővel, hogy a fa úgy fessen, mintha aranyból volna. 

Amikor Dora hazajött, igyekezett megosztani vele az izgalmát, de a lány fátyolos 
tekintetét látva ráébredt, hogy csak az élheti át a feszültséget, aki részt vett a munkában. 

Tom, aki immár rendszeres vacsoravendég lett, egy buldog szívósságával gyötörte a 
két nőt a szárazdokk miatt. 

– Muszáj lenne elmenniük! Csodálatos út lesz! Én is megyek, ha sikerül rábeszélnem 
Marcust, hogy vigyen magával. 

– És milyen a pasas? – kérdezte Dora. – Mi a véleményed róla? 
Jo boldog volt, amiért pár másodpercig gondolkodhatott a válaszon. A jelenlegi 

Marcus összekeveredett benne a régi Marcusszal. Vajon megváltozott? Vajon tényleg 
öntelt szoknyavadász, akinek a jelenlétében nem tud természetes lenni? Úgy döntött, 
visszafogja magát, amíg nem lát elég világosan a kérdésben. 

– Nagyon szakavatottnak tűnt. Alaposan átnézett mindent. 
– Ez megnyugtató – jelentette ki Dora, miközben edényeket rakott a mosogatógépbe. 
Tom az asztalt törölte le. 
– Nyilván azért bíznak rá akkora hajókat, amelyeknek az értéke londoni lakásokéval 

vetekszik, mert megbíznak benne… 
Talán én is megbízhatnék benne, gondolta Jo. De csak a hajózás tekintetében. 
A következő napokban Dora és Jo unalomig hallgatták, mennyire élveznék a holland 

utat, s Marcus – legalábbis a hírek szerint – milyen csodálatos, s bolondok lennének, ha 
maradnának… 

Dora megszokta, hogy munka után Tom hozza át a vízen, s tudta, hiányozna neki a 
férfi. Az első pillanatban ragaszkodni kezdett a hajóépítő társasághoz, s megpróbálta 
ellensúlyozni, hogy esetleg nemsokára szabadságra megy. Gyakran késő estig bent volt, s 
remekül haladt a munkával. De fogalma sem volt róla, szeretne-e Hollandiába menni. 



Jo kizárólag az aranyozással és a hétvégére tervezett hazalátogatással foglalkozott. 
Először készült haza, s nem igazán volt kedve az utazáshoz. Összeírta, mit akar elhozni, 
mert tudta, hogy ott nem minden jutna az eszébe. 

– Csak el ne felejtsem Karen targoncakezelői engedélyét – figyelmeztette magát. – 
Hiszen azért megyünk! 

 
Amikor kigördültek Jo kis autójával, Dora tudta, hogy Jo azóta nyugtalan, hogy kiderült, 
haza kell mennie, s ráadásul Marcus látogatása is felzaklatta. Jónak fogalma sem volt 
róla, vajon a Repedtsarkú által felforgatott ház vagy a kert látványa fogja-e inkább 
megviselni. Fel volt kavarva. Irt Karennek, aki újra meg újra kikelt az apja ellen. 

Jo bekapcsolta a rádiót, s csöndben tették meg az egyórás utat. 
– Ugye, nem lesznek otthon? – kérdezte Dora, amikor behajtottak a városba. Hirtelen 

ő is ideges lett; úgy tervezte, hogyha ismerőst lát, majd az ülés alá bukik. Még nem 
készült fel a visszatérésre, s nem tudta, Jo hogy áll ezzel. 

– Határozottan kértem, hogy menjenek el – mondta Jo. – Nem szeretnék még 
udvariaskodni is, amikor majd látom, mit művelt az otthonommal. Ne hiszem el, hogy 
kicserélte a tapétát a vendégszobában. Olyan drága volt! Ismered a toile de Jouy tapétát? 
Francia. Apró rajzok vannak rajta, szántó és bárányokat legeltető emberekkel. A miénk 
modern volt. Egy várost ábrázolt, útjavító munkásokkal és gépekkel. Egy ember épp a 
csatornába hányt – zsémbelt Jo. 

– Te jó ég, ott van az a néni! – kiáltott fel Dora riadtan. Előrehajolt az ülésén, majd 
kikukucskált. – Szerencsére nem látott meg. – Elöntötte a forróság, majd kirázta a hideg. 

– Milyen néni? 
– Nem tudom a nevét. Egy boltban futottam össze vele, és azt mondta, roppant önző 

ifjú hölgy vagyok. 
Jo bátorítón hümmögött. 
– Rá se ránts! Megjöttünk. Kiugranál kaput nyitni? 

 

Tizenegyedik fejezet 
 

 
Dora a kérésnek megfelelően kiugrott, Jo pedig behajtott a kertbe. A ház oldalában a 
futórózsák bontogatták első virágaikat; nemsokára teljes pompájában kitör a nyár. 

Jo a virágokat nézte, s mint mindig, azon tűnődött, vajon miért a sárga rózsa borul 
először virágba. Aztán megpillantott egy apró, talicskára hasonlító virágládát. Tele volt 
rikító színű – mustársárga, ordító rózsa- és mályvaszín – kankalinnal. Jo imádta a 
régimódi tubarózsát, csodásnak tartotta még a nevét is, s az egyik sövény mellé ő is 
ültetett egy sor kankalint, de ezeket a mesterségesen keresztezett növényeket nem 
szerette. Nem rajongott a talicska formájú virágládákért sem. 

– Gyere, menjünk be! – mondta Dorának egy perc múlva, s kiszállt. 
Az előcsarnok asztalán egy váza selyemvirág állt. Jo mindig valódi növényeket tett 

oda, még ha csak pár rügyező gallyat is. Persze a selyemvirág is lehet roppant csinos, 
ráadásul nem kell vele foglalkozni, nem szárad el, nem hullik. A virágokra pillantott, 
amelyek rendesen más-más évszakban virágoznak, s továbbment. 

– Nézzük meg a konyhát! 



A küszöbön állva kétségbeesett. Úgy gondolta, lábadozása során már felülkerekedett a 
veszteség és elhagyatottság érzésén, de abban a helyiségben, amely valaha otthonának 
középpontja volt, most mindez újra hatalmába kerítette. Ő a kényelem és az öröm 
jegyében, tanyaházra emlékeztetően rendezte be konyháját, amelyben most a különböző 
konyhaberendezési irányzatok kavalkádja uralkodott. Olyan volt, mint egy 
bemutatóterem, nem pedig egy valódi konyha. 

Az ablak előtt álló asztal rozsadamentes acélból készült, mellette két nyurga szék. 
Kerek volt és apró, csak két ember étkezhetett rajta. Jónak masszív fenyő konyhaasztala 
volt, amely magán viselte az évek nyomát. Mindent itt csinált; itt sodorta, gyúrta, 
dagasztotta a tésztát… Karen és Dora itt írták a leckéjüket, de a vacsoravendégeket is itt 
ültették le. 

A régi Rayburn tűzhelyet kereste, amely közel húsz éve, amióta ideköltöztek, a meleg 
és a gondoskodás jelképe volt. Most valódinak álcázott hordozható tűzhely állt a helyén. 
Tompa fényű fekete ajtói voltak, és az égők le voltak takarva. Jo csodálkozott, hogy nem 
pislákol rajtuk valami hamis láng, mint a színpadi kellékeken. A fekete-ezüst rémség 
fölött pipacsokat és napraforgókat ábrázoló rajz függött. 

– Úgy látom, a rajzolás újra divatba jött – jelentette ki Dora, s alaposan megnézte a 
papírokat. – Nem valami finom munka. Vajon a konyhaszekrény ajtaját is ő díszítette ki? 

A konyhaszekrény ajtaján további mázolmányok voltak láthatók. 
– Van most ez az új irányzat… Olvastam róla. 
– Rettenetes – mondta Dora. – Ha ezt a Repedtsarkú csinálta, hát nem valami 

tehetséges. 
– Tényleg nem – felelte Jo. – Dora, nem bánnád, ha kimennék pár percre? Össze kell 

szednem magam. Nem volt túl jó ötlet visszajönnöm. Menj csak fel a padlásra, és keresd 
meg a felvételeket Karenről meg magadról. 

Jo leült egy padra a kert hátsó részében, amely egyelőre érintetlennek tűnt. Arcul 
csapta a valóság, s most megint magára kellett találnia. Amikor elhagyta Philipet, és a 
bárkára költözött, önállónak és hatékonynak érezte magát. Tudta, hogy elhagyja az 
otthont, amelyet teremtett, és a férfit, akivel majdnem harminc évig élt, de nem volt a 
tudatában annak, hogy mindez végleges. 

– Itt kellett volna maradnom – motyogta. – Nem lett volna szabad itt hagynom ezt a 
házat. Ez az én művem. – Minden bútordarabot ő vásárolt, ő hozott rendbe, ő tett 
hasznossá, ő szeretett. A konyhaasztala helyén most egy karcsú fémszörny áll, az 
emberektől a macskákig mindenkinek gondját viselő, drága régi Rayburn helyén pedig 
önmaga ócska utánzata. Rettenetes. 

Könnycsepp gördült végig az arcán; letörölte, s kényszerítette magát, hogy hagyjon fel 
az önsajnálattal. Ez nem az előre vezető út. Nem merülhet el a bánatban. Sírt már, 
dühöngött már eleget, most élnie kell. 

Mély lélegzetet vett, s elindult, hogy megkeresse Dorát. 
 

A nappaliban talált rá. A franciaablakok hatalmas, kövekkel kirakott kertre néztek. A 
növények most kezdtek pompázni. 

Dora tudta, hogy Jo régen rengeteget kertészkedett, s úgy gondolta, most nagyon 
furcsán érezheti magát. 

– Szép bútorok vannak a verandán – jelentette ki. 
– Bizony. Ne vigyük el őket? Kitehetnénk a fedélzetre. Kellemes lenne ott ücsörögni. 
– Beférnének a kocsiba? 
– Valószínűleg nem. Igazad van, nem vihetünk el olyasmit, amiről nem állapodtam 

meg Philippel. 



– Ezt nem mondtam! – tiltakozott Dora. 
– Tudom, de gondoltad. Menjünk, keressük meg a ruháimat! Ezt megbeszéltük. A 

legnagyobb serpenyőt és a rántottasütőt is viszem. Jól fog jönni a holland úton… Annak, 
aki megy. Megtaláltad a felvételeket? 

– Igen, itt vannak a táskámban. Ne feledkezz meg Karen engedélyéről sem, bár azért 
mást is vihetünk – mondta Dora; megkönnyebbült, amiért Jo mégsem akarja kirabolni a 
saját házát. 

– Már hozom is. Ott kell lennie a kicsi szekreterben. – Jo odalépett az apró bútorhoz, 
amelyre évekig gyűjtött. – Fogalmam sincs, miért nem tudta ezt Philip kivenni innen. – 
Kinyitotta a szekreter ajtaját, s kirepült egy halom papír. Jo erőltetetten nevetett; még 
mindig jobb volt, mintha sírt volna. – Nézd csak, milyen egyszerű! Itt is van a kezemben. 

Dora legnagyobb meglepetésére Jo valóban kivett egy halványlila dossziét, amelyen a 
„Fontos papírok" felirat állt. 

– Sajnálom, hogy nem segíthettem – jelentette ki Dora –, de nem biztos, hogy nekem 
ez első nekifutásra összejött volna. 

Jo kuncogva vette elő Karen engedélyét. 
– Majd én elteszem helyetted – mondta Dora, akinek még mindig a vállán lógott a 

táskája. 
– Köszönöm. Menjünk, igyunk egy kis vizet! Hirtelen borzasztóan megszomjaztam. 
– Biztos a stressz miatt – mondta Dora. 
– Nem, a nyár miatt! – felelte gyorsan Jo. Nem akart tudomást venni az érzéseiről, bár 

Dora csak kedves akart lenni. 
Kimentek a konyhába, Jo elővett néhány poharat, s megtöltötte a sajátját a hatalmas, 

amerikai típusú jégszekrény vízadagoló automatájából. 
– Kiskorunkban imádtuk volna Karennel – lelkesedett Dora, aki szintén megtöltötte a 

poharát. – Nézd, jégkocka is van. Biztos koktélbárosat játszottunk volna. 
– Én is szeretem a koktélokat – mondta Jo. – Kérsz még egy kis vizet? 
– Köszönöm, nem. 
– Akkor gyere, ostromoljuk meg a hálószobát! 
 

Dorának fogalma sem volt, mennyit változhatott a hálószoba, de amikor felmentek, Jo 
arckifejezését látva arra következtetett, hogy az ő idejében még valószínűleg nem 
borították plüssállatok az ágyat. 

– Vajon mit csinálnak, ha este le akarnak feküdni? – tűnődött Jo. – Kíváncsi lennék, mit 
gondol erről az egészről Philip. 

Dora azon kapta magát, hogy a gyönyörű, antik fésülködőasztalhoz lép. 
– Ez a tiéd volt? 
– Igen. Anyámé volt. Amint lesz egy házam, magammal viszem. Üvegezett, úgyhogy a 

Repedtsarkú nem tehet benne nagy kárt, ha esetleg kiönti a körömlakkját. Te jó ég! 
Rengeteget változtam, amióta utoljára belenéztem egy rendes tükörbe! 

Dora odalépett mögé. 
– Emlékszem, Karennel mindig kipróbáltuk az arcfestékeidet. Nem haragudtál ránk? 
– Nem rémlik, hogy rájöttem volna. Nyilván nem használtátok őket túl gyakran! 
– Egyszer eltörtünk egy rúzst. 
Jo megint felnevetett. 
– Ja, igen! Egy élénkvöröset. A nyoma örökre ott maradt a törülközőkön. Végül be 

kellett festetnem őket. 
Dora zavarban volt. 
– Nagyon sajnálom. Ez annyira kínos! 



– Ugyan már. Akkoriban mindent átfestettem. Nézzük, melyik szekrényt is mondta 
Philip? – Sorra kinyitotta a beépített szekrényeket; végül valamennyi nyitva volt. – Nos, 
nincsenek itt. Hol lehetnek? – Kivett egy vállfát, amelyen téglalap alakú fekete bőrdarab 
lógott. – Ez a Repedtsarkú nagyon vékony lehet. 

– Sosem találkoztatok? 
Jo megrázta a fejét. 
– Philip mutatni akart egy fényképet a telefonján, de nem voltam hajlandó megnézni. 

Azt mondta, pont olyan, mint én voltam fiatalkoromban. Nem akartam látni, mennyivel 
csúnyább vagyok most. 

– Nagyon csinos vagy! 
– Ilyen vékony sosem voltam – mondta Jo, és visszatette a téglalapot. – Gyerünk, 

nézzük meg, nincsenek-e a vendégszobában a ruháim. Ó – tette hozzá egy-két perc 
múlva, amikor átvágtak a lépcsőfordulón. – De unalmas! Az én tapétám annyira 
mulatságos volt! Ez meg egy egyszerű bútorkreton. Nem tudom, miért, de nem szeretem, 
ha a tapéta, a függöny és az ágynemű ugyanolyan anyagból van. Ezen itt túl sok a rózsa. 

– Nekem sem nagyon tetszik – jelentette ki Dora. – Úgy tűnik, Samanthának – így 
hívják, ugye? – elég régimódi ízlése van. Nem ezek a te ruháid? Itt a zsákokban! 

Jo meglehetősen higgadtan fogadta, hogy a ruháit csak úgy zsákokba tömték. 
Kibontott egyet. 

– De igen. Bár mivel minden téli holmimat elvittem, ezeket akár a szerkényben is 
hagyhatta volna. 

Dora kihúzott egy napozót. 
– Rettentő gyűröttek. Van a bárkán vasalódeszka? 
– Nem hiszem. Eddig nem volt rá szükségem. Régen egy csodálatos asszony vasalt 

ránk. Zseniális volt; öt perc alatt mindent megcsinált. – Elhallgatott; amikor újra 
megszólalt, fáradtnak tűnt. – Persze lehet, hogy az ember nem szívesen botlik a volt 
feleség ruháiba, valahányszor kinyitja a szekrényajtót. 

– Borzasztóan higgadt vagy – mondta Dora. – Én megőrülnék, ha minden ruhámat 
szemeteszsákokba gyömöszölték volna! 

Jo sóhajtott. 
– Keményen dolgozom, hogy ne őrüljek meg. Nem sokat segítene. Nézzük át őket; nem 

akarom olyan ruhákkal megtölteni a bárkát, amikbe már nem férek bele. Ezt már évekkel 
ezelőtt ki kellett volna dobnom – folytatta pár perc múlva; épp egy gyapjúkardigánt 
próbált lehúzni, amely egyértelműen túl szűk volt. – Nagyon régen nem viseltem. 

Dora megfogta a kardigánt. 
– De olyan szép. 
– Nem kéred? Szívesen neked adom. Mindig nagyon örülök, ha Karen elfogadja pár 

holmimat. Elsősorban a kasmírkardigánokat szereti. – Hirtelen elhallgatott. – Persze 
lehet, hogy nemsokára nem is lesz pénzem kasmírkardigánokra. 

– Hogyhogy? 
– Philip nem lesz a végtelenségig ilyen nagylelkű. Most bűntudata van, de az el fog 

múlni. Nekem kell majd eltartanom magam. Remélem, régiségek rendbehozatalából is 
meg lehet élni. – Magához szorított egy csíkos trikót. – Ezt Philip hozta Franciaországból, 
száz évvel ezelőtt. Nem tudtam megértetni vele, hogy a vízszintes csíkok nem tesznek jót 
az alakomnak. 

– Próbáld föl! Lehet, hogy még jó! Vagy túlságosan emlékeztet a régi szép időkre? – 
Dora az ajkába harapott, attól tartott, nem volt elég tapintatos. 

Jo levette a trikót, amelyet eddig viselt. 
– Nem vagyok biztos benne – mondta, miközben felhúzta a másikat. 



– Nagyon jól áll! Még karcsúsít is a derekadnál. 
– Tényleg? – tanulmányozta Jo a tükörképét. – Hm, lehet, hogy igazad van. Tegyük 

ebbe a táskába azokat, amiket elviszünk, oda pedig a kidobandókat. 
– Milyen szép ez az anyag – mondta Dora egy kör-betekerős szoknyára pillantva. 
– Hordanak még manapság ilyesmit? – érdeklődött Jo. – Gyönyörű párnákat 

csinálhatnánk belőle. 
– Van varrógéped? 
– Igen, a padláson. Philip biztos nem bánná, ha elvinném. Végül is az enyém. 
– Nézzünk végig mindent. Varrjunk párnát minden ruhából, amire nincs szükség, és 

adjuk el őket. 
– Jó sok párnát kellene varrnunk, hogy megvehessünk egy kasmírkardigánt! – 

nevetett Jo. 
– Hát aztán? Sok lúd… Hogy is van ez a mondás? 
– Azt hiszem, arra gondoltál, hogy sok kicsi sokra megy… – kuncogott Jo. 
– Lehet – mondta Dora, s kivett egy vászonnadrágot. – Szerintem ezt hordanod 

kellene. 
– Az nagyon szűk, örülök, ha egy lábam belefér, csak azt nem tudom, mit húzzak a 

másikra. Különben is Karené. Tartsd csak meg. 
Dora épp magára szuszakolta a nadrágot, amikor hallották, hogy odakint autó gördül 

a feljáróra. Jo az ablakhoz rohant. 
– Nem lehet igaz! Philip és Samantha! Mit keresnek itt ilyen korán? 
– Jézusom, nem tudom levenni ezt a nadrágot! Hány éves volt Karen, amikor jó volt 

rá? 
– Megmondtam neki, hogy ma reggel jövünk. Azt mondta, délig biztos nem jönnek 

meg, bár először azt is felajánlotta, hogy egész nap maradhatunk. Elképesztő! 
Meneküljünk el a hátsó ajtón? 

– Megmozdulni sem tudok! – jelentette ki Dora. – Foglyul ejtett ez a szerencsétlen 
nadrág! Se föl, se le! 

– Kerítek egy ollót, és levágom rólad. Itt a manikűrkészlet. Biztos van benne egy olló. 
Az apró olló nem vágta a nadrágot. 
– Istenem, ez rettenetes – mondta Dora. – Mindjárt elhal a vérkeringésem. Le kell 

majd vágni a lábamat is, nem csak a nadrágot. 
Jót nevetés fojtogatta, de visszanyelte. 
– Hozok a konyhából egy rendes ollót. Mindjárt jövök. – Hallották, amint nyílik a 

bejárati ajtó. – Késő. Itt vannak. 
Mindketten hallgatóztak; Dora kicsit hintázott, hogy megőrizze az egyensúlyát. 

Hallották, hogy csomagokat, kulcsokat tesznek az előcsarnok asztalára, s becsukják az 
ajtót. Kisvártatva női hang szólalt meg. 

– És akkor most hol van? 
Feszült, éles hang volt. 
– Biztos fönt – felelte Philip. – Jo! – kiabált föl. – Ott vagy? 
Jo gyors pillantást vetett a nadrággal viaskodó Dorára, majd lement a lépcsőfordulóra, 

hogy beszélhessen Philippel. Nagy megkönnyebbülésére Samanthát nem látta. 
– Igen. Azt mondtad, dél előtt nem jöttök vissza. Először egy egész napot ajánlottál, 

aztán pedig a délelőttöt, de ez csak egy óra volt! 
– Samantha itt felejtett valamit. Ez az otthona, akkor jön, akkor megy, amikor akar. – 

Haragosabbnak tűnt, mint azt volt felesége előre megbeszélt látogatása indokolta volna. 
– Itt van Dora is – folytatta Jo nyugodtan. – Szükségünk van egy ollóra. 
A konyhából rövid sikoly hallatszott. 



– Szétvagdalja a ruháimat! Philip! Csinálj valamit! 
– Jo! Hogy merészeled? – kérdezte Philip a lépcsőre lépve. 
Jo a férfira nézett, és nem hitt a fülének. 
– Semmit sem vágok szét, leszámítva Karen egy régi nadrágját. Ne gyere föl! 

Lemegyek a konyhába egy ollóért. 
Lement, s látta, hogy férje szeretője épp vizet iszik. Nagyon fiatal volt, közepesen 

csinos. Hosszú, meztelen lába kihívóan villogott a roppant előnyös miniszoknyában. 
Jónak el kellett ismernie, hogy egy kicsit tényleg hasonlít arra, amilyen ő volt 
fiatalkorában. Nyilvánvaló, hogy naponta több liter vizet is megiszik. Ha Karen egyik 
barátnője lett volna, Jo valószínűleg még meg is kedveli, de tekintve, hogy a lány most őt 
helyettesítette Philip ágyában, rokonszenvről szó sem lehetett. Az adott helyzetben Jo 
egyetlen előnye az érettség volt, ezért igyekezett minden tőle telhetőt megtenni, hogy 
felnőttként viselkedjen. 

– Jó napot – mondta, s kezet nyújtott. – Maga biztosan Samantha. Joanna vagyok. 
– De mindenki csak Jónak hívja – lépett mögéjük Philip. 
Jo nem vett tudomást róla. 
– Kérhetnék egy ollót? Fent van a barátnőm. Felpróbálta a lányom – a lányunk – egyik 

nadrágját, és nem tudja levenni. – Mosolygott, s próbált úgy viselkedni, mint egy nyájas 
iskola-igazgatónő az évzáró ünnepélyen; roppant udvariasan és roppant leereszkedőn. 

Philip és a Repedtsarkú egymásra néztek, de nem mozdultak, miközben Jo odalépett 
ahhoz a fiókhoz, ahol régen az ollót tartotta. Szerencsére még mindig ott volt. Kézbe 
vette; olyan ismerős volt a tapintása. Annak idején kartonpapírból várat és színházat 
készített, elkészítette Rómeó és Júlia erkélyét és a karácsonyi üdvözlőlapokat, s annyi 
csomagolópapírt vágott szét, amennyi körbeérné a Földet – s mindezt ezzel a hűséges 
ollóval. Most pedig kölcsön kell kérnie. 

Megköszörülte a torkát. 
– Bocsásson meg – mondta Samanthának, aki elállta az útját. 
Samantha nem mozdult. 
– Mire készül azzal az ollóval? – kérdezte. 
– Mint már mondtam, szeretnék levágni a barátnőmről egy rém szoros 

vászonnadrágot. 
– Nem mehet föl! – jelentette ki Samantha zaklatottan. – Olvastam róla, hogy a 

magafajta így áll bosszút. Fogalmam sincs, mire lenne képes! Nekem márkás ruháim 
vannak. Nem szeretném, ha apró darabokra vagdalná őket. 

Jo úgy látta, Samantha az idegösszeomlás szélén áll. 
– Miért tennék ilyesmit? 
– Mert féltékeny! Elvettem a férjét! 
Jo mély lélegzetet vett. Bár egyértelműen ő a sértett fél, nem akarta a fiatal nő 

békítgetésére pazarolni az időt. Mivel Philip valószínűleg nem hagyná, hogy leöntse 
hideg vízzel, egyéb eszközökkel kellett lecsillapítania. Szerencsére pár évvel korábban 
szerepelt egy színdarab hasonló jelenetében, s hamar visszazökkent a szerepébe. 

– Drágám – igyekezett a lehető leereszkedőbben megszólalni –, a kukásokra sem 
vagyunk féltékenyek, amiért elviszik a szemetünket. Inkább hálásak vagyunk nekik, s 
karácsonykor még borravalót is kapnak. – Azon morfondírozott, nem vitte-e túlzásba a 
fejedelmi többest; jóindulatúan mosolygott, és amikor Philip és Samantha ösztönösen 
utat nyitott neki, visszament az emeletre. 

– Tiszta őrült! – motyogta Dorának, aki az ágy mögé bújt. – Megvádolt, hogy össze 
akarom kaszabolni a ruháit, mert féltékeny vagyok! – Minden figyelmét Dora szorult 



helyzetének szentelte. A nadrág övrésze Dora combjába mélyedt közvetlenül a csípője 
alatt. – Nem szeretnék beléd vágni. 

Lépteket hallottak. 
– Te jó ég! – hüledezett Dora. – Idejönnek! Siess! Kérlek!!! 
Jo becsúsztatta az ollót Dora combja és a nadrág közé, s vágni kezdett. Amikor Philip 

és Samantha a szobába lépett, tépni kezdte az anyagot, s az hangos reccsenéssel 
kettészakadt. 

– Tudtam! – sikoltott fel Samantha. – Rosszban sántikál! Mit rejtett el? 
Philip nyugtalanul ácsorgott. Jo felegyenesedett; tudta, hogy Dora nem szeretné, ha 

Philip félmeztelenül látná. 
– Semmit sem rejtettem el. Semmi olyasmit, amire gondol. 
– Nem hiszem! – rikácsolt Samantha. – Hallottam, hogy valamit széttépett! A 

ruháimat! Vágy az új függönyömet! 
– Drágám, bár a jó ízlés valóban azt diktálná, hogy szétvágjam a függönyöket és az 

ágytakarót ebben a szobában, mégsem tettem. Ha egy pillanatra magunkra hagynának, 
meg tudnánk nyugtatni. 

Samantha nem akart megnyugodni. 
– Nem hiszek magának! Valami szörnyűséget forral! Az normális, hogy féltékeny! 
– Szívem, ne idegeskedj! – próbálta Philip lecsillapítani, bár maga is elég feldúltnak 

tűnt. – Biztos csak a hormonjaid. Jo nem akar tönkretenni semmit. Most tudtuk meg – 
vallotta be bizalmasan –, hogy Samantha terhes! Ezért jöttünk haza ilyen hamar. Hát 
nem csodálatos? 

Jóval forogni kezdett a szoba. Egy borzalmas pillanatig úgy érezte, mindjárt elájul. 
Megfordult, hogy leülhessen az ágyra. Csillagokat látott, s a vér hangosan lüktetett a 
fülében. Lehunyta a szemét. 

– Jo! Jól vagy? – Dora félretette szemérmességét, s Jo mellé kucorodott az ágyra. 
Jo újra tisztán látott, s kisöpörte a haját a szeméből. 
– Minden rendben. Csak hirtelen melegem lett. Biztosan a hormonjaim. – Mosolya 

bátor volt, de tünékeny. 
– Philip, megkérhetlek, hogy hozz egy kis vizet? 
– Azonnal. – Biccentett Dorának, s kiment a szobából. 
Jót meghatotta, hogy valódi aggodalmat látott a férfi szemében, s kezdte összeszedni 

magát. 
– Válj csak, majd én lemegyek. Már úgyis szinte végeztünk a válogatással, igaz, Dora? 
Samantha még mindig nem volt meggyőződve róla, hogy a tompa konyhai olló nem 

jelent veszélyt a márkás ruháira, úgyhogy nem mozdult. Philip várt, s felsegítette Jót. 
Dora szemlátomást egy kis magányra vágyott, hogy békében felvehesse a saját 

nadrágját. 
– Nem akar lemenni? Csak rendbe hozom magam – mondta Samanthának. 
– Sajnálom, ha idegbetegnek látszom – felelte Samantha –, de mégis maradok. 
Dora határozottan jobban szeretett volna egyedül felöltözni. Nem ismerte Samanthát, 

s a lány nem volt rokonszenves neki. Nem akarta, hogy végignézze, amint az övénél 
kevésbé barna és kevésbé vékony lábát nem túl makulátlan nadrágjába bújtatja, de azért 
mosolygott. 

– Érezze magát otthon. 
Samantha kinyitotta a szekrény ajtaját, s hogy biztos lehessen a dolgában, 

végigsimított a ruháin. Elégedetten fordult Dorához. 



– Jo nagyon rosszkedvű? – érdeklődött. – Biztos az. Nem hibáztatom, de Philip azt 
mondja, hogy rém unalmas lett. Nem lehetett meglepve, hogy a férje beleszeretett egy 
másik nőbe. 

– Nem hiszem, hogy egy pillanatig is rosszkedvű lett volna – védekezett Dora. – 
Inkább kivirult – nevetett. – Ő azt mondja, Philip lett unalmas; lehet, hogy csak 
egyszerűen nem szerették többé egymást. Nem hiszem, hogy féltékeny lenne. – Dora 
nem volt biztos benne, hogy ez igaz, de Jo nagyon bátran viselkedett, s ő sem akarta 
tovább hergelni a Repedtsarkút. 

– De itt élek a házában. Az én anyám sosem engedte volna át a házat apámnak. Amikor 
elváltak, el kellett mennie; attól kezdve valami ócska kis lakásban lakott. 

– Jo különleges nő – mondta Dora. – Lehet, hogy ezt nem kellene elmondanom, de 
nem csodálkoznék, ha nemsokára új barátja lenne. 

Samantha grimaszolt. 
– Hogyhogy? Olyan öreg! 
– Azt mondja, fiatalabb, mint Philip, és nagyon vonzó. A kikötőben csak úgy rajzanak 

körülötte a férfiak. Vannak, aki az érett nőket szeretik – tette hozzá Dora. 
– Meghízott, a haja rémes, s bár azt elismerem, hogy szép a bőre… 
Dora tudatában volt, hogy Samantha képtelen kifejezni, mire gondol valójában, ezért 

közbevágott. 
– Nem lehet, hogy igazából csak a személyiség számít? Úgy értem, Philip bácsi… 

Bocsánat! – erőltetetten nevetett. Valójában sosem hívta Karen apját Philip bácsinak, 
mindig Mr. Edwardsnak szólította. – Kiskoromban mindig Philip bácsinak szólítottam… 
Szóval Philip sokkal idősebb, de maga mégsem foglalkozik a tokájával és a pocakjával, 
ugye? Philip személyiségét szereti, aki ebben a testben lakozik. 

Samantha az ajkába harapott. 
– Igen, persze… Nem akarja megnézni az esküvői ruhámat? 
– Az esküvői ruháját? De Philip és Jo még el sem váltak! 
– Nem, de szervezünk egy rendhagyó ünnepséget, amelyen bejelentjük a 

barátainknak, hogy együtt vagyunk meg minden. Most már a babáról is beszámolhatunk. 
Dora úgy érezte, Jo talán szívesen vált pár szót négyszemközt a volt férjével, ezért, ha 

vonakodva is, követte Samanthát a hálószobába. 
 

Míg Samantha és Dora fent voltak, Jo leült a konyhaasztalhoz, s Philip adott neki egy 
pohár vizet. 

– Mit gondolsz, elvihetem a varrógépemet? – kérdezte halkan, amikor újra szóhoz 
jutott. – A padláson van. 

– Természetesen – felelte Philip. – Lehozzam? 
– Nagyon kedves lenne tőled. Akkor vetted nekem, amikor Karen táncóráira egyre 

több jelmezt kellett varrnom. Emlékszel? 
– Persze! Milyen tehetséges csöppség volt! 
– Most is tehetséges, csak már nem táncol. – Jo tudta, Philipnek valószínűleg 

rosszulesik, hogy nem beszélhet az egyetlen lányáról. Samantha nyilván nem akarja 
hallani, milyen ügyesen vezeti Karen azt a galériát Torontóban. – Nemsokára egy másik 
csöppségről is gondoskodhatsz… 

– Igen, de Karen… 
– Az első gyermeked, az egyetlen közös gyermekünk. 
Philip nyelt egyet; mintha még most is fájt volna neki, hogy nem lehetett több 

gyermekük. 
– Most legalább tudom… 



– Hogy nem a te hibád volt – fejezte be helyette Jo a mondatot. – Nagy 
megkönnyebbülés lehet. Most pedig volnál olyan kedves lehozni a varrógépemet? – 
Nagyobb szüksége volt néhány perc magányra, mint bármilyen gépre… 

– Persze. 
Jo még mindig az asztalnál ült, amikor Dora és Samantha megjelent. 
– Philip felment a padlásra, hogy megkeresse a varrógépemet. 
– Ó, egy varrógép! – kiáltott fel Samantha. – Mindig szerettem volna egyet. 
– Biztos vagyok benne, hogy Philip magának is vesz majd egyet, ha megkéri – felelte 

Jo. Fogytán volt a türelme. 
– De maga is vásárolhat egyet – javasolta Dora, aki már egy új nemzedékhez tartozott. 
– Szeretnék a babának ruhácskákat varrni – vallotta be Samantha. – A Barbie-mnak is 

varrtam annak idején. 
– Tényleg? – Jo ezt vonakodva, de méltányolta. – Nem lehetett könnyű! Azt hittem, 

kézzel könnyebb ilyen kis ruhákat varrni. Egyszer én is csináltam egy szarvasbőr 
kabátot Karen Sindyjének… 

– Úgy irigyeltem! – kiáltott fel Dora, akit hirtelen elárasztottak ifjúkora emlékei. 
– Nem volt valódi szarvasbőr – mondta Jo. – Ó, itt van Philip. 
– Drágám! Épp most mondtam, mennyire szeretnék egy varrógépet. – Úgy tűnt, 

Samanthának is eszébe jutott, milyen boldoggá tette a babázás kislány korában. 
– Kivinnéd a kocsiba, kérlek? – kérdezte Jo Philip-től. – Én majd viszem a ruhákat. 
– Majd én viszem őket – mondta Dora. – Vagy a varrógépet. 
– Semmi gond, majd én – mondta Philip. – Sammy, drágám, ugye, nem akartál ebédet 

főzni? 
Mindannyian kimentek a házból. Samantha is velük tartott, aki szemmel láthatóan úgy 

érezte, az a legbiztosabb, ha mindig Philip mellett van. 
Philip a kocsi csomagtartójába tette a varrógépet. 
– Remélem, minden rendben lesz, Jo. Tényleg aggódom érted. 
– Tökéletesen rendben leszek – felelte Jo határozottan. 
– És ugye, nem mész el erre a nevetséges holland útra? Michael mesélt róla. Meg 

voltam döbbenve. Nagyon meggondolatlan kalandnak látszik. Mindketten lakhatnátok 
nálunk, míg a bárka külföldön van. 

Samanthát borzalommal töltötte el új barátja kötelességtudata. Arckifejezését látva – 
normális körülmények között – Jo nevetett volna, most azonban képtelen volt felidézni, 
milyenek is a normális körülmények. 

– Egy ilyen út – folytatta Philip aggódva – nem való egy korodbeli nőnek… 
Dora egy hátborzongató pillanatig attól félt, mindjárt gyilkosság szemtanúja lesz, de 

Jo megőrizte a hidegvérét. 
– Nem hiszem, hogy csupán a korom miatt ki kellene hagynom egy ilyen élményt. 

Most már csak magammal kell törődnöm, gyalázat lenne elszalasztanom életem 
kalandját! 

– Te is tudod, hogy nem bírná a gyomrod. Nagyon utálnád. 
– Mindenképp elmegyek. – Jo beszállt, becsapta az ajtót, s kinyitotta az ablakot. – 

Most, hogy nem vagyok házas, végre élhetek egy kicsit. A szabadság minden előnyét ki 
akarom élvezni. – Elmosolyodott. – Jut eszembe, emlékszel Marcusra? Ő lesz a kapitány. 

Jo kaján örömöt érzett Philip zavart, majd kissé nyugtalan arckifejezése láttán. Ez 
némiképp kárpótolta az elmúlt félóra borzalmaiért. 

– Köszönöm, hogy lehoztad a varrógépet – tette hozzá negédesen, s beindította a 
motort. 



Philipet és Jót látva Dora érezte, hogy sietnie kell, s fürgén a kocsiba ugrott. Fekete 
nejlonzacskót szorított magához. 

Nem sokra rá, hogy elindultak, Dora megszólalt. 
– Nem semmi ez a Samantha. Rettenetes lehetett neked. Ne hívjalak meg ebédre egy 

kocsmába? 
Jo sóhajtott. 
– Isteni lenne! Egy kerthelyiségben, ahol levehetem a cipőmet. Nagyon melegem van. 
Miután megtalálták a tökéletes kerthelyiséget, elhelyezkedtek egy napernyő 

árnyékában, és megrendelték az ebédjüket, Jo megszólalt. 
– Olyan drága vagy, hogy idehoztál, Dora, de igazán nem kell meghívnod. Inkább 

vonjuk le a lakbéredből. 
– Szó sem lehet róla. Kenyérkereső ember vagyok. Ráadásul be kell neked vallanom 

valamit. 
– Ó, mit? 
Dora ivott egy kortyot a fröccséből. 
– Azt mondtam Samanthának, hogy a kikötőben körülrajonganak a férfiak. 
– Azt mondtad? Miért? – Jo arccal a nap felé fordult, s érezte, hogy a délelőtt 

feszültsége lassan oldódik. 
– Mert azt mondta, biztos féltékeny vagy rá, és ezt nem tudtam elviselni. Azt 

mondtam, neked nem kell féltékenynek lenned, és hogy Philip nagyon unalmas volt, és 
hogy Samantha csak ne sajnáljon téged. Habár – folytatta elgondolkodva – lehet, hogy 
inkább ő féltékeny rád. 

Jo pár percig hallgatott. 
– Az igazat megvallva, pár pillanatig tényleg féltékeny voltam rá. Ezért volt, hogy 

majdnem elájultam. 
– A féltékenységtől? – kérdezte Dora zavartan. 
– Inkább a sokkhatástól. Amikor Philip elmondta, hogy gyerekük lesz. Telibe talált. 
– De te nem szeretnél újra gyereket, ugye? – kérdezte döbbenten Dora. 
– Dehogy! Az én koromban! Karen után még szerettünk volna, de magára Karenre is 

öt évet kellett várnunk. Mindketten – de lehet, hogy csak én – szerettünk volna még egy 
gyereket. Philipnek most lesz is. Nagyon jó apa volt – tette hozzá. 

Jo bánata Dorát is végtelenül elszomorította. A gyerek, akire oly régóta vágytak, 
Philipé, az érdemtelené lesz. Mintha a rosszaság s nem a jóság nyerné el jutalmát. Egy 
ideig csendben üldögéltek, majd Dora megszólalt. 

– Komolyan gondoltad, hogy mindenképp elmész Hollandiába? 
Jo mély lélegzetet vett. 
– Most már úgy gondolom, az lesz a legjobb. 
– Igen! – Dora visszafogottan a levegőbe öklözött. – Akkor én is megyek! Tom úgy fog 

örülni! 
– Szeretnél a kedvében járni Tomnak? – nézett rá kérdőn Jo. 
– Talán igen, de csak azért, mert ez is egy kihívás lenne. Tom azt mondja, roppant 

szánalmas vagyok. 
– Most már nem mondhatja, hogy szánalmas vagy. Nyerő tippet szereztél a 

lóversenyen, s felléptél a karaokén. 
– Az egész más. Bárkával Hollandiába utazni, az lenne az igazi kihívás, nem gondolod? 
– Bezony – felelte Jo, s Dora nevetett. 

  



Tizenkettedik fejezet 
 

 
Másnap reggel Jo olyan gyászos hangulatban ébredt, hogy végig kellett gondolnia, 
biztosan nem halt-e meg senki a szerettei közül. Mire teljesen magához tért, már azt is 
tudta, mi okozza a levertségét. A volt férje újra apa lesz, ő pedig bejelentette, hogy részt 
vesz egy úton, amely őszinte borzalommal tölti el. Felkelt, s elhatározta, hogy 
kikecmereg a kétségbeesés mocsarából, még mielőtt valaki észrevenné, hogy belezuhant. 
Bevált módszere szerint hozzálátott egy rendes, régimódi vasárnapi ebédet főzni. Ez 
megnyugtató és ismerős feladat volt, amelynek végén a feszültség mindig átadta a helyét 
a diadalnak. Szüksége volt rá, hogy újra uralhassa a helyzetét. 

Dora nem tudta, hogy Jo épp mással van elfoglalva, s buzgón tervezgetni kezdte a 
holland utat. 

– De hol fogunk aludni? – érdeklődött. – Marcus megkapja a te kabinodat? Biztos vagy 
benne, hogy át kell engedned neki? 

– Igen – felelte Jo; éppen répát tisztított. – Közel kell lennie a kormányosfülkéhez, s az 
a kabin elég csöndes és kényelmes. 

– Rendben, akkor megkapod az én kétszemélyes kabinomat, én pedig átköltözöm az 
egyszemélyesbe, de hol aludjon Tom? A díványon? 

– Alhatna ott, de nem örülnék neki. Rendet kellene raknunk a lomtárban. – Jo az 
ajkába harapott. Amióta a bárkán élt, többé-kevésbé sikerült megfeledkeznie a szóban 
forgó helyiségről, eltekintve attól a néhány rémes alkalomtól, amikor a hajóparádén 
benyitottak a vendégek… Most sem nagyon akart foglalkozni vele, úgy érezte, e nélkül is 
van épp elég gondja. 

– De hová tesszük azt a rengeteg holmit? – kérdezte Dora. – Ami Michaelé, azt nem 
dobhatjuk ki. Bár lenne a bárkákon padlás. Azt hiszem, egy olyat sem láttunk, amelyen 
lett volna, pedig amúgy mindennel fel vannak szerelve. 

Jo minden gondterheltsége ellenére elmosolyodott. 
– Majd írok egy e-mailt Michaelnek. Igazán nem szeretnék hálátlan lenni – folytatta 

most már kevésbé szórakozottan –, de ha mondjuk egy faházat kaptam volna kölcsön 
Michaeltől, nem tudott volna megkérni rá, hogy vigyem el Hollandiába. 

– Arra nem, de megkérhetett volna, hogy hozd rendbe a szuvasodó fát, ami sokkal 
keményebb feladat. 

– Igazad van – felelte Jo. Azon tűnődött, megossza-e a félelmeit Dorával, de végül úgy 
döntött, nem teszi. – Am ez a holland út rengeteg munkát ad nekünk. 

– Viszont olyan jó lesz! – igyekezett Dora kettőjük helyett is lelkesedni. – Tom olyan 
boldog volt, amikor tegnap este felhívtam! Később átjön, hogy mindent eltervezzünk. 

– Vagy inkább feltérképezzük mindazt, amire még gondolni sem volt merszem – 
mondta Jo. – De legalább segít pakolni. Jutalomképpen kap egy vasárnapi ebédet. 

– Felhívom. Te pedig írj Michaelnek, s kérdezd meg, mihez kezdjünk a lomjaival. 
Jo félrehajtott fejjel nézte ifjú barátnőjét. 
– Nem rémlik, hogy kislányként is így parancsolgattál volna, Dora. 
– Azóta sokat fejlődtem – mondta Dora. – És rengeteget tanultam Karentől. – 

Összeráncolta a szemöldökét. – Azt hiszem, mindennek az volt az oka, hogy anyámra 
hagytam az esküvői előkészületeket, s egyetlenegyszer sem szálltam vitába vele. O 
választotta ki a ruhámat és a virágokat, ő rendezte a fogadást, mindent. Legyen ez az ő 



napja, gondoltam, nekünk pedig Johnnal ott lesz az összes többi, életünk végéig. Aztán 
rájöttem, hogy nem akarok életem végéig Johnnal élni, s kezembe kell vennem az 
irányítást. – Grimaszolt. – És megszöktem, hogy ideköltözzek. Egy pótmamához, aki 
vasárnapi ebédet főz! 

Jo kacagott. 
– Néha mintha felcserélődnének a szerepek – mondta. – Menj, hívd fel Tomot! 

Megpróbálok írni Michaelnek. 
Dora felment a fedélzetre, ahol jobb volt a térerő. Arra gondolt, milyen jó barátja lett 

Tom. Jókat mulattak együtt, s a férfi mindenben támogatta, mintha a bátyja lenne. Persze 
– emlékeztette magát Dora –, ő nem is akar semmi mást Tomtól. Az túlságosan 
összezavarná a dolgokat. 

Mivel Jónak nem volt szüksége segítségre a krumpli-hámozásban, Dora elhatározta, 
hogy rendet rak a kabinjában, amellyel nem sokat törődött azóta, hogy dolgozó nő volt. 
Elpakolta az előző nap vett apróságokat, s közben azon tűnődött, mi történne, ha akár 
Tom, akár ő új kapcsolatra vágyna. Tom normális, egészséges férfi, előbb-utóbb új 
barátnője lesz. S nem lesz többé szüksége Dorára. 

Kidobott jó néhány pár gyapjúzoknit. Utoljára iskoláskorában viselte őket, de az anyja 
rábeszélte, hogy hozza magával, mert a hajókon még nyáron is rettentő hideg van. Résen 
kell lennie. Ha Tom csak a leghalványabban is utal rá, hogy tetszik neki valaki, 
biztosítania kell afelől, hogy részéről minden rendben. Ö most csak élvezni szeretné az 
egyedüllétet. 

Jo kopogott be. 
– Szerencsére Michael épp a gép előtt ült. Azt mondta, mindent kidobhatunk, amire 

Marcusnak nincs szüksége. 
– Te jó ég! Honnan tudjuk, mire lehet szüksége Marcusnak? Bárcsak ismerném! – 

mondta Dora. – Úgy sokkal könnyebb lenne. 
Jo nevetett. 
– Azt hiszem, ki tudjuk majd találni. Michael azt mondja, amiben nem vagyunk 

biztosak, tegyük a tatrekeszbe. 
– Az meg micsoda? – kérdezte rémülten Dora. 
– Egy apró fülke a hajó végében. Mint egy szemétledobó; csak belegyömöszöljük a 

cuccokat. Egyfajta börtön, lomok számára. Biztos vagyok benne, hogy néhány tárgy azóta 
hányódik itt, amióta Michael megvette a bárkát. 

– Tudod, mit mondana erre Karen… 
– És mit mondanál te… 
– Takarítsuk ki a tatrekeszt is, hátha Marcus még hoz magával valakit. 
Jo sóhajtott. 
– Beszéljük meg Tommal. Megyek főzni. 
– Te nem akarod kitakarítani a tatrekeszt! 
– Jól látod, drágám. Viszont tegnap kivettem a fagyasztóból egy gyönyörű bélszínt. 

Úgy éreztem, hogy ma főzőcskéznem kellene egy kicsit. – Tudta, hogy a módszere bevált; 
máris sokkal derűsebb volt, s hálát adott az égnek az előrelátásáért. 

Dora végre rájött, hogy Jo öngyógyító céllal süti a húst, s már csak azt remélte, készít 
hozzá Yorkshire pudingot is. 

Amikor Tom megérkezett, Dora a bárkafolyosón állt. Körülötte furnérlemezek, régi 
kabátok, hajólámpák, amelyek a Queen Maryről is származhattak volna, továbbá kötelek 
és rozsdaoldót tartalmazó dobozok. 

– Szia! – mondta Tomnak. – Épp időben jöttél, hogy megmondd, innen mire lehet 
szükségünk, s mit dobhatunk ki. 



Tom a Dora lábánál heverő kupacokra nézett. 
– Én nem dobnék ki semmit, inkább eladnám az interneten. 
– Arra most nincs időnk! Mit gondolsz, ki kell takarítanunk a tatrekeszt? – Dora 

boldog volt, hogy Tomnak nem kell megmagyarázni, mi az a tatrekesz. – Szükségünk lesz 
annyi helyre? Vajon Marcus hoz még valakit magával? 

– Utasokra nem lesz szüksége, az egészen biztos. Csak olyanokra, akik tudják kezelni a 
kormányt és a kötélzetet. 

– Te tudsz kormányozni? 
– Azt hiszem. Ekkora bárkával még nem próbálkoztam. Ennek persze nem kellene 

gondot okoznia, de lehet, hogy fog. 
– Ez a mentőbója rettentő réginek látszik – vett fel Dora egy kopott, narancssárga, 

patkó alakú tárgyat, amelyről szürke nejloncsíkok lógtak le. 
– Marcus azt mondaná rá, hogy őskövület, s én is egyetértek vele. Nem tudom, van-e 

az ilyesminek szavatossága, de ezé biztos lejárt. Mi van még itt? – Bekukucskált az ajtón. 
– Csomó minden! 

– Sok közülük a Jo holmija. Én csak a hajókellékeket válogatom. Nem akarsz benézni a 
tatrekeszbe? Lehet, hogy az meghaladja a képességeinket. 

– Semmi sem haladja meg a képességeinket – felelte Tom nagyképűen, s eltűnt. 
Amikor visszatért, úgy nézett ki, mint aki épp elhatározta, hogy fél kézzel átevez az 

Atlanti-óceánon. Lehet, hogy egész életében bánni fogja, de most úgy érzi, hogy meg kell 
tennie. 

– Talán ott is ki kellene takarítanunk. Használható kabinnak látszik. Azt hiszem, 
Marcus gyakran visz magával még valakit, ha a hajón senki más nem tud segíteni neki. – 
Sóhajtott. – Ezt nagyon élvezném. 

– Mit? 
– Ha Marcusnak dolgozhatnék. 
– Azt hittem, te hajókat építesz. 
– így is van. De mindent vállalok, ami összefügg a hajózással. 
– Még a takarítást is? – heccelte Dora. 
Tom mosolygott. 
– Attól tartok, a tatrekeszben segítségre lesz szükségem. Valakire, aki segít kirángatni 

azt a rengeteg holmit. Mindent kihordunk a fedélzetre, aztán majd meglátjuk, mit 
csináljunk. Ha kell, kölcsönkérem Hamo teherautóját, s mindent elviszek a 
szeméttelepre. 

– Hamónak rengeteg kocsija lehet – mondta Dora, mert eszébe jutott a bogárhátú. 
– Igen, ő afféle gyűjtő. Megvesz kocsikat, hogy helyrepofozza és eladja őket, de végül 

nem mindig viszi rá a lélek, hogy megváljon tőlük. 
Miután megnyugtatták Jót, hogy nem mondtak le a kabin kitakarításáról, csak előbb a 

tatrekeszt hozzák rendbe, felmentek a fedélzetre. 
– Azon tűnődöm, vajon Jo tudja-e, hány emberre lesz Marcusnak szüksége, s elhozza-e 

azt a híres jobbkezét – mondta Dora, miközben bizonytalanul lesett be a tatrekesz 
ajtaján. 

Tom kuncogott. 
– Nem hiszem, hogy olyan híres ember lenne. Valami vén tengeri medve. 
– Vagy egy gyönyörű lány, aki kitűnően ért a kormányzáshoz – nevetett Dora. – 

Például Carole. 
– Biztos vagyok benne, hogy Carole nem ért a kormányzáshoz. 
– Ezt nem tudhatod! Csak azért, mert fiatal és szép, nem biztos, hogy kétbalkezes! 
– Tudom… 



– Azt hittem, ha tényleg annyira ismered a bárkák világát, biztos tudod, kit szokott 
Marcus magával vinni. 

Tom sóhajtott, szemmel láthatóan bosszantotta, hogy ez az értesülés nincs a 
birtokában. 

– Igazság szerint én nem ismerem Marcust. Csak hallottam róla. 
– Na jó, ha már másra nem vagy jó, hozzuk rendbe ezt a kabint. Aztán együtt elvisszük 

a holmit a szeméttelepre. Menj le! 
Kivonszoltak rengeteg – Tom által „bontott fának" nevezett – deszkát és furnérlemezt. 

Kirángatták a dohos matracokat, rohadó köteleket s a számtalan beragadt tetejű 
festékeskannát. Végül a tatrekesz kiürült, s Dora csatlakozhatott Tomhoz. Óvatosan 
mászott le a létrán. 

– Büdös van – nézett körül. 
Tom felháborodott. 
– Ahol éveken át szemetet tárolnak, ott csak büdös lehet! 
– Nem kötekedni akartam, csak megállapítottam. Fel kellene mosnunk. Ideadnád azt a 

szemétlapátot? Azért nedves a padló, mert valami folyik, vagy csak mert a kabin tele volt 
nedves dolgokkal? 

– Nem tudom. Mire van szükséged a takarításhoz? Maradj itt, mindent elkérek Jótól. 
A kipirult Jo már csak hajszoltnak érezte magát, amikor Tom lement hozzá, hogy 

takarítószereket kéljen tőle. A nyugtalanság határozott előrelépés a rémülethez és a 
búskomorsághoz képest. 

– Nézzen csak be abba a szekrénybe. Sajnos nem tudok segíteni, most derült ki, hogy 
még egy csomó krumplit meg kell hámoznom. 

– Rendben. – Tom szemlátomást nem érezte át a krumplihámozás jelentőségét; 
lehajolt, s keresgélni kezdett az erős illatú folyadékokat tartalmazó flakonok közt, 
amelyek felirata azt ígérte, segítenek megszabadulni a legmakacsabb vízkőtől is, s 
elpusztítanak minden ismert baktériumot. – Nem tudja véletlenül, kit akar még Marcus 
magával vinni az útra? Ha beéri velem, nem lesz szükségünk a tatrekeszre. 

– Ezt tőle is megkérdezheti – felelte Jo, aki korántsem volt olyan nyugodt, mint 
amilyennek tettette magát. – Átjön ebédre. 

– Jappé! – ujjongott Tom a Dorától eltanult módon. Kikukucskált a szekrényből. – 
Hogyhogy? 

– Nemrég telefonált. Ellenőrizni akar pár dolgot, elsősorban az üzemanyagtartályokat. 
Michael szerint rendben vannak, de Marcus nem akar kockáztatni. Bárcsak itt lenne 
Michael! – Amióta a házassága tönkrement, Jo egyfolytában azt hajtogatta magának, 
hogy a férfiakra nem lehet számítani, s nincs is szüksége rájuk. De lehet, hogy gyakorlat 
kell hozzá, hogy elboldoguljon nélkülük, ő pedig még nem elég régóta egyedülálló. – Nem 
lett volna muszáj meghívnom ebédre, de mivel épp főzök, valahogy magától értetődőnek 
tűnt. 

– Szóljak Dorának? – Tom felegyenesedett, s olyan törődően pillantott Jóra, hogy az 
asszony megpróbált elmosolyodni. 

– Nem, nem. Folytassák csak a rámolást. De ha el tudnának pakolni a folyosóról, hogy 
el lehessen jutni a fürdőszobába, az nagyszerű lenne. 

Tom a flakonokkal, egy dörzsölőkefével s a Jo által a gépházból kimentett rongyokkal 
tért vissza Dorához, hírül adva neki, hogy a Marcus néven ismert legenda nemsokára 
valósággá válik. 

 
Jo a hajókonyhában állt, s az ebéden morfondírozott. A hús nem lesz kevés, ha elég 
vékonyan szeleteli. Krumplit hámozott még, de hol süsse meg, amikor csak egy sütője 



van? Abban a házban, ahol egy Rayburn és egy hagyományos sütő is a rendelkezésére 
állt, az öngyógyító vasárnapi ebédfőzés remekül működött, itt azonban veszített a 
varázsából. Vajon azért aggódik ennyire, mert meg akar felelni Marcus elvárásainak, aki 
remek szakácsnőként emlékszik rá? 

Szeretett volna legalább ezzel kitűnni, ha már úgyis annyira hasznavehetetlen lesz az 
úton. Századszor nézett az órájára, mintha az minden kérdésére tudná a választ. 

– Elmenjünk vásárolni Tommal? – kérdezte Dora, aki épp akkor jelent meg, amikor Jo 
fennhangon sorolta magának, mi van még a szekrényben. – Tom mondta, hogy Marcus is 
átjön ebédre. Erősebb tisztítószerekre van szükségünk abban a kabinban, és kesztyűkre. 

– Tényleg elmennétek? Kicsit zátonyra futottam. Rendben lett volna, ha csak Tom és 
te vagytok itt, de Marcus igazi vendég. Édességet is kell csinálnom. – Eszébe jutott, 
mennyire ízlett a múltkor a férfinak az eperkrém. Kár, hogy nem csinálhat most is 
ugyanolyat. Olyan könnyű lenne! 

– Összeírom, mire van szükség. 
– Mit gondolsz, a sodót szereti, vagy a tejszínhabot? – kérdezte Jo pár perc elteltével. 
– Én nem ismerem, Jo. Vehetünk mindkettőt, és ha nem szereti a tejszínhabot, majd 

máskor eszünk epret. 
– Köszönöm, zseniális vagy. Vigyétek el a bankkártyámat, de vigyetek egy kis 

készpénzt is. 
– De nem mondhatod meg a kódodat! 
– Dora, drágám, kislánykorod óta ismerlek. Megbízom benned. 
Miután Dora eltűnt, Jo a fedélzetre rohant, s utánuk kiabált a vízen át. 
– És pecsenyeszószt! Nem is tudom, mi lenne velem nélkületek. 
 

– Bárcsak Jo pontosabban megmondta volna, milyenfajta vörösborra gondol – mondta 
Dora a vörösboros palackokkal megrakott polcokat böngészve. – Nem igazán értek a 
borokhoz. 

– Ha gondolod, szívesen választok – felelte Tom. 
– Te házi bort iszol. Nem tudom, hogy megbízhatok-e az ízlésedben. 
– Az ízlésemmel semmi gond, der nem szeretném szórni Jo pénzét. Bár a bort inkább 

én fizetem. Úgyis mindig nálatok eszem. 
– Jó, de még mindig nem tudjuk, mit vegyünk. Ha vendégségbe mentünk, mindig John 

választotta a bort, én csak megittam. 
– Hm – mondta Tom tűnődve; volt valami a hangjában, ami nyugtalanná tette Dorát. 
– De egy borlapon remekül eligazodom! Már alig merek megszólalni a jelenlétedben; 

attól félek, ha bevallom, hogy valamiben nem vagyok jártas, máris a következő próbán 
töröd a fejed! 

A férfi nevetett. 
– Megígérem, hogy figyelmeztetni foglak, mielőtt kitalálnám a következőt! Elismerem, 

hogy az első kettő elég kemény volt. 
– Bezony! 
– Ugye tudod, hogy még egy fesztiválra is el kell menned? 
– Hogy is felejthetném el? – Dora igyekezett közömbösnek és fesztelennek tűnni. 
– De ezt jó előre meg is mondtam. Szégyen, hogy még meg sem vettem a jegyeket oda, 

ahová igazán el szeretnélek vinni. 
– Gyalázat! 
Tom rásandított, de ejtette a témát. Dora biztos volt benne, hogy a férfi tudja, milyen 

kevéssé lelkesedik a könnyűzenei fesztiválokért. Boldog volt, amiért Tom témát váltott. 



– Nem tudod, miért döntött úgy Jo, hogy ma vasárnapi ebédet főz? Azért furcsállom, 
mert nem szokott minden vasárnap főzni. 

– Én sem vagyok gondolatolvasó, de azt hiszem, a tegnappal lehet összefüggésben. 
– A tegnappal? 
Dora bólintott, s levett a polcról egy üveg akciós vörösbort. 
– Mit szólnál ehhez? Egyet fizet, kettőt kap. 
– Imádom az akciókat. – Tom elvette a palackot Dorától, s megnézte a címkét. – Mit 

csináltatok tegnap? 
– Visszamentünk Jo régi otthonába. Rettenetes lehetett neki. Nem nagyon beszél róla, 

de azt hiszem, úgy érezte, mintha a férje új barátnője felszámolta volna a múltját. Nagyon 
megingathatta az önbizalmát. Szerintem azért készít ilyen parádés ebédet, hogy 
bebizonyítsa magának, mégiscsak ért valamihez. 

– Persze hogy ért! Mi a helyzet a restaurálással? 
Dora megrázta a fejét, s megrakta a bevásárlókocsit üvegekkel. 
– Tudom. Azt hiszem, a főzés a múltját jelképezi, és Jo valami olyasmit akar 

bizonyítani vele, hogy nem kell az egészre keresztet vetnie. – Dora még arra is gondolt, 
Jo nagyon értéktelennek érezheti magát, amiért csak egy gyereket tudott szülni, de ezt 
már nem mondta el Tomnak. Úgy gondolta, a férfit nem igazán érdekli Jo lelkivilága, bár 
van olyan udvarias, hogy nem mutatja, ha unja a témát. – Ha hat üveget veszünk, elég 
nagy árengedményt adnak, kapóra fog jönni. 

– Nem tudom, helyes-e hat üveggel venni a Jo pénzéből – vetette ellen Tom. – Vegyünk 
hármat mi, hármat ő, és akkor nem kell bűntudatot éreznünk, amiért mindig nála 
eszünk. 

– Nekem nincs bűntudatom – mondta Dora kimérten. – Én albérlő vagyok. Kosztot és 
kvártélyt fizetek. 

– Akkor a többi bort én állom. Mit kell még vennünk? 
– Zsemlemorzsát. De sietnünk kell. A folyosón még mindig ott van az a rengeteg 

holmi. 
 

Közben minden visszakerült a lomtárba. Kiporszívózták a kabint, megterítették az 
asztalt. Amikor Dora és Tom visszatért, Jo a sütő előtt térdelt, s olyan kíváncsian 
kukucskált befelé, mintha odabent a világegyetem nagy titkaira derülhetne fény. 

– Mit szeretne látni? – kérdezte Tom kíváncsian. 
Jo sóhajtott, becsukta a sütő ajtaját, és felállt. 
– A hús kész van, de nem tudom, megsül-e itt valaha a krumpli, vagy inkább vigyem át 

az egészet Tilly-hez. Valami isteni sütője van. Hoztatok bort? Remek. Nyissunk ki egy 
üveggel. A szószhoz is szükségem lesz rá. 

– Hat üveggel vettünk. Árleszállítás volt. De hármat Tom fizet. – Dora Tomra nézett, 
várta, hogy a férfi elővegye a pénztárcáját. 

– Dehogy fizet! – legyintett Jo, amikor Tom a hátsó zsebe felé nyúlt. – Kitakarítja a 
tatrekeszt, és ha Marcusnak sincs ellene kifogása, velünk jön Hollandiába. Azt hiszem, 
megérdemel egy kis bort. 

– Te jó ég, Jo! Te kitakarítottál a folyosón! Megcsináltuk volna! 
– Bepánikoltam. Marcus perceken belül itt lehet. A lomtárat még egy kicsit rendbe 

szedhetitek, hogy látsszon, szükség esetén ott is alhat valaki. 
– Hoztam virágot – mondta Dora. – Ajándékba. Nem volt drága, úgyhogy két csokrot 

vettem. 
– Édes vagy! Épp erre volt szükségünk! Nagyon köszönöm. Azt hiszem, az ott jó lesz. 



Dora a kijelölt vázába állította az íriszeket. Tom kinyitott egy üveg bort, a többit pedig 
egy beépített ládába állította. Jo újra kinyitotta a sütő ajtaját. 

– Nem megy – jelentette ki. – Átviszem Tillyhez. Itt sosem sül meg. 
Dora arrébb tessékelte Jót, és ő is bekukucskált a sütőbe. 
– Marcus még meg sem jött. Ha itt lesz, nem ültetjük rögtön asztalhoz, először 

megkínáljuk egy itallal. Szerintem van még annyi idő, hogy a krumpli is megsüljön. 
Inkább vonulj vissza egy pohár borral, és hozd rendbe magad. 

Jo Dorára nézett. 
– Tudod, nem is baj, hogy ilyen ellentmondást nem tűrő lettél, amióta itt laksz. Tom, 

töltsön nekem egy pohár nyugtatót. 
A kabinjában hűvösebb volt. Jo letette a poharát, s keresgélni kezdte a szekrényben a 

sminktáskáját. A hajóparádé óta nem használta. Amikor Marcus szemügyre vette a 
terepet, Jo újra felállította a fésülködőasztalt. Csak egy doboz papír zsebkendőt tartott 
rajta, meg egy rúzst és egy hajkefét, hogy mindig kéznél legyenek. 

Most az ágyra öntötte a táska tartalmát, s megtalálta a krémet, amit Karentől kapott. 
Mama, ettől biztos láthatatlanná válnak a táskák a szemed alatt, mondta. Jo ebben 
nemigen bízott, de mert úgy tapasztalta, hogy a krém tartósabbá teszi a sminket, néha 
használta. 

Egy másik drága krémet is használt, amit ő vett. Ez „fényt visszatükröző részecskéket" 
tartalmazott, valamint rengeteg olyan vegyi anyagot, amelyek „a szem alatti karikák és 
puffadtság eltüntetésével" adják vissza a bőr fiatalságát. Jo nem hitt benne, hogy az 
ifjúságot egy csinos dobozból külsőleg vihetné fel a bőrére, puszta babonából használta a 
krémet. 

Miután előző nap találkozott volt férje új barátnőjével, s tudta, hogy Marcusnak is nála 
sokkal fiatalabb barátnője van, sokkal bizonytalanabbá vált saját külsejének 
megítélésében. Nem csak a saját kortársaival kellett lépést tartania; igyekezett úgy 
festeni, mintha nem egy vén boszorka lenne, ami a korát tekintve lehetetlennek tűnt. 
Samanthához és Carole-hoz viszonyítva legalábbis. 

Befújta magát Chanel No 19 parfümjével. Mivel ezt Karen is gyakran kölcsönkérte 
tőle, valószínűleg nincs öregasszonyszaga. Bekente fürtjeit egy balzsammal, amely 
„repkedővé" teszi a hajat. Miért nem gondolt rá, hogy fodrászhoz menjen? 

– Jo? 
Dora halk hangját hallva Jo azonnal letette a körömvágó ollót. 
– Igen? 
– A sütő pityegett. Csináljak vele valamit? 
– Nem, máris jövök. 
Gyorsan visszarámolt mindent a táskába, s megnézte, mi történt a hajókonyhában, 

amíg nem volt ott. 

 

Tizenharmadik fejezet 
 

 
– Sajnálom, hogy késtem – mondta Marcus egy órával azután, hogy Jo kisminkelte magát. 
– Feltartottak. 



Nem úgy tűnt, mint aki valóban sajnálja a dolgot, inkább bosszús volt. Jo a 
szeszélyességet is elkönyvelte Marcus tulajdonságainak sorában. 

– Semmi gond – felelte Jo fesztelenül, mintha az elmúlt félórában nem kizárólag azon 
tépelődött volna, nem fog-e kihűlni a hús, megégni a krumpli s kiszáradni a Yorkshire 
puding. Végül is nem Marcus tehet róla, hogy öngyógyításképpen vasárnapi ebédet akart 
főzni. 

Bemutatta egymásnak a vendégeket, s mindenkit leültetett, hogy tálalhasson. 
Miközben kivette a zöldségtálat a sütőből, pecsenyeszószt öntött egy tálkába, s mindent 
az asztalra tett, hallotta, hogy Tom burkoltan megpróbálja rávenni Marcust, vigye 
magával. 

Szerencsére Tom jó benyomást tett Marcusra, s a két férfi nemsokára elmerült az 
útitervekben. Dora a maga női módján be-bekapcsolódott, csak Jo hallgatott. Megtette a 
dolgát, olyan ételt főzött, ami még az ő roppant magas igényeinek is megfelelt, s amit 
mindenki lelkesen fogyasztott. 

Végül, amikor már a krumpli és a Yorkshire puding is elfogyott, s Jo azon tűnődött, 
hozhatja-e a desszertet, Marcus megszólalt. 

– Az mondta, hogy velünk tart, Joanna. De tudni szeretném, miért vonakodik annyira. 
Ha számított volna erre a kérdésre, Jo felkészült volna a válasszal, de mivel a derült 

égből csapott le rá, kénytelen volt az igazságra fanyalodni. 
– Mert félek. Mindenkinek elmondom, s úgy tűnik, senki sem hisz nekem. 
Csönd volt. Mintha valamennyien félbehagyták volna az evést. 
– Rendben – mondta Marcus nyugodtan, s felállt. – Dora, ugye mindent magára 

hagyhatunk? Elmegyünk sétálni Joannával. 
Tom és Dora egymásra néztek, de nem mondtak semmit. 
– Nem hagyhatok csak így itt mindent! – jelentette ki Jo. Mindenhol hegyekben álltak a 

zsíros edények és serpenyők. 
– De igen – felelte Marcus. – Jöjjön! 
És Jo ment. Nem volt elragadtatva a férfi erélyes hangvételétől, de volt valami Marcus 

tekintetében, ami azt sugallta, biztonságosabb, ha engedelmeskedik. Azt gondolta, így 
legalább nézőközönség nélkül mondhatja meg a magáét a férfinak. Amikor felment a 
lépcsőn, Tom és Dora hozzákezdett összeszedni a tányérokat és megrakni a 
mosogatógépet. 

Marcus nem szólalt meg, amíg mindketten le nem értek a bárkáról, s kint nem voltak a 
kapun. 

– Igazán nem érzem… – kezdte Jo, akinek fogalma sem volt róla, mit is érez. 
– Csak szeretném megtudni, miért fél annyira – mondta Marcus halkan. – Hogy 

megnyugtathassam. Tom jó gyereknek látszik – folytatta, s Jo nem tudott ellenkezni. 
– Igen. És nagyon szeretne velünk tartani. Remélem, nincs ellene kifogása. Dora iránt 

pedig felelősséggel tartozom. 
– Vajon elég higgadt? Nem fog kiborulni? Képes lesz egy csésze teát főzni nekünk? – A 

férfi elszántan lépkedett, s Jo nem könnyen tartott vele lépést. 
Jo, aki maga is a kiborulás szélén állt, nevetett. 
– Nem lesz vele gond. Tommal remek kis csapatot alkotnak. 
– Együtt vannak? 
Jo összeráncolta a homlokát. 
– Nem hiszem. Szinte biztos vagyok benne, hogy csak barátok, de ki tudja, mindig így 

lesz-e. Hová megyünk? – kérdezte; már megtanulta Marcustól, hogyan kell hirtelen 
témát váltani. 

– Csak járunk egyet. Körülnézünk itt a folyóparton, s keresünk egy üres padot. 



A kocsmával és a boltokkal ellenkező irányba vezette Jót. Átmentek egy hídon s végig 
egy ösvényen, míg a vontatóúthoz nem értek. 

– Gyakran kell rábeszélnie embereket, hogy tartsanak magával? – kérdezte Jo, amint 
újra egymás mellett tudtak lépkedni. 

Marcus nevetve rázta meg a fejét. 
– Korántsem. Általában arról győzködöm az embereket, hogy ne jöjjenek velem, ne 

hozzák a barátnőjüket, és ne adjanak el jegyeket minden barátjuknak. 
– Jegyeket árulnak? 
– Azt azért nem, de sokan hajlamosak merő szórakozásnak tekinteni ezeket az utakat, 

s miközben mindenki remekül mulat, a túl sok ember veszélyes és tébolyító lehet. 
– Akkor rám sincs szüksége. Én is veszélyes és tébolyító vagyok. 
Jo csak tréfált, s arra számított, hogy Marcus nevetni fog, de nem tette. 
– Nem, maga nem az. Legalábbis… – Újra zavarba ejtőn nézett rá. – Nem azért 

szeretném annyira, hogy velünk tartson, mert remekül főz, és a főztjével mindenkit 
boldoggá tenne, hanem mert nem szeretném, ha félne a tengertől. 

– Ha nem kell elmennem, nem fogok félni. – Olyan nehéz eligazodni a férfin. Philip 
mindig olyan egyenes volt, hogy Jo pontosan tudta, mikor mit fog mondani. Marcust nem 
könnyű megfogni. 

A férfi tudomást sem vett Jo megjegyzéséről, s megfogta a karját. Jónak hatalmasakat 
kellett lépnie, hogy lépést tudjon tartani vele, s egyikük sem szólalt meg, míg Marcus 
meg nem állt egy általa megfelelőnek ítélt helyen. A pad a folyóra nézett. Jo úgy sejtette, 
a szemközti fák Tom szigetét rejtik, s az ő hajója is ott van azok között a különböző vízi 
járművek között, amelyek addig rongálódnak és rohadnak a folyóban, míg el nem nyeli 
őket a víz és a környező növényvilág. 

– Szóval – mondta Marcus – mitől fél pontosan? 
Jo tűnődött. Alaptalan félelmeket nagyon nehéz szavakba önteni; bármi, amit mond, 

roppant bután, sőt gyengeelméjűen hangzik. 
– Nem tudom. Egyszerűen félek. Tengeribeteg vagyok, és az sem segít. Nem nagyon 

szeretek kis hajókkal közlekedni, még komppal sem. A tenger olyan nagy, végtelen és 
könyörtelen. 

Marcus nem felelt azonnal. 
– Igen, a tenger nagy. De gondoljon csak arra a rengeteg hajóra, amely azóta átszelte, 

hogy az ember képessé vált megmunkálni a fát. A tenger hasznos. 
– Hasznos? – Azokhoz a hangzatos szavakhoz képest, amelyekkel Jo jellemezte a 

tengert, a „hasznos" egy kissé földhözragadtnak tűnt. – De komolyan. – Jo próbálta 
megérteni, mire céloz Marcus. – Nem igazán értem. A hasznos tenger, a nagy, hasznos 
tenger. „Elmegyek a hasznos tengerig, a hasznos tengerig, az égig…" – Szándékosan 
rosszul idézte a könyvcímeket és verssorokat, így próbálta bebizonyítani, milyen furcsa 
„hasznosnak" nevezni a tengert. 

A férfi nevetett, de kitartott álláspontja mellett. 
– De ha egyszer hasznos! A folyók is hasznosak. A városokat mindig folyóparton 

építik. Nézze csak meg Londont. – A fákkal borított sziget felé bökött, amely egyáltalán 
nem hasonlított a távoli világvárosra. – Gondoljon csak arra, milyen hasznos az árapály. 
Ha gyenge hajóval kell dolgoznom, tizenkét órán át járatom a motort, amíg visz az ár. Ha 
apály van, tizenkét órára lehorgonyozom. 

Jo épp ki akarta jelenteni, hogy a férfi számára nyilván egészen mást jelent a tenger, 
de Marcus nem hagyta szóhoz jutni. 

– Régen több millió ember fulladt a tengerbe, de ez napjainkban nem fordulhat elő. A 
Három nővér roppant biztonságos kis bárka. Nem eshet rajta bántódása. Nem hagynám. 



Minden várakozásával ellentétben Jo kezdte nyugodtabban mérlegelni a tenger 
átszelésének lehetőségét. 

– Komoly tapasztalatom van. Olyan óvintézkedéseket is foganatosítok, amelyeket 
mások fölöslegesnek tartanak. Velünk tart majd Ed is, aki még nálam is régebben 
hajózik, s olyan felszerelésünk lesz, amelyet pár éve még fel sem találtak. Végig mondani 
fogom, hogy éppen mi történik, s talán még azt is megengedem, hogy kormányozzon. 
Megígérem, hogy a Három nővérrel együtt biztonságban lesz. 

Jo lemondóan sóhajtott; akár tetszik neki, akár nem, búcsút kell vennie a félelmeitől. 
– Most már jobban érzi magát? – kérdezte Marcus, s Jo cseppnyi törődést hallott a 

hangjában. 
Megint sóhajtott és bólintott. 
– Miért akarta, hogy jobban érezzem magam? Miért nem hagyja, hogy otthon 

maradjak? 
A férfi elmosolyodott. 
– Tekintettel a tényre, hogy nincs otthona… Szívesen eloszlatnám a félelmét. Fontos 

nekem, hogy megszeresse a hajózást. 
– Miért? 
Marcus nem válaszolt rögtön. 
– Én adok a hírnevemre. Ha kiderülne, hogy egyesek nem hajlandók velem hajózni, 

oda a hírnevem. 
Jo nem tudta, viccel-e vagy sem. Talán tényleg csak a jó hírneve érdekében akarja, 

hogy vele tartson Hollandiába. És a főztjéért. 
– De mindenki tudja, hogy a Három nővér nem az enyém, hanem Michaelé – mondta 

Jo. 
– Akkor is. Még maga Michael is feltehet néhány kínos kérdést. Nem szeretném 

elveszíteni a belém vetett bizalmát. 
Jo nevetett, s megragadta az alkalmat, hogy témát váltson. 
– Már nem emlékszem, maguk együtt jártak egyetemre? 
Marcus megrázta a fejét. 
– Nem, csak evezni. Én a másodkapitányi vizsgámra készültem, ő pedig elsőéves volt 

az egyetemen. Régóta ismerjük egymást. 
– Azt sem tudom, Philip és ő hogyan ismerkedtek össze. 
– Van ennek most bármi jelentősége? 
Jo az ajkába harapott. 
– Nem igazán. 
A férfi megfogta a kezét. Csöppet sem regényesen, inkább csak azért, hogy ne 

szaladjon el. 
– Ha így érez, mi vette rá, hogy velünk tartson? 
A keze meleg volt, száraz és kissé érdes. Jo aprónak, törékenynek érezte a magáét 

Marcus szorításában. 
– Philip. Ő tudja, mennyire félek, vagyis féltem, és kijelentette, hogy úgysem merek 

belevágni. Szeretem épp az ellenkezőjét csinálni annak, amit mondanak nekem. 
Marcus nevetett. 
– Ezt meg kell jegyeznem. Szóval tegnap találkoztak Philippel? 
– Ühüm. Hazamentünk Dorával, hogy összeszedjünk pár holmit. Úgy volt, hogy nem 

lesznek otthon Samanthával, a barátnőjével, de túl korán visszajöttek. – Szívesen 
elmesélte volna Dora harcát Karen nadrágjával, de aztán úgy döntött, nem lenne szép 
tőle. 

– És milyen az új barátnő? 



– Biztos el tudja képzelni. Fiatal, vékony, és gyereket vár. 
Nem állt szándékában beszámolni Marcusnak Samantha terhességéről, de kibukott 

belőle. Felsóhajtott, de megállta, hogy kijelentse: „mindent összevetve olyan, amilyen én 
soha többé nem leszek." 

– Gyereket vár? Nem túl korai ez? 
– Nem tudom, hogy tervezték-e. 
– Philip még nem hallott a fogamzásgátlásról? 
Marcus nagyon feldúltnak tűnt. 
– Lehet, hogy a gyerekvállalást nem szabad halogatni… 
– Szerintem… 
– Igen? 
– Szerintem meg igazán tiszteletlenség, Hogy Philip nem sokkal azután, hogy magát 

elhagyta, már új családot is alapít. 
Jo nem válaszolt rögtön. 
– Nem hiszem, hogy ezt ők mérlegelték volna. 
– Pedig kellett volna. – A férfi felállt, s Jót is felsegítette. – Készített desszertet? 
Jo meglepetten nevetett. 
– Természetesen. Lételemem a táplálás és a gondoskodás. Desszerteket készítek, ez 

minden tudományom. 
– Ezt kétlem, Joanna. Visszamehetünk? 
Jo megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy a beszélgetés befejeződött. 

Nyugtalanította Marcus nézése, s újra felkavarta az, hogy Philipet és régi, szeretett 
otthonát emlegették. 

 
Tökéletes volt az időzítés. A vacsora romjait eltakarították, s az asztal közepén ott 
díszelgett a morzsasüti, körülötte tiszta kanalak és tálkák, valamint egy korsó tejsodó. 

– Ó, Dora – mondta Jo. – Még sodót is készítettél? 
– Én voltam – jelentette Tom. – Sodóban verhetetlen vagyok. 
– Hol hajóznánk be Hollandiába? – kérdezte Tom, amikor mindenki újra boldogan 

falatozott. 
– Valószínűleg Vlissingennél – felelte Marcus. – Előbb is megtehetnénk, de azt a 

kikötőt ismerem legjobban. 
– És hány emberre lesz szüksége? – folytatta Tom, aki meg akart bizonyosodni róla, 

hogy Marcusszal tarthat. 
– Négy megbízható emberre. Magamra, magára, a társamra, Edre, Dorára és Joannára. 
Tom megkönnyebbülten mosolygott. 
– Ez már öt ember – mondta Jo gyorsan. 
– Én nem bánom, ha itthon kell maradnom – jelentette ki Dora, majd hirtelen 

ráébredt, hogy ez nem igaz. 
– Én nem megyek Dora nélkül – mondta Jo. – Főzzön inkább ő, és én itthon maradok. 
Dora épp tiltakozni készült, amikor Marcus közbevágott. 
– Mindketten jönnek – jelentette ki. – Van itt elég hely? Nem emlékszem pontosan. 
– Milyen jó, hogy kitakarítottátok a tatrekeszt – mondta Jo, aki kezdett izgatott lenni. 

Lehet, hogy jó móka lesz ez az út? 
– Azt hiszem – felelt Marcusnak Tom, aki gondolatban már mindenkit elszállásolt. – 

Ketten a tatrekeszben s egyvalaki a lomtárban, ha teljesen kitakarítottuk. Dorának ott 
van a saját kabinja… 

– De abban Jo alszik, ha Marcus megkapja az övét – mondta Dora. 



– Én alhatok a lomtárban is – jelentette ki Jo. – A segítsége, Ed nem fogja bánni, ha 
meg kell osztania valakivel a hálóhelyét? 

– Ed? Nem hiszem, ő könnyen alkalmazkodik – felelte Marcus. – Joannának tényleg 
megfelel a lomtár? 

– Meg fog felelni – mondta Dora gyorsan. – Különben is én fogok ott aludni. Jo 
megkapja az én kabinomat. Az nagyobb. 

– Tudom, hogy tizenhét éves korom óta felszedtem pár kilót, de egyedül nincs 
szükségem franciaágyra. Nem úgy, mint Marcusnak. 

– Egyedül nekem sincs! – mondta a férfi. 
Jo elkezdte összeszedni a tányérokat. Nem tudta eldönteni, a férfi udvarol-e vagy sem. 

Aztán meglátta a csalódott arcokat. 
– Ó, még egy kis sütit? 
– Főzzek kávét? – kérdezte Tom, miután Jo mindenkinek adott még sütit. Nyilvánvaló 

volt, hogy Tom végre túl akar esni az evésen, s legszívesebben máris leszedné az asztalt, 
hogy előkerülhessenek a térképek. – Aztán mindent eltervezhetünk. 

– Én feketén kérem, két cukorral – mondta Marcus, s kanalát az üres tálkába tette. – 
Isteni volt. 

– Útközben nem fogok húst sütni – jelentette ki Jo. – Nem szeretném, ha forró olaj 
loccsanna rám. 

– Nem az Atlanti-óceánra készülünk, Joanna, nem kell túl nagy hullámokra számítania. 
De egyetértek, az efféle lakomákat tartsuk inkább kikötőkben. 

– Mindig arra vágytam, hogy Hollandiába hajózhassak – szögezte le Tom. – Hozzak 
papírt? 

– Van egy mappa az íróasztalon – mondta Jo. 
– Rendben. – Gyorsan leültek, s várták, mit fog mondani Marcus. 
– A London Bridge-től indulunk, két órával a dagály tetőzése előtt, így használhatjuk 

ki leginkább az apály minden előnyét. – Jóra nézett s elmosolyodott. – Ez egy erős bárka, 
de nem pazaroljuk az üzemanyagot. Árral szemben már csak elvből sem hajózunk. 

Dora megjegyezte, hogy erről még ki kell kérdeznie Tomot. Bár amióta a telepen 
dolgozott, sokat tanult a hajóépítésről és -javításról, az apállyal és dagállyal csak akkor 
foglalkozott, amikor munkába vagy haza akart jutni. 

– Valószínűleg Sheerness közelében, Queenborough-nál éjszakázunk – folytatta 
Marcus. 

– Miért állunk meg? – kérdezte Tom. – Ha ilyen sokan leszünk, éjszaka is hajózhatunk, 
nem? 

– Hajózhatunk, de nem jutnánk messze. Jobban tesszük, ha alszunk egy jót, és korán 
reggel folytatjuk az utat. 

– Mennyi idő alatt érünk a szárazdokkba? – érdeklődött Jo. 
– Queenborough-tól Vlissingenig körülbelül tizenhat óra, onnan Dordrechtig további 

tizenkét óra az út. 
– Remek – mondta Jo, s igyekezett rettenthetetlennek tűnni. – Be kell vallanom, én 

örülök neki, hogy éjszaka nem fogunk utazni. 
– Az éjszakai hajózásnak is megvannak az előnyei – jelentette ki Tom. – A bójalámpák 

segítségével könnyebben tájékozódhatunk. 
Marcus Jóra pillantott. 
– Aggodalomra semmi ok. Olyan berendezéseink vannak, amelyekkel napvilágnál is 

remekül tájékozódhatunk. 
Jo erőtlenül felnevetett. 
– Tehát – folytatta Marcus ha az idő engedi… 



– Milyen szélerősségig hajózhatunk? – kérdezte Tom, aki megszállottan jegyzetelt. 
– A legnagyobb, négyes szélerősségig. De ha szerencsénk van, szélcsendben és nagy 

sebességgel indulunk. 
– És ha köd van? – érdeklődött Jo. 
– Akkor várunk. Helyes. Van még kérdés? 
Dorának sikerült megállnia, hogy jelentkezzen, mielőtt megkérdezte: 
– És mit csinálunk, míg a bárka a szárazdokkban van? 
– Legokosabb, ha hazajövünk. A szárazdokk nem túl érdekes hely. – Jóra pillantott, s 

mintha még mondani akart volna valamit, de mégsem tette. 
– Tehát hazajövünk, s visszamegyünk a bárkáért, ha készen van? – kérdezte Tom. 
– Vissza is jöhetnek, de elképzelhető, hogy Michael segíteni fog nekem és Ednek. – 

Marcus elhallgatott. – Van még valami? Joanna? 
– Azt hiszem, mindent tudunk. – Jo sóhajtott, majd elmosolyodott. Bár a Marcusszal 

való beszélgetése óta sokkal jobban érezte magát, a félelme még nem vált kámforrá. 
A férfi visszamosolygott rá, mintha olvasott volna a gondolataiban. 
– Nagyszerű lesz, Joanna, tényleg nagyszerű lesz. Most pedig alaposan körülnézek. 

Legjobb lesz, ha felveszem a kezeslábasomat, és nekilátok. – Marcus felállt. 
Amikor lement a gépházba – ahol minden bizonnyal a kezeslábasát hagyta –, Dora 

megszólalt. 
– Pihenj egyet, Jo. Feküdj le, és hunyd be a szemed, míg mi befejezzük a rendrakást. – 

Dora tudta, hogy Jo szívesen szundikál ebéd után egy félórát, s úgy érezte, ma ennél 
többet is megérdemelne. 

– Amíg Marcus itt van, úgysem tudom elengedni magam. Hátha kérdezni akar valamit. 
– Úgysem tudnál válaszolni! – Dora őszintesége mellbevágó volt. – De ha itt nem tudsz 

kikapcsolódni, menj át Tillyhez. Ha Marcusnak szüksége van rád, majd átkiabálok, vagy 
átmegyek érted. 

 
– Ha el tudnék szabadulni, veletek tartanék – mondta Tilly, miközben egy jégkockákkal 
teli ásványvizes poharat nyújtott Jónak. – De van, aki munkával keresi a kenyerét. .. 

– Én is munkával keresem a kenyeremet! – Jót rettentően idegesítette, hogy a 
hollandiai út kezd elkerülhetetlennek tűnni. – Apróságokat restaurálok Mirandának. 
Ismered Mirandát és Billt a Hepplewhite-ról? 

– Azt hiszem, igen. Van egy régiségboltjuk, ugye? 
– Miranda csak társtulajdonos. Azt mondta, ha belejövök a restaurálásba, komoly 

hasznomat tudják majd venni. Nekem is jól jönne. 
– Tudom, hogy neked már késő, de én sosem mondanék le róla, hogy magam 

keressem a kenyerem. 
Jónak most jutott eszébe, hogy Tilly jól képzett vezetési tanácsadó, aki nyilván a 

könnyebbik végét fogja meg a munkának. 
– Az a baj, hogy sosem értettem a pénzkereséshez. Mindig csak munkám volt, és nem 

karrierem. Igazából csak gyerekekre vágytam. 
– És csak egy lányod lett? 
– Igen, Karen. Rettentően büszke vagyok rá! Épp most küldtem el neki a 

targoncakezelői engedélyét, szüksége van rá Kanadában. 
– Hűha! Akkor biztos sokra vitte! 
Jo nevetett. 
– Igen. Nem nagyon hasonlít rám. 
Dora jelent meg a pontonon. 
– Gyere fel! – mondta neki Tilly. – Kapsz egy fröccsöt. 



Dora elmerengett, vajon a hajókon élő emberek tényleg többet isznak-e, mint 
szárazföldi társaik, vagy csak úgy tűnik. 

– Most nem tudok, dolgom van. Jo, Marcus azt kérdezi, mikor járt itt utoljára az 
üzemanyaghajó. 

– Üzemanyaghajó? – Jo töprengve ráncolta a szemöldökét. 
– Igen – mondta Tilly. – Feltölti a bárkákat dízellel. De hónapok óta nem járt erre, 

Dora. 
– Miért kell ez Marcusnak? – Jo zaklatottnak tűnt, mintha gyenge pontjára tapintottak 

volna. 
– Tudni akarja, mennyi üzemanyag lehet a tartályainkban. 
– Olyan takarékosan bántam vele, ahogy csak tudtam. Nagyon korán kikapcsoltam a 

központi fűtést. Biztosan sok üzemanyag maradt, mert a tartályok majdnem tele voltak, 
amikor megjöttem. Michael mondta. 

– Ó. 
– Ó? Azt hittem, ez jó hír. 
– Attól tartok, nem az. Marcus le akarja engedni a tartályokat. 
Jo kiürítette a poharát, s vonakodva felállt. A „pihenés" most már szóba sem jöhet. 
– Legjobb lesz, ha visszamegyek. Úgysincs itt nyugtom, amíg ki tudja, mi történik 

odaát. 
Tom és Marcus a gépházban voltak. Marcus kezeslábasban volt, Tom viszont nyakig 

gépolajos lett. Jo és Dora lekukucskált a tolóablakon. 
– Mi a baj? – kérdezte Jo. – Rengeteg üzemanyagnak kell még lennie. Olyan keveset 

használtam, amilyen keveset csak tudtam. 
– Épp ez a baj – mondta Marcus. – Bárhogy állítja is Michael, hogy a tartályok tiszták, 

ezt én is ellenőrizni akarom. Ahhoz viszont ki kell üríteni őket. 
– Most? – Jo úgy érezte, hirtelen kicsúszik a talpa alól a talaj. – Vasárnap este hat óra 

van. 
– Ha leeresztem a tartályokat, meg tudom nézni, ki kell-e tisztítani őket. lom vállalta, 

hogy megcsinálja, ha kell. 
– Most? – kérdezte Jo még mindig döbbenten. 
– Nem – felelt Marcus. – A következő pár napban. Mikor jön legközelebb az 

üzemanyaghajó? 
Jo kinyitotta a kormányosfülke ajtaját, s átkiabált Tillynek, aki szerencsére még 

mindig a fedélzeten sziesztázott. 
– Mikor jön legközelebb az üzemanyaghajó? 
– Be kell jelentkezni. Ha sokaknak van szükségük üzemanyagra, idejön. Különben 

nekünk kell odamenni. Vagy felhajózhatunk a folyón. Ott többen várnak üzemanyagra. A 
hajó egyfolytában fel-alá cirkál. 

Jo újra lement. 
– Rendben. – Most kiderül, valóban képes-e Marcus kigyógyítani a rettegésből. 
– Remek! – kiáltott fel Marcus. – Megtaláltam a mérőrudat! 
Feszült csend volt; Jo és Dora elképzelték, amint kihajóznak a bárkával a háborgó 

Temzére; számukra ez már felért egy hurrikán átvészelésével. 
– Nem túl sok, de le kell eresztenünk – mondta Marcus Tomnak. – Van itt egy 

szivattyú? Ja, igen. És van hová ürítsük? 
Marcus nem kérdezgette tovább Jót, hanem Tomhoz fordult. 
– Itt a bárkán nem találunk erre alkalmas tartályt. De egy barátomnak vannak 

olajoshordói, párat kölcsönkérhetek. 
– Most? 



– Persze. Megyek, megkérdezem. 
– Egyedül nem tudja elhozni őket. 
Csend volt. Dora és Jo feszülten hallgattak a kormányosfülkében. 
– Megkérem a barátomat, hogy jöjjön el velem. Dorát nem akarom vinni – tette hozzá 

halkabban. 
A kormányosfülkében Jo és Dora megkönnyebbülten nézett össze. Jo annak örült, 

hogy Dora nem hagyja kettesben Marcusszal, Dora pedig annak, hogy nem kell 
kilométereket gyalogolnia hóna alatt egy olajoshordóval. Azt sem bánta, hogy nem kell 
találkoznia Tom barátaival, akik meglehetősen ijesztőek egy ilyen kedves, 
középosztálybeli úrilány számára, mint amilyen ő. 

Tom felmászott a gépházból. 
– Elmegyek… 
– Tudjuk – felelte kórusban Jo és Dora. – Hallottuk. 
– Ó. Akkor indulok is. 
Tom félúton járt a pontonon, amikor Dora utána kiabált. 
– Várj! Segítek. 
Miközben Tom után sietett, eltűnődött, miért is tart vele. Rájött, hogy kedves, 

középosztálybeli úrilánynak lenni elég unalmas, s tágítani akarja a látókörét. 
Marcus csatlakozott Jóhoz a kormányosfülkében. 
– Jó gyerek ez a Tóm. Nagyon jó a kezdeményezőkészsége. 
– Boldog lenne, ha ezt hallaná! Alig várja, hogy elinduljunk Hollandiába. 
– Hát maga? 
– Én is kezdem jobban érezni magam, de amíg el nem indulunk, nem tudom, hogy 

valójában mennyire félek. Nem akar leülni? 
– Van valami újságpapírja, amire ráülhetek? Lehet, hogy egy kicsit olajos vagyok. 
Jo azonnal kihúzott egy párna alól egy régi újságot, s boldog volt, amiért mostanában 

nem jutott el a szelektív hulladékgyűjtőhöz. 
– Szóval mik a tervek? 
– Segítek Tomnak kiszivattyúzni az üzemanyagot, azután megnézem a tartályokat. 

Tom azt mondta, jövő héten kitisztítja őket. Jövő hétvégén újra eljövök, megkeressük az 
üzemanyaghajót, és tankolunk. 

– De ha leereszti az üzemanyagot, hogy jutunk el az üzemanyaghajóhoz? 
– Abból, amit leeresztünk, átszűrünk annyit, amivel eljuthatunk odáig. – Marcus 

habozott. – Nagyon piszkos munka lesz, Joanna. 
– Miért szólít ilyen kitartóan Joannának? 
– Mert ez a neve, és mert tetszik nekem. 
– Ó. – Jo elgondolkodott, majd úgy döntött, neki is tetszik a neve. Persze most már 

senkit sem tudna leszoktatni arról, hogy Jónak szólítsa… 
– De mi lesz a kosszal? – kérdezte Marcus. – A dízelolaj mindenhová szétfröcsköl. 

Fontos, hogy rengeteg rongyunk, újságpapírunk, konyharuhánk és ilyesmink legyen. 
– A gépházból elég sok rongyot menekítettem ki, hogy Dora és Tom ki tudják 

takarítani a tatrekeszt. 
– És újságok? 
Jo megveregette az ülését. 
– Itt is van még pár, de kirabolhatjuk a szelektív hulladékgyűjtőt is. – Jo az órájára 

nézett. – Nem fog nagyon elkésni? 
Marcus is az órájára nézett. 
– De, egy kicsit igen. 
– Carole nem fog aggódni? Nem lehet könnyű neki. 



– Hogy érti? – mocorgott Marcus az újságpapíron. 
– Hát, sokat van távol, s mindenféle hajókkal dolgozik. Én aggódnék. 
– Felhívom Carole-t, de csak a maga kedvéért. 
Jo nem akarta azon törni a fejét, miért akar a kedvében járni a férfi. Inkább ment, és 

feltette a teáskannát. 
– Carole jól van – mondta később Marcus; Jo még mindig a teát főzte. – Holnap reggel 

indulunk. Pár nap múlva visszajövünk, úgyhogy Carole-nak semmi oka az aggodalomra. 
– Azt hittem, már megjárták a Temzét! 
A férfi olyan talányosan nézett, hogy Jo majdnem az eszét vesztette. Már nem próbálta 

kiismerni Marcust, reménytelen volt. 
– Úgy volt, de elhalasztottuk az utat. Carole-nak mindegy. 
Jo nem kérdezte meg, miért. 
– Nem akartam megbántani, csak megfogalmaztam az érzéseimet. Kér teát? Ha nem 

kér, nem kell innia. 
– Kérek. – Kortyolt egyet a bögréből, amelyet Jo nyújtott át neki. Jo is ivott. Kissé 

feszélyezetten hallgattak. 
– Nem sikerült meggyőznöm róla, hogy nem fog a vízbe fulladni? – kérdezte a férfi pár 

perc múlva. 
– De igen! Majdnem. 
– És akkor most miért ilyen nyugtalan? 
– Az vagyok? – Jo igyekezett nyugodtnak tűnni, de csak részben sikerült neki. Marcus 

mindig zavarba hozta. 
– Igen. 
– Nos, olykor az élet maga elég nyugtalanító. Még egy kis teát? 
– El akarja terelni a figyelmemet? 
– Aha. 
– Miért? 
– Maga olyan… – kereste Jo a megfelelő szót – kíváncsi. 
– Mondja el, mi bántja. 
– És követelőző. – Jo igyekezett könnyedebbé tenni a társalgást, de a férfi nem 

segített. 
Az arckifejezése ugyanolyan hajthatatlan volt, mint a szavai. Jo sóhajtott, s megadta 

magát. 
– Rendben. Az a gondom, hogy nem tudom, képes leszek-e eltartani magam. – Úgy 

döntött, elmondja az igazságot. Egyszerűbb volt így. – Nagyon hosszú ideig nem 
kényszerültem rá. Most rendbe hoztam pár dolgot Miranda boltjának, de nem tudom, 
meg lehet-e ebből élni. Philip eddig nagyon bőkezű volt, de a barátnője gyereket vár. 
Minden meg fog változni. Lehet, hogy Michael kitesz a bárkáról, és hajléktalan leszek. 

– Lakhatna egy másik bárkán is. 
– Ezek a bárkák nem olcsók, s kölcsönt vagy jelzáloghitelt sem könnyű felvenni rájuk. 
– Jelzáloggal megterhelheti a régi otthonát. Philip legalább a ház értékének a felével 

tartozik magának. 
– Tényleg? Olyan sokkal? De hiszen ő vette. 
– Azért biztos beszállt maga is – jelentette ki Marcus tárgyilagosan. 
– Ó, igen. Én tettem a házat azzá, ami – vagy legalábbis ami volt, amikor eljöttem. De 

anyagilag nem szálltam be. És csak ez számít, nem? 
– Nem hiszem, de talán meg kellene beszélnie egy ügyvéddel, mik a lehetőségei. 
Jo mosolygott, s megrázta a fejét. 



– Persze, az életemet nem magának kell megoldania. Tudom, hogy ez nagyon férfias 
dolog lenne, de most tényleg csak sopánkodom. És természetesen nem várom el, hogy 
maga oldja meg az életemet. 

– De én meg akarom oldani. 
Lépéseket hallottak a pontonon, majd valami puffant a kabin mennyezetén, így Jo 

megmenekült attól, hogy teljesen elveszítse a lelki nyugalmát. 
– Gyorsan megjárták – mondta Marcus. 
– Tom nem lakik messze. Van egy hajója. Feltehetőleg a barátja is ugyanott kötött ki. 

Ugye, milyen jó, hogy volt pár olajoshordója? 

 

Tizennegyedik fejezet 
 

 
Tom és Dora egy hatalmas, zöld tartály mellett állt, amelyet Jo vizeshordónak nézett. 

– Ez micsoda? 
– Úgy tűnik, citromlevet tartottak benne. 
Marcus nem volt meghatva. 
– Elég formátlan, nem könnyű megfogni. 
– Így van! Most cipeltük át a szigetről, rém nehéz volt. – Dora szemlátomást finoman 

fogalmazott az érzéseihez képest. 
– Nem tökéletes – jelentette ki Marcus. 
– Más nincs. Vasárnap este van. Éhes ember nem válogat. – Dora alapvetően nem volt 

szókimondó, a hordó azonban tényleg nehéz volt. 
– Ugye, nem fog megolvadni, hogyha dízelt töltünk bele? – kérdezte Jo. 
– Valószínűleg nem. Kipróbáljuk. 
– De hogy fér be ez a hatalmas hordó a gépházba? – Jo nem akarta alábecsülni Tom és 

Dora erőfeszítését, mégis hangot kellett adnia a kételyeinek. 
– Nézzük meg – mondta Tom, akinek szemmel láthatóan elege volt a fanyalgásból. 
A nők a fedélzeten maradtak, s hagyták, hogy a két férfi szuszakolja be a hatalmas 

hordót a kormányosfülkébe, majd a keskeny ajtón át a gépházba. 
– Hogy fogják levinni a létrán? – kérdezte Dora. 
– Valószínűleg csak ledobják. 
– De ha tele lesz, biztosan nem bírják felhozni. 
– Azt hiszem, azt tervezik, hogy valamennyi olajat megszűrnek, és a szivattyúval 

visszaeresztik – sóhajtott Jo. 
– Tartasz még az úttól, Jo? 
– Nem igazán. Marcus megnyugtatott. Bár még mindig nem vágyom rá, hogy 

körbehajózzam a földet, már nem kapok rángógörcsöt a gondolattól. 
– Marcus is sokkal kevésbé ijesztő, mint amilyennek elsőre tűnt. Nem is annyira 

macsó. 
Jo nevetett. 
– Azt hiszem, elsősorban annak alapján ítéltük meg, amit mások mondtak róla. 

Bolondság! Menjünk le, és főzzünk egy kis teát. Marcus és Tom nélkülünk is 
elboldogulnak. Tom olyan jó fiú! 



– Látnod kellene a barátait! Mind a társadalom kivetettjei. Haza kellene vinnem őket, 
hadd tanuljon tőlük anyám! 

– Mikor beszéltél anyáddal utoljára, Dora? 
– Ezer éve. De megírtam nekik, hogy van munkám. 
– Nem akarod most felhívni őket? – érdeklődött Jo. Nem akart parancsolgatni 

Dorának, de tudta, hogy a lánynak a történtek ellenére hiányoznak a szülei. 
A szalonba értek; Dora átvágott a 'szobán, hogy feltegye a teáskannát. 
– Csak rágná a fülem. Vagy adná apát. Valami ilyesmi. 
– Nem szeretnél beszélni vele? 
– Szeretnék vele jóban lenni, de nem vágyom erre a beszélgetésre. Azt akarja, hogy 

kérjek tőle bocsánatot. – Odafordult Jóhoz. – Jobban nem is sajnálhatnám, hogy ekkora 
felfordulást csináltam. De azt nem bánom, hogy megvétóztam az esküvőt. O ezt egész 
másképp látja. 

– Ez varázsütésre nem változhat meg. Adj neki egy esélyt, hogy a te nézőpontodból is 
megláthassa a dolgokat. – Jo a teafű és a bögrék felé nyúlt. 

– Tudom – mondta Dora. Megfogott egy szivacsot, s törölgetni kezdte a makulátlan 
konyhapultot. 

– Ha ő nem hív, neked kell hívnod őt. Mindketten felnőtt emberek vagytok, még akkor 
is, ha ő az édesanyád. 

– De nem tudom, hogy érez velem kapcsolatban. Olyan bosszús, olyan csalódott volt. 
– Biztos vagyok benne, hogy szeretne hallani a lányáról – mondta szelíden Jo. – Ne 

feledd, hogy te vagy az egyetlen gyereke. Megőrülnék, ha nem lennék Karennel beszélő 
viszonyban. Tényleg megőrülnék. 

– De nektek egész más a kapcsolatotok. 
Jo nevetett. 
– Úgy érted, hogy ő parancsolgat nekem, s nem én neki? 
– Hát, igen… 
– Hamar rájöttem, hogy kettőnk közül ő az erősebb személyiség, de sosem használta 

ki a gyengeségemet. 
– Emlékszem, azt mondta, sosem tenne olyat, ami téged aggaszthatna, mert te olyan 

szelíd vagy. 
Jo sóhajtott. 
– Mindig utáltam a puhányságomat, de nem tudtam megváltozni. Azt hiszem, senki 

sem tud. 
– De Karen olyan jól boldogul – erősködött Dora. 
– Igen, és rettentő büszke is vagyok rá. De akkor is szeretném, s akkor is tudni 

akarnék róla, ha Tom barátaihoz hasonlóan a társadalom peremén élne. 
– Gondolom. – Dora kénytelen volt elismerni, hogy Jónak igaza van. 
– Anyád ugyanígy szeret téged. Csörögj csak rá. 
Végül is ha mindannyian vízbe fúlunk Hollandiába menet, nem árt, ha előtte 

kibékültök. 
– Jól van. – Dora kicsavarta a szivacsot, s megtörölte a kezét. – Megadom magam. 

Megyek, felhívom. Legalább elfoglalom magam valamivel, míg a fiúk a szivattyúkkal és a 
dízellel játszanak. 

– Hát, Marcust azért nem nevezném fiúnak – felelte Jo, de Dora már a telefonját 
kereste a kabinjában. 

– Szükségünk van törlőkendőre – jelentette be Tom. Kipirult, s úgy látszott, nagyon 
elemében van. -A szivattyú most már jól működik, de eleinte bizony csöpögött egy kicsit. 



Jo odaadott neki egy tekercs papírtörlőt, s megjegyezte, hogy a holland út előtt venni 
kell egy csomót. 

– Mi van az újságpapírokkal? 
– Megkérdezem Dorát, nem rabolná-e ki a szelektív gyűjtő papírkukáját. 
– Épp az anyjával beszél. Ha leteszi, elmegyünk együtt. 
– Remek. 
Amikor Tom eltűnt, Jo ráeszmélt, hogy senkire nincs annyira szüksége, mint a lányára. 

Karen korántsem törvénytisztelő; nem okozna neki gondot, hogy kiraboljon egy 
hulladékgyűjtőt. Kinyitotta a laptopot, s gyorsan bepötyögött egy levelet. 

 
Kész káosz van itt! Marcus (Michael s tulajdonképpen az én régi barátom is; sok 
évvel ezelőtt apád is ismerte) dízelt szivattyúz egy limonádés hordóba, és 
újságpapírt kell szereznem, hogy feltöröljem a kicsöpögött olajt. Bárcsak itt 
lennél! Imádlak! 

Anya 
 
Dora kezében a telefonnal jött vissza. Úgy tűnt, sírt, de alapvetően boldog. Átölelte Jót. 
– Olyan bölcs vagy! Jót beszélgettünk, és sokkal jobban érzem magam. De nem 

megyek haza – tette hozzá. 
– Anyád hívott, hogy menj? 
– Igen, de megmagyaráztam neki, hogy új életet kezdtem. Hétvégére vagy pár napra 

hamarosan hazanézek, de nem költözöm vissza. 
– És ezt hogy fogadta? 
– Nyilván nem örült neki, de bele kell nyugodnia. Felnőtt ember vagyok – mosolygott 

Dora. – Menjünk játszani! 
– Örülök, hogy sikerült kitisztítanunk a tartályokat – jelentette ki Marcus, amikor 

Dora és Jo feltűntek. – Lassan mennem kell. Carole már biztos csodálkozik, hol maradok 
ilyen sokáig. 

– Borzasztóan érzem magam! – mondta Jo. – Már rég haza kellett volna küldenem! 
– Magam felelek a tetteimért – válaszolta Marcus. – Akkor jövök, akkor megyek, 

amikor akarok. 
– Természetesen. Csak egy pillanatig úgy éreztem, maga és Tom Karen barátai, akiket 

tovább marasztaltam, mint ahogy a szüleik elengedték őket. – Mivel nemrég Dora 
édesanyjáról beszéltek, Jo lelke megtelt anyai érzésekkel. – Eldöntötte, mikor indulunk? 

– A terveim még nem véglegesek, de addig nem is tudok dönteni, amíg ki nem derül, 
milyen lesz az időjárás. 

– Persze. Csak eszembe jutott, hogy Dorának szabadságot kell majd kivennie. Szólnia 
kell a munkahelyén. És magának is, Tom. 

– Ó, Fred meg fogja érteni – mondta könnyedén Tom. 
– Remélem – tette hozzá Dora. – Nem akarom cserbenhagyni őket. 
 

Dora igyekezett kivárni a megfelelő pillanatot, amikor kiveheti a szabadságát. 
Megharcolt egy óriási papírhalommal, s küzdelme eredményeképp az irodában 
felszabadult még egy szék. Ezen üldögélt Fred a nap végén, amikor Dora szóba hozta a 
témát. 

– Fred, tudom, hogy csak nemrég kezdtem itt dolgozni… 
– Ugye, nem akar máris itt hagyni minket, Dora? – Fred arca megdöbbenést és 

csalódottságot tükrözött. 



– Nem, nem! Természetesen nem! Csak azt szerettem volna kérdezni, nem vehetnék-e 
ki néhány szabadnapot. – Dora hangja elvékonyodott; nem akarta ilyen gyászos 
hangulatba hozni Fredet. 

– Szabadnapot! Természetesen mindenkinek jár a szabadsága. – Fred továbbra sem 
tűnt túl lelkesnek. 

– Ha csak rólam lenne szó, nem ragaszkodnék hozzá, de Jo miatt el kell mennem. 
– Hová? 
– Hollandiába a Három nővérrel. 
– Kirándulni akar menni a bárkával? 
Dora bólintott. 
– Nem akarok, de mennem kellene. Persze azért van is hozzá kedvem. 
– Van ennek valami köze az ifjú Tomhoz? 
– Nos… 
– Nehezen tudok elképzelni olyan hajóutat, amelyet ő el akarna szalasztani… 
Dora nevetett. 
– Ő is velünk tart. Nagyon lelkes. A Három nővérnek szárazdokkba kell mennie 

Hollandiában. 
– Á – mondta Fred szakavatottan. – Akkor homokfúvásra van szüksége. Mi is 

megcsinálnánk, ha nem volna olyan borzasztóan zajos. 
– Akkor rendben van? Elmehetek? 
– Persze. Már mondtam. 
– Sajnos nem tudom pontosan, mikor indulunk, és meddig tart az út. Meg kell várnunk 

a megfelelő időjárást és ilyesmik. 
Fred sóhajtott. 
– Rendben. Tudom, milyenek ezek az utak, tényleg nem könnyű megtervezni őket. 

Nem tudhatják, mi fogadja majd magukat a szárazdokkban, ha rossz lesz az idő, az is 
lehet, hogy ott ragadnak az Északi-tenger túloldalán. 

Dora nem akart ilyesmire gondolni, úgyhogy gyorsan témát váltott. 
– Szerez majd helyettest? Valakit, aki elvégzi a munkámat, amíg nem vagyok itt? – 

Abban bízott, hogy nem fog. Nem szerette volna, ha valami fehér körmű nőutánzat – 
mint akivel az állásinterjún találkozott – feldúlja a frissen felállított rendszert az 
irodában. 

– Az túl drága lenne, de egy percig se aggódjon. Rengeteget tett értünk, amióta itt van 
– mondta Fred. – Előtte évekig nem volt titkárnőnk. Boldogulni fogunk. És még annyit, 
hogy… Ha a hölgynek, akinél lakik… 

– Jo. 
– Igen. Szóval ha szüksége lenne valamire indulás előtt… 
– Ó, de kedves! – Dora Fred nyakába ugrott; mire ráeszmélt, hogy a férfi valószínűleg 

nincs ilyesmihez szokva, már késő volt. – Bocsánat. Egy pillanatra az apámnak 
képzeltem. 

– Semmi baj – veregette meg Fred atyaian Dora karját. – Azt hiszem, lassan haza 
kellene látogatnia. 

Jo ugyanezt mondta egyik este, amikor épp forró csokit készítettek. Dora sóhajtott. 
– Tudom. De olyan sok elintéznivalóm van még a holland út előtt. 
– Adok még egy szabadnapot, ha csak ezen múlik. Körülbelül mikor mennének? 
– Ha mindennel elkészülünk, Marcusnak már csak azt kell megvárnia, hogy nyugodt 

legyen az időjárás. Azt mondta, június közepe körül indulhatunk. 
– Értem. – Fred szemmel láthatóan nem igazán bízott az időjárás-előrejelzésben. 
– Marcus szerint hat napra előre meg tudják mondani, milyen idő lesz. 



Fiatalság, bolondság, legyintett Fred. 
– Ha hazamegy, vigye magával az ifjú Tomot is – mondta. – Szüksége van művelt 

emberek társaságára. Egyfolytában azokkal a mihasznákkal lóg. 
– Fred, magának van gyereke? 
A férfi bólintott. 
– Még unokáim is. – Elérzékenyülten sóhajtott. – Nagyszerű gyerekek. Úgy 

hiányoznak! A két nagyobbik fiam külföldön él, úgyhogy nem látom őket olyan gyakran, 
ahogy szeretném. Rossz arra gondolni, hogy az unokáim úgy nőnek fel, hogy nem 
láthatom őket. 

– Rendben, hazamegyek! És ha tudom, magammal cipelem Tomot is. Most pedig lenne 
olyan drága, hogy kiteszi ezt a hirdetőtáblát? Azt szeretném, ha egyetlen számláról sem 
feledkeznének meg, amíg távol vagyok! 

Fred morogva kászálódott fel, hogy elmenjen a szerszámosládájáért. 
– Csak pár napra utazik el! Megvárnák azok a számlák! 
 

Miután leparkolt az autóval, s végigsétált a bájos kis utcán, Jo arra gondolt, bárcsak szólt 
volna Mirandának, hogy ma beugrik hozzá a boltba. Eleinte úgy tervezte, mielőtt 
bemenne, megnézi a kirakatot; arra volt kíváncsi, hogy amit csinált, megüti-e a várt 
színvonalat. Most viszont meglehetősen bután érezte magát. Nem akarta azt mondani 
Mirandának, hogy épp erre járt – mégis mit keresett volna ezen a környéken? 

Meglátta a boltot a túloldalon. Még a távolból, az arra járó autókon és embereken 
keresztül is látszott rajta, hogy nagyon elegáns. Miranda valószínűleg csak kedves akart 
lenni, amikor azt mondta, el tudja itt adni az általa rendbe hozott tárgyakat. De talán 
nem kellene ezen gyötrődnie. Bemegy, beszél Mirandával vagy a társával, megmutatja az 
apróságokat, és elmegy bevásárolni. 

Kétségbeesetten húzta az időt, de végül átvágott az úton, s minden ellenkező irányú 
erőfeszítése dacára a bolt előtt találta magát. A kirakat mögött redőny takarta az 
üzlethelyiséget. A kiállított tárgyak gyönyörűek voltak, de a bentieket nem lehetett látni. 

Az egyik oldalon egy kredencen krémszínű cserépedények sorakoztak. Jónak egy 
porcelánból készült, apró kosár tetszett a legjobban, amely olyan volt, mintha horgolták 
volna. Ribizlivel töltötték meg; az élénkvörös gyümölcs a fehér edények között, 
háttérben a kék kredenccel, igazi műremeknek hatott. 

A másik kirakat teljesen más volt. Az asztalon régi, festett édességes-, teás-, 
kekszesdobozok sorakoztak. A különböző formájú dobozokon csak úgy tobzódtak az 
élénk színek. Mögöttük régi csupor állt, tele turbolyával. Jo elragadtatottan sóhajtott fel. 
Ez határozottan az ő stílusa. Nyugtalansága lassan enyhült. Kinyitotta az ajtót, és 
bement. 

Eltartott egy ideig, amíg megismerte az elegáns asszonyt, aki kitárt karral jött felé. 
Miranda egész másképp festett, mint az a nő, aki vászonnadrágban és fakó ingben 
rengeteg bort megivott a hajón. 

A külseje megváltozott ugyan, de Jót nagy örömmel ölelte meg. 
– Jo! Miért nem mondtad, hogy jössz? Elmehettünk volna ebédelni. Így nem léphetek 

le. 
Jo viszonozta az ölelést, s erőt merített a barátságos fogadtatásból. 
– Gondoltam, szerencsét próbálok. A bárkán most rengeteg a dolog, nem voltam 

biztos benne, hogy el tudok szabadulni. 
– Mindegy, fő, hogy itt vagy! A Három nővér tényleg Hollandiába megy? 
– Hát ezt meg honnan a csodából tudod? 



– A szóbeszéd gyorsan terjed! Gyere, igyunk egy kávét vagy valamit, és mesélj el 
mindent. – Észrevette Jo táskáját. – Az van benne, amire gondolok? 

Jo bólintott. 
– Tényleg nem tudom, hogy elég szépek lettek-e, Miranda. Ez a bolt tele van gyönyörű 

tárgyakkal. 
Letette a szatyrot Miranda asztala mellett. 
– Megihatjuk azt a kávét, mielőtt megmutatnám őket? 
– Már főzöm is. Nézz csak körül! 
Jo hol fennhangon, hol magában álmélkodva járkált fel s alá a temérdek holmi között. 

Egyaránt látott gyönyörű, értékes és kifinomult, illetve csak csinos vagy egészen 
ízléstelen darabokat. 

Nem volt meglepve, amikor rábukkant a hajómodellekre. Talált egy fényes feketére és 
vörösre festett gőzöst, számtalan jachtot, amelyeket szemmel láthatóan mesterséges 
tavakra terveztek, s egy méretarányos másolatot a Queen Maryről. Jónak a legjobban egy 
üvegbura mögött látható dioráma tetszett, amely valami ókori csatajelenetet ábrázolt; 
egy kétárbocos hajó, egy gőzös és két kis csónak is szerepelt benne. Az, hogy a fenti 
járművek hogy kerültek egy időben egy helyre, persze nem derült ki. 

A hajókat más, a tengerrel kapcsolatos tárgyak vették körül. Volt ott faragott bálnafog, 
üvegbe zárt hajó, több távcső, szögmérő, bilincs és sok más titokzatos kellék. 

Akármerre nézett, Jo gyönyörű dolgokat látott. A sarokban hosszú sörényű, 
almásszürke hintaló állt apró, valódi nyereggel. 

– Imádom ezt a boltot – jelentette ki Jo. – Maga a mennyország. 
Miranda nevetve tolt arrébb az asztalon egy halom papírt, hogy letehesse a tálcát. 
– Úgy örülök, hogy tetszik. Be kell vallanom, én is nagyon szeretem. Foglalj helyet! 
Jo kihúzott egy széket, amelyről úgy sejtette, art nouveau. 
– Remélem, össze tudok még szedni pár ilyen széket, úgy könnyebb eladni – mondta 

Miranda, miközben kitöltötte a kávét. – Addig viszont bátran használhatjuk. 
– Hogy is mondta William Morris? „Ne legyen semmi olyasmi a házban, amit ne 

tartanál hasznosnak vagy szemet gyönyörköd tetőnek"? 
– Azt hiszem, így. Egyél süteményt is. 
– Ez egy kultúrhely! Mostanában túl sokat aggódtam üzemanyagtartályok és 

irányfények miatt. – Jo élvezettel harapott a porhanyós süteménybe. 
– Pedig azok miatt egyáltalán nem kellene aggódnod, míg Marcus a fedélzeten van, 

nem? 
– Ő valóban nagyon belevaló, de mégiscsak az én „házamról" van szó… Bár a Három 

nővér igazából nem is az enyém. 
Miranda kortyolt egyet a kávéjából, és a barátnőjét nézte. 
– Hazamentél végül? 
Jo bólintott. 
– Hogy találtad ki? 
– Nem volt nehéz. Hogy ment? 
Jo örült, hogy végre egy vele egyidős nővel beszélgethet. Dora nagyon drága, Marcus 

pedig egyidős vele, de akárhogy igyekeznek is, mégsem tudják eloszlatni Jo félelmeit és 
csalódottságát. Miranda figyelmesen hallgatta, s közben bele-beleharapott a 
süteményébe. Végül rövid, káromkodásokkal tarkított szónoklatot tartott, amely 
rendkívüli megelégedettséggel töltötte el Jót. 

– Imádlak, Miranda! – kiáltott fel. 
– Ez kölcsönös. De elég ebből! – tette hozzá kurtán, mintha megérezte volna, hogy itt 

az ideje témát váltani. – Mi van abban a szatyorban? 



– Lehet, hogy mégsem szeretlek annyira… Ebben a szatyorban sokórányi kemény 
munka, gyakorlás, kutatás és ki tudja, még mi van… 

– Kihagytad a „vért, a verítéket és a könnyeket". 
– Az magától értetődik. 
– Hadd nézzem! 
Jo benyúlt a szatyorba, kivette az első, gondosan bebugyolált tárgyat, s odaadta 

Mirandának. Ő óvatosan kicsomagolta; a tükör volt az. 
– Te jó isten! Nem hiszem el! – mondta. – Csodát műveltél! 
Jo megkönnyebbülten nevetett. 
– Csodáról szó sem volt… Csak az előbb felsoroltakról, beleértve a vért és a 

könnyeket. 
– De ez egy remekmű! Te jó ég, még az aranyozás is tökéletes, valódi aranylevelekkel! 

– áradozott tovább Miranda, miközben letette a tükröt. – Nagyon igényes vagy! 
– Vagy inkább bolond… Már a boltban beleszerettem a módszerbe, amikor a 

kellékeket vásároltam. Ki kellett próbálnom. Olyan, mint az alkímia. 
– Elképesztő munkát végeztél, Jo. Le vagyok nyűgözve. Mostantól a tiéd minden olyan 

tárgyunk, amelyet rendbe kell hozni. 
Jo érezte, hogy kezd visszatérni az önbizalma. 
– Rendben; bár ha ebből akarok megélni, több helyre lesz szükségem. 
– Van fönt még egypár szobánk. Tele vannak lommal, de az egyiket könnyűszerrel 

kitakaríthatjuk neked. – Miranda habozott. – Van fönt egy kis fürdőszoba is. Ha bármikor 
szállásra van szükséged, csak szólj. 

Jo megveregette barátnője kezét; a meghatottságtól megszólalni sem tudott. 
– Édes vagy – mondta végül fátyolos hangon. – Elképzelhető, hogy szavadon foglak. 
 

A Mirandánál tett látogatás után Jo elégedetten és nyugodtan tért haza. Vannak még 
képességei, amelyek a megélhetését biztosíthatják. Megtanult egy új, bonyolult eljárást; 
az agya összehangoltan tudja működtetni a kezét és a szemét, s ha minden kötél szakad, 
szállást is ajánlottak neki. 

Sokkal kevésbé érezte sebezhetőnek magát, s úgy gondolta, nem függ már annyira 
Philip nagylelkűségétől. Lehet, hogy Marcusnak igaza van, s a régi ház értékének fele 
tényleg őt illeti, de sokáig tarthat, amíg azt a pénzt kézhez kapja. S bármennyire 
bosszantotta a gondolat, hogy Philip most a Repedtsarkúval él ott, az is nagyon 
elszomorította, hogy esetleg idegeneknek kell majd eladni. 

Dora későn érkezett, de meg volt könnyebbülve, amiért Fred jól fogadta a 
küszöbönálló szabadsága gondolatát. 

– Nagyon megértő volt, amikor megmondtam, hogy nem tudom, milyen hosszú lesz az 
út. 

– Feltételezem, hogy aki hajóépítő telepen dolgozik, az tudja, milyen a megfelelő 
időjárási viszonyokra várni, üzemanyagtartályokat takarítani és a többi… 

– Persze hogy tudja – merengett Dora. – Azt is mondta, haza kellene még mennem 
Hollandia előtt. És magammal kellené vinnem Tomot. 

– Jó ötlet! Ha ott egy idegen, nem mondhatnak, és nem tehetnek semmi olyasmit, ami 
szégyenbe hozhatja a családot. 

– Anyám nyilván nem akkor rendez majd jelenetet, ha Tom is ott van, de könnyen 
elképzelhető, hogy valamilyen ürüggyel elküldi Tomot és apámat… 

– Biztos szeretne majd kettesben is lenni veled, de szerintem te is. – Jo látta, milyen 
vegyes érzései vannak Dorának az úttal kapcsolatban, s folytatta. – Ha akarod, 
kölcsönadom a kocsit. Ha bármi gond van, csak beültök és hazajöttök. 



Dora nevetve tiltakozott. 
– Nincs biztosításom! 
– Majd felhívom a biztosítótársaságot. – Jo sajttal és zsemlemorzsával szórt be egy 

csőben sült zöldségtálat. 
– Valami még mindig aggaszt. 
– Mi? 
– Nem akarom, hogy anyám azt higgye, együtt vagyunk Tommal. Nagyon kínos lenne, 

ha rögtön beleszeretne. Úgy, mint Johnba. 
– Nem hinném, hogy anyád olyan csapodár, hogy ilyen hamar beleszeressen valaki 

másba – felelte Jo, bár ő is tartott tőle, hogy Dora édesanyja annyira szeretné férjhez 
adni a lányát, hogy könnyűszerrel átviheti érzéseit egyik jelöltről a másikra. 

Dora valószínűleg ugyanerre gondolt s felnevetett. 
– Szögezd le az első percben, hogy Tom és te csak barátok vagytok – javasolta Jo. 
– Épp erre gondoltam. Ki kell találnom egy ürügyet, miért viszem magammal Tomot. 
– Mondd meg anyádnak, hogy én akartam így. Csak úgy adom kölcsön az autót, ha 

magaddal viszel egy felelősségteljes felnőttet. 
– Jo! Tomról beszélünk! 
– Tudom, de… – Jo elhallgatott. 
– Igen? – kérdezte Dora, aki rögtön megérezte, hogy Jo tapintatból hallgatott el. 
– Semmiképp sem szeretném bírálni édesanyádat… 
– De? 
– Nyilván tudja, hogy remekül vezetsz, de nagyobb biztonságban tudna, ha lenne 

melletted egy férfi. Nem tehet róla. Ilyen a neveltetése. 
Dora az ajkát harapdálta. 
– Azt mondhatnám, hogy ő navigált… 
Jo nevetett. 
– Azt végül is mindenki tudja, hogy a nők képtelenek eligazodni egy térképen. 
– A férfiak viszont nem tudnak egyszerre járni és rágógumizni! 
– Hívd fel anyádat! Legyen elég ideje kitalálni, hogy mit főz neked ebédre. 
Dora hallgatott. 
– Legjobb lenne étterembe menni. Nem gondolod, hogy az kevésbé nyomasztó? 
– Anyád biztos főzni akar majd. Tom jó tulajdonságai közé tartozik, hogy isteni az 

étvágya. Az anyák pedig szeretik, ha egy fiú jól eszik. 

 

Tizenötödik fejezet 
 

 
– Biztos tudod, merre kell menni? – kérdezte Jo pár nap múlva. 

– Csak Londonból lesz nehéz kijutni – felelte Dora, mint már korábban is 
megannyiszor. – De tudom, hogy mikor merre kell fordulni, Tómnál pedig ott lesz a 
térkép. 

– Ne haragudj, csak akadékoskodom – nevetett Jo bocsánatkérőn. – Rémes anya 
vagyok! 



– Ez tökéletesen érthető, hiszen elviszem a kocsidat. – Dora megfogta a táskáját. 
Megveregette Jo karját, s elmosolyodott. – Tom a kocsinál vár. Mit fogsz csinálni, míg 
nem leszünk itthon? 

– Főzök az útra. Tegnap végkimerülésig vásároltam. Telerakom a mélyhűtőt és a 
hűtőszekrényt olyan ételekkel, amelyeket épp csak meg kell melegíteni, és már kész is 
vannak. Jól fogok mulatni! – tette hozzá. 

Dora hitt neki. Megcsókolta Jót, s a kocsi kulcsait rázogatva kiment Tomhoz. Gyönyörű 
nyári nap volt, s ő fel volt dobva. Aggódott is, várta is az utat. Remek lesz egy egész napot 
eltölteni Tommal, de egy kicsit elbátortalanította, hogy a menekülése óta először 
találkoznia kell a szüleivel. 

Tom nyugodt volt, mint mindig. 
– Mikor vezettél utoljára, Dora? – kérdezte, miközben kinyitotta a kocsi ajtaját. 
– Sosem volt saját kocsim, de a szüléimét gyakran használtam. – Dora a visszapillantó 

tükörbe nézett, s kicsit megigazította. 
– És Johnét? 
Dora megrázta a fejét. 
– Túl sokba került volna a biztosítás, ha úgy kötötte volna, hogy én is vezethessem az 

autóit. John nem volt jó utas. Nagyon bántott. Sokkal jobban vezetek, mint ő. – 
Összeráncolt szemöldökkel emlékezett vissza, hogy mielőtt John megkapta volna a 
kocsiját, felváltva vezettek, de miután saját kocsija lett, a férfi olyan gáncsoskodó lett, 
hogy akármilyen autóban ültek is, Dora inkább mindig hagyta, hogy ő vezessen. 

– Rendben – szólalt meg Tom kisvártatva. – Jobbra fordulj ki a parkolóból. 
– Azt hiszem, erre még magamtól is rájöttem volna. 
– Hivatalból vagyok itt, hogy irányítsalak. Tennem kell a dolgom. Gondolj rám úgy, 

mint egy műholdas irányítóberendezésre. 
Dora megnyugodott. Tom nem John; nem fogja a féken tartani a kezét, s nem szívja 

majd a fogát, valahányszor sebességet vált. 
– Köztudomású, hogy a műholdak mindig csak bajba sodorják az emberiséget – 

jelentette ki; Jo kocsijának kormányánál máris kezdett visszatéríti az önbizalma. 
Remélte, hogy otthon sem fogja cserbenhagyni. 

– Az emberiség nagy előnye, hogy a térképen is eligazodik – mondta Tom. 
Az út vége felé Dora megszólalt. 
– Néhány dolgot el kell mondanom anyámról, Tom. 
– Nem hiszem. 
– De igen! Hallgatnod kell például a lóversenyről… 
– De hát az apádtól kaptuk a jegyeket! 
– Igen, de először nem szólt anyámnak. Most már biztos tud róla, de azt egy szóval 

sem említheted meg, hogy én kötöttem a fogadásokat… 
– Ó, azt, hogy összeszedtél két írt, s nyertél egy kisebb vagyont? 
– Igen. És a karaokéról sem. 
– Fogalmam sincs, mi bajuk lenne a karaokéval – mondta Tom, s a műszerfalnak 

támasztotta a térdét. 
Dora sóhajtott; azon gondolkodott, vajon Tom tényleg nem érti-e, vagy csak őt akarja 

felhúzni. 
– És ha megemlíted, hogy popfesztiválra készülünk… 
– Jaj, még nem mondtam? Megint megpróbáltam, de képtelen vagyok jegyet szerezni 

oda, ahová a leginkább el szeretnélek vinni. 
Dora igyekezett palástolni megkönnyebbülését. 
– Szégyen, gyalázat! Akkor ki kell találnod valami mást, hogy halálra gyötörj. 



– Lehet. Majd meglátjuk, mire jutok. Pedig a fesztiválon olyan jól mulathattunk volna! 
– Igen, én is nagyon csalódott vagyok! Főleg ha arra gondolok, milyen jót 

sátorozhattunk volna, s csuda jó lett volna a tábori vécéket használni… 
Tom meglökte Dora könyökét, pedig kanyarodott. 
– Hazudós! 
 

– Drágám! – Mihelyst befordultak a ház elé, Dora édesanyja már rohant is feléjük. – De jó, 
hogy végre láthatlak! Maga pedig biztosan Tom. 

Dora szégyenkezve látta, hogy miközben megölelték egymást, édesanyja tetőtől talpig 
végigmérte Tomot. 

– Anya, mondtam neked, hogy csak barátok vagyunk – suttogta az asszony fülébe. – 
Tom segített eligazodni a térképen – tette hozzá hangosabban. 

– Nem mintha szüksége lett volna rá – jelentette ki Tom udvariasan. – Dora remekül 
vezet. 

– Válóban – helyeselt Dora anyja kissé meglepetten. 
– Hol van apa? – kérdezte Dora. 
– A kertben. Épp a cipőjéről tisztítja le a fűszálakat. Legalábbis remélem. A te 

tiszteletedre nyírta le a füvet, Dora. 
– Vagyis azért, mert te megkérted rá. – Dora tudatában volt, hogy kapcsolatuk törést 

szenvedett, s megfogta az édesanyja karját. – Menjünk be! 
– De még be sem mutattad Tomot rendesen. 
Dora elfojtott egy sóhajt; azt akarta, hogy ez a nap jól sikerüljön, bármennyire az 

idegeire megy is az anyja. 
– Anya, ez itt Tom. Tom, ő az anyám, Mrs. … 
– Szólítson csak Sukie-nak – mondta Dora anyja jóindulatúan. – Biztos vagyok benne, 

hogy jó barátok leszünk. 
– Keressük meg apát, és igyunk egy pohár bort! – mondta Dora, s határozottan 

beterelte az anyját. 
– Te csak fröccsöt igyál, drágám, ha vezetni akarsz. Mivel is foglalkozik, Tom? – 

folytatta Sukie, miközben Dora a házon át kivezette őket a kertbe. 
Az asztalon hűtőládában egy üveg bor állt, fölötte napernyő. Dora apja kitárt karral 

állt az asztal mellett. Dora odaszaladt hozzá, megölelte, s amikor megérezte apja ismerős 
illatát, majdnem elsírta magát. A férfi magához szorította. 

– Hogy vagy, virágszálam? 
Dora nem tudott rögtön megszólalni, de végül kinyögött egy pár szót. 
– Köszönöm, jól. Apa, ő Tom; Tom, ő Cliff. 
– Örülök, hogy megismerhetem – mondta Tom, s Dorának eszébe jutott, hogy 

bármennyit cukkolja is a szüleit, nyilván ők is épp ilyenek, Tom pedig pontosan tudja, 
hogyan kell a társaságukban viselkedni. 

– Egy pohár bort? – kérdezte Cliff. – Drágám, kint eszünk, vagy bent? 
– Úgy gondoltam, kint – felelte Sukie. – Gyere, Dora, segíts! 
– Előbb hadd igyon egyet – mondta Cliff békítő-leg. 
Sukie berzenkedett. 
– Ne felejtsd el, hogy vezet. Hozom az előételt – mondta s elsietett. 
Cliff töltött. 
– Tom, Dora írta, hogy egy hajóépítő telepen dolgozik – mondta Cliff, miközben egy 

poharat nyújtott Tomnak. Dora megkönnyebbülten hallotta, hogy apja csak 
udvariasságból érdeklődik. 



– Igen – felelte Tom, amikor leültek. – Az inaséveimet töltöm ott. Falmouthban 
végeztem, de eltartott egy ideig, mire megtaláltam a számomra megfelelő helyet. 
Mindent szívesen megcsinálok, ami hajókkal kapcsolatos. 

– Nem térképésznek készül? 
Tom grimaszolt. 
– Lehet, hogy a végén a térképészetnél kötök ki, de egyelőre elegem van a tanulásból, 

és utazni szeretnék, mielőtt megállapodom, és építeni kezdem a pályámat. 
– Igaza van – mondta Dora, s ivott egy korty bort. – Én is szeretnék utazni. – Minél 

többet gondolkodott rajta, annál inkább úgy érezte, hogy ez így is van. 
– Tényleg? És akkor miért nem utazol? – érdeklődött Cliff. 
– Fogok – jelentett ki Dora határozottan. – Ha elég pénzt tettem félre. – Még maga 

előtt sem szívesen ismerte el, de boldog volt, amiért édesanyja épp nem volt 
hallótávolságon belül. 

Sukie hatalmas, rekeszekre osztott tállal tért vissza, amely meg volt rakva 
harapnivalóval. 

– Tom, vegyen egy kis göngyölt húst – mondta, miközben letette a tálat. – Vágy sajtos 
koktélparadicsomot. Az ott töltött szőlőlevél, ez pedig póréhagymával kötözött zöldbab. 
És egy kis hasábburgonya, amit úgy szeretsz, Dora. 

– Köszönöm, anya, ez igazán kedves tőled – mondta Dora. – Rögtön jövök, segítek 
elkészíteni az ebédet. 

– Ez még nem az ebéd? – érdeklődött Tom, miközben csirkéből, paradicsomból, 
sajtból és spanyol paprikából miniatűr kebabot állított össze magának. 

Cliff nevetett. 
– Ez csak egy kis ropogtatnivaló ebéd előtt. Ebédre csirkepástétom lesz salátával. 

Vegyen egy szalvétát, Tom. 
– Igazán nem kellett volna ennyit vesződnöd, anya. 
– Nem mindennapi alkalom, ha hazajön az ember lánya, aki megszökött itthonról – 

jelentette ki Sukie. Csillogott a szeme; Dora rájött, az anyjának megvan rá az oka, hogy 
túlzásba vigye a vendégszeretetet. 

– Az nem egészen úgy volt – felelte. 
– Ebbe most ne menjünk bele! – vágott közbe Cliff. – Vegyen még valamit, Tom! 
– Köszönöm – mondta Tom tele szájjal. 
– Mesélj az új állásodról! – kérte Dorát Sukie, s közelebb húzta a székét a lányáéhoz. 
– Egy hajóépítő telep irodájában dolgozom. Amikor beléptem, teljes volt a zűrzavar. 

Annyira élvezem, hogy végre rendet teremthetek! 
– De mégis csak egy hajóépítő telep! Felér az egy ingatlanügynökséggel? Találkozol 

kedves emberekkel? 
Dora Tomra pillantott, aki rákacsintott. 
– Igen, az emberek nagyon kedvesek. 
– Mesélj, milyen útra készülsz – mondta Cliff. – Hová is, Hollandiába? 
– Igen. 
– Nem értem, miért nem lehet megcsináltatni azt a bárkát Angliában – jelentette ki 

Sukie a borát kortyolgatva. – Valahol itt a közelben. 
– Válójában nem megcsináltatni kell – mondta Tom –, hanem vizsgáztatni, mint a 

kocsikat, hogy rendben legyenek a papírjai. S ha már kint van a vízből, lecsiszolják 
homokkal, és kap egy új réteg epoxit. 

– Tényleg? – érdeklődött Cliff. – Jó ötletnek tűnik! 
– Mostanában sokan ajánlják – folytatta Tom, tudomást sem véve Cliff zavart 

tekintetéről. Ha hajókról volt szó, nem lehetett megállítani. – Mi is elvégeztük volna a 



munkát a telepen, de mivel lakott területen vagyunk, nem kaptunk rá engedélyt. A 
zajártalom miatt – magyarázta. 

Sukie elkapta Dora pillantását. 
– Gyere, nézd meg, milyen szép ruhát vásároltam. Hannah esküvőjére. – Elfordult; 

nyilvánvaló volt, hogy nem akar rosszallón nézni a lányára. – Képtelen lettem volna azt 
felvenni, amit a tiédre vásároltam. 

– Rendben, mutasd meg. Remélem, nem vettél semmi olyasmit, ami öregít. Ezek az 
örömanyaruhák gyakran olyan öregesek… Ne haragudj! Nem úgy értettem! 

Legnagyobb meglepetésére és megkönnyebbülésére az édesanyja elmosolyodott. 
– Drágám, az örömanyaság öregít, nem a ruhák… 
Dora felsegítette az anyját, és megcsókolta. 
– Lássuk azt a ruhát! 
Fent, édesanyja hálószobájában megölelte az asszonyt. 
– Anya, próbáltam már, de még nem sikerült elmondanom, mennyire sajnálom, hogy 

annyi gondot okoztam neked. Azt hiszem, helyesen tettem, hogy nem mentem feleségül 
Johnhoz, de erre hamarabb kellett volna rájönnöm. 

Sukie megveregette Dora karját. 
– Semmi baj. Miután megnyugodtam, rájöttem, hogy jobb volt így, mintha az esküvő 

után szöktél volna meg. Johnnak van egy nagyon helyes új barátnője, meghívtak minket 
egy italra. 

– Remek. – Dora a fésülködőasztalon álló üvegcséket nézegette; elolvasta a feliratukat, 
s beléjük szagolt. Örült neki, hogy John jól van, mégis kicsit szánalmasnak érezte, hogy a 
férfi egy percig sem volt képes egyedül élni, s rögtön megtalálta az utódját. 

– És te meg Tom… 
– Nem. Mondtam neked. Nagyon jó barát, de semmi több nincs köztünk. 
– És nem gondolod, hogy valami még kialakulhat? 
Dora sóhajtott. 
– Nyilvánvaló, hogy John másképp érez, de én úgy gondolom, semmi értelme nincs 

belehajszolnom magam egy újabb kapcsolatba. Hadd nézzem azt a ruhát! 
Sukie átvágott a szobán, s kinyitotta a ruhásszekrényt. 
– Tökéletesen igazad van. A férfiak olyan gyámoltalanok ha magukra maradnak. Ha 

megözvegyülnek, még azok is nagyon hamar szert tesznek egy új barátnőre, akik 
valóban szerették a feleségüket. Jo még egyedül él, ugye? 

– Engem leszámítva igen. Na, nézzük, mit vettél magadnak. Nahát, ez gyönyörű! El 
tudom képzelni, milyen drága volt – áradozott Dora, miközben édesanyja óvatosan az 
ágyra fektette az őszibarackszínben és halványszürkében pompázó selyemruha-
költeményt. – Sokkal szebb, mint amit az én esküvőmre vettél! 

– Talán elteszem arra az időre, amikor úgy döntesz, hogy végre férjhez mész. – 
Összetalálkozott a tekintetük a ruhásszekrény tükrében. 

Dora úgy gondolta, vannak olyan jóban, hogy egy kicsit viccelődhet az anyjával. 
– Én a helyedben nem tenném. Lehet, hogy addigra egy kicsit meghízol. Nem hiszem, 

hogy azt szeretnéd, ha az emberek szűknek találnák az ünneplődet! 
– Micsoda arcátlanság! De tetszik a ruha? Azt hiszem, ugyanazt a kalapot veszem fel, 

amit a te esküvődre vásároltam. Olyan drága volt! 
– Próbáld fel! Hadd lássam az egészet együtt! 
– Már csak az önérzetem miatt is jól szeretnék mutatni – jelentette ki Sukie, s a kalap 

alól kikandikáló fürtjeit csavargatta. 
– De hisz téged senki sem hibáztat, mami. Mindannyian engem vádolnak. – Dora most 

úgy szólította édesanyját, mint kislány korában. 



– Tudom, de az is elég kínos, ha az ember lányát oktondinak tartják, s azt hiszik, 
képtelen elhatározni magát. 

Dora nyelt egyet. Erre eddig nem gondolt. 
– Mindenesetre istenien festesz. A barátnőid irigykedni fognak, a násznagy pedig 

majd meg akar szöktetni… 
Anyja nevetett, és levette a kalapot. 
– Rémes, ami Jóval történt! Az a lány feleannyi idős lehet, mint ő. 
– Szerintem még annyi sincs. 
– És tényleg terhes? 
Dora úgy döntött, nincs értelme úgy tenni, mintha nem tudna semmit. 
– Igen, de ezt ne nagyon terjeszd. Jót borzasztóan zavarja a dolog, bár nem mutatja. 
– Most már semmi értelme a titoktartásnak. Az egész város tudja. 
– Te jó isten. Teljességgel megértem, miért ment el innen Jo. Én is ugyanabban a 

cipőben járok. Borzasztó lenne itt élni, s tudni, mit beszélnek az emberek a hátunk 
mögött. 

– Drágám, sose feledd, hogy épp a sok pletyka segített életben tartani a városi boltot, 
most, amikor annyi bolt tönkrement… 

– Nem is tudom, jó-e ez nekünk. Amíg itt éltem, én semmilyen hasznos pletykát nem 
hallottam. 

– Nyilván nem fogják a szemedbe mondani… Menjünk, nézzük meg, apád és Tom még 
mindig a hajókról beszélgetnek-e. Az előbb már elvesztettem a fonalat. 

Miközben édesanyját követte lefelé a lépcsőn, Dora rájött, hogy – amióta egy bárkán 
él, egy hajóépítő telepen dolgozik, s épp át akarja szelni a tengert – nagyon is érdeklik a 
hajók. De tényleg. 

 
Jo kölcsönkérte Tilly hiperszuper robotgépét, s rádiót hallgatott. Már nem könnyezett; 
nemrég akkora kupac hagymát aprított fel, mint egy görögdinnye, s ugyanannyi zellert; 
most a sárgarépánál tartott. A serpenyőben darált marhahús rotyogott. Jo jól érezte 
magát. 

Kikapcsolta a gépet, s átnézte a leltárt. 
– Ha kész vagyok a paradicsomos hússal, és babot adok hozzá, megvan a csili. De erre 

nem pazarolok el egy edényt, inkább csak bedobozolom. 
Felsikoltott. 
– Bocsánat – mondta a hajókonyhába lépő Marcus. – Kopogtam, de valószínűleg nem 

hallotta. 
Jo a hajába túrt. Elborzasztotta a gondolat, hogy Marcus meghallotta, amint magában 

beszél. Véletlenül hagymát dörzsölt a szemébe. 
– Te jó ég, ezt gyorsan meg kell mosnom hideg vízzel – sikerült halványan 

elmosolyodnia, majd a fürdőszobába rohant. – Figyeljen a húsra! – szólt vissza 
Marcusnak, mielőtt becsapta maga mögött az ajtót. 

Kinyitotta a hideg vizet, s locsolni kezdte az arcát; nem akarta látni, milyen vörös és 
duzzadt a szeme. Hogy törhetett így rá Marcus? Felháborító! Aztán ráeszmélt, hogy a 
bárka vízkészlete nem kifogyhatatlan, s elzárta a vizet. Megtörölte az arcát, számba vette 
a krémeket, s kölcsönvett egyet Dorától. 

Háborgott, mert úgy érezte, ő varázsolta oda Marcust, miközben hámozott és aprított, 
azáltal, hogy rágondolt. A Miranda boltjában rá váró kihívásokról szeretett volna 
álmodozni, de Marcus feledtette vele a főzést és a rádiót, s betolakodott a gondolataiba. 
Eleinte azon tűnődött, vajon mit enne szívesen a férfi az úton. Felkeltette a 
kíváncsiságát; el kellett ismernie, hogy nagyon vonzó, de biztos volt benne, hogy a 



lelkének megvan a maga sötét oldala. Csak remélni tudta, hogy az úton nem fog 
napvilágra kerülni. Most meg itt van a konyhában, és a húst kavargatja. Remélhetőleg. 

Igyekezett olyan egyszerűen kifesteni magát Dora festékével, ahogy csak tudta. 
Nehogy Marcus azt higgye, hogy csak az ő kedvéért szépítkezik. Volt rá oka, hogy a 
fürdőszobába rohanjon, de nem festheti ki magát túl feltűnően. 

– Elnézést – mondta. – Nagyon rosszul bírom a hagymaszagot, de egy tonnát 
felaprítottam. Kér egy csésze teát? 

Fogalma sem volt róla, hány óra lehet. Jól tette, hogy teával kínálta Marcust? Egy 
pillantást vetett a falra akasztott órára, s megnyugodott: teaidő volt. 

– Sütöttem is – mondta, de maga sem értette, miért. A süteményt Dorának és Tomnak 
szánta, arra az esetre, ha a napjuk rosszul sikerül. 

– Nem azért jöttem, hogy egyek és igyak – felelte Marcus –, de ha már így mondja, nem 
utasítom el. 

Jo feltette a teáskannát; most, hogy volt mit csinálnia, már kevésbé volt zavarban. 
– Akkor hát miért jött? 
– Hoztam egy mentőtutajt. A fedélzeten van. Ha nem hallgatja olyan hangosan a 

rádiót, meghallotta volna, amikor felvonszoltam. 
– Muszáj volt felhangosítanom, túl kellett harsognia a robotgépet. 
– A magáé? – Marcus gyanakodva vizsgálgatta a gépet, amely akkora volt, mint egy 

kisebb hűtőszekrény. 
– Ne aggódjon, csak kölcsönkértem. Remek darab, de szerintem sem lenne elég hely 

neki. 
– Én nem mondtam ilyet. 
– Nem. De gondolta! 
A férfi nevetett. 
– Úgy fest, mintha egy hadsereget akarna jóltartani. 
– Arra készülök. Tengeribeteg leszek, úgyhogy az úton már csak a lehető 

legkevesebbet szeretnék főzni. Megtöltöm a mélyhűtőt és a hűtőszekrényt. Csak lejön, és 
betesz valamit a mikroba. – Elhallgatott. – Ne aggódjon, megmondhatja Carole-nak, hogy 
kevés sót és zsírt használok. Te jó ég, le kell csöpögtetnem azt a húst. 

Jo azon tűnődött, miért áll mindig mindenki a mosogató elé, amikor rengeteg hely van 
még a konyhában, s arrébb tessékelte Marcust. 

– Hogy tetszettek Mirandának a tárgyak, amelyeket rendbe hozott? 
Jo majdnem a mosogatóba borította a húst. 
– Hát erről meg honnan a csudából tud? 
– Bill felhívott valami miatt, s említette, hogy járt a boltban. De nem mondta, 

elégedettek voltak-e a munkájával. 
A bárkák világában még gyorsabban áramlanak a hírek, mint egy kisvárosban, 

gondolta Jo fanyarul. Elképesztette Marcus érdeklődése. 
– Nem kifejezés, hogy elégedettek voltak – felelte. – Miranda rám akart bízni még egy 

halom javítandó tárgyat, de megmondtam neki, hogy várnia kell, amíg hazajövünk. Itt a 
hely sem elég. – Összeráncolta a szemöldökét, miközben konyharuhával szárítgatta a 
húst. 

– De ez jó hír, nem? 
– Természetesen. 
– Mégis nyugtalannak látszik. 
Jo meglepetten nézett a férfira. 
– Egy kicsit valóban nyugtalan vagyok. 
– Miért? 



– Miért érdekli? Annyira azért talán nem látszom nyugtalannak! – Kihozták a sodrából 
a férfi kérdései. Tényleg, miért érdekli? 

– Csak úgy kérdeztem – mondta Marcus szelídebben. 
Jo csak most döbbent rá, hogy addig nem akar beszélni új hivatásáról, amíg nem 

biztos, hogy lesz belőle valami. 
– Bocsánat, azt hiszem, a hagymától vagyok ilyen ingerlékeny. Menjen, üljön le, 

mindjárt hozom a teát. 
– És mit főz nekünk? 
– Lasagnét, csilit, műszakát, bár ahhoz darált bárányt kellett volna használnom. – 

Marcusra mosolygott. – Azon gondolkodom, írok egy szakácskönyvet Egymillió étel 
darált húsból címmel. 

– Komolyan? 
Jo felvonta a szemöldökét. 
– Nem, de megtehetném. Amikor összeházasodtunk Philippel, nem volt sok pénzünk. 

Rém elegáns vacsorákat adtam darált húsból vagy zöldségekből. Persze akkoriban még 
nem hallottunk a kergemarhakórról. 

Marcus elmosolyodott az emlékein. 
– Pedig sok volt a kerge tehén! 
– Manapság politikai szempontból helytelennek számít teheneknek nevezni a nőket. 
– Sok mindent elvárhat tőlem, de azt nem, hogy politikai szempontból helyesen 

viselkedjek. 
Jo elnevette magát. 
– Azt elhiszem. 
– Inna velem egy kis teát? Vagy politikai szempontból az is helytelen? 
Jo nyelt egyet, igyekezett eligazodni a saját érzelmein. Egyfelől el kellett ismernie, 

hogy nagyon vonzónak találja Marcust, s a férfi igazán érdeklődő és kedves vele. De nem 
tudta elfelejteni, hogy Marcus mindig a maga útján jár, egy kicsit pökhendi, és nála jóval 
fiatalabb barátnője van. Pillanatnyilag egyetlen férfiban sem tud megbízni. Ha Philip el 
tudta hagyni csaknem harminc év házasság után, ugyan miért érdekelne egy Marcushoz 
hasonló férfit? De akkor mit akar? 

– Marcus, talán nem ismerjük elég jól egymást, s rengeteg idő eltelt azóta, hogy 
utoljára találkoztunk, de nem lep meg, hogy politikai szempontból helytelenül 
gondolkodik. Egy teát azért megiszom magával. Kér egy kis süteményt? 

– Ühüm. Kérek szépen. 
A férfit kínálja süteménnyel, akit le akar nyűgözni, vagy a fiút, akit a legszívesebben 

kényeztetne? Túl sok megrázkódtatás érte mostanában, határozta el; lehet, hogy még az 
elméje is megháborodott. 

Jo készített két csésze teát, majd megtalálta a süteményt egy recept alatt, amelyet az 
internetről nyomtatott ki. Bevitte a teát, s újra kiment a süteményért. Megkérdezze tőle, 
miért nem hagyta egyszerűen a fedélzeten a mentőtutajt? 

– Van valami más oka is a jövetelének? A mentőtutajon kívül? 
Úgy tűnt, Marcus élvezi a szókimondását, s ő is őszintén válaszolt. 
– Azért hoztam el a mentőtutajt, hogy megnézzem, hogy boldogul, s elfogadjak egy 

csésze teát. Megfordult a fejemben, hogy talán süteményt is sütött. 
– De Marcus, ebben az esetben udvariasan kell csevegnünk, míg a teát issza, és a 

süteményt eszi. 
A férfi színlelt rémülettel vonta fel a szemöldökét. 
– Te jó ég, erre nem is gondoltam. 



– Ne aggódjon, pontosan tudom, hogyan tereljek semleges vizekre egy beszélgetést. 
Meséljen Edről! – mondta Jo, mintha feneketlen mélységekből bányászta volna elő a 
témát. 

Marcus meglepődött. 
– Edről? Mégis mit? 
Jo széttárta a kezét. 
– Nos, hosszú útra készülök vele. Mégiscsak tudnom kell, miféle alak. 
Marcus átlátott a szitán. Jo valóban remek társalgási képességekkel rendelkezik, ő 

mégis biztos volt benne, hogy az asszony zaklatott, ideges. 
– Joanna, mi a baj? 
– Nincs semmi baj. Jól vagyok! 
– Nem, nincs jól. Megint nagyon nyugtalannak látszik. Miért? 
Jo mély lélegzetet vett. Sejtette, hogy miért, de a világ minden kincséért el nem 

mondta volna Marcusnak. Megdöbbentette, mennyire nincs összhangban a teste és a 
lelke. Ha a lelke nem bízik a férfiakban, különösen a Marcushoz hasonló férfiakban, a 
testének sem szabadna tudomást vennie róla. 

– Mik Ed kedvenc ételei? – Nem akarta, hogy Marcus megint elhalmozza a tanácsaival. 
Marcus megrázta a fejét; nem erőltette tovább, hogy Jo kiöntse neki a szívét. 
– Bármit megeszik, bárhol elalszik, s kiveszi a részét a mosogatásból. Nagyon jól 

nevelt. Régóta ismerem. 
– Minden szempontból jó választásnak tűnik; magunkkal visszük. 
Marcus mosolygott. 
– Ráadásul sokéves hajóstapasztalata van, kormányozni is tud. És ha már egymás 

barátairól kérdezősködünk, mi a helyzet Tommal? 
– Ismeri Tomot, s mivel már megmondta neki, hogy jöhet, nem gondolhatja meg 

magát. 
A férfi Jo arcát tanulmányozta. 
– Maga aztán megküzd azokért, akiket szeret, ugye? 
– Persze! Maga nem? 
– Én viszonylag kevés embert szeretek, úgyhogy nehéz megmondanom. 
Jo feszültsége hirtelen elillant. 
– Vegyen még egy kis süteményt, maga vén mizantróp. 
Marcus nevetett, s felemelte a kezét, mintha a Jóéra akarta volna tenni; de még 

mielőtt az asszony halálra rémülhetett volna, meghallották Tom és Dora hangját. Marcus 
újra az asztalra tette a kezét, s mindketten a fiatalok közeledő lépteit hallgatták. 

– Hé, Jo! Mi az a hatalmas koffer a fedélzeten? Ó, üdv, Marcus – mondta Dora. 
– Egy mentőtutaj – felelte Marcus. 
– Ezt én is megmondtam volna! – tette hozzá Tom. 

 

Tizenhatodik fejezet 
 

 
– Egy csésze teát? – kérdezte Jo, s már fel is tette a kannát, mielőtt bárki válaszolhatott 
volna. Tom leült Marcus mellé, s az időjárásról kezdtek beszélgetni, Dora pedig 
csatlakozott Jóhoz, hogy segítsen. Jo suttogva érdeklődött, hogy sikerült az út. 



– Minden rendben ment, bár anyám valószínűleg boldogabb lett volna, ha azzal a 
hírrel megyek haza, hogy Tom álmaim férfija. 

Jo kivett egy átázott teafiltert egy bögréből, és a szemétbe dobta. 
– Azt hiszem, jelen helyzetben ez teljesen rendben van. 
– Mindenesetre azok után, ahogy utoljára elváltunk, jó volt viszonylag békés 

körülmények között látni őket. 
– Gondoltam, hogy így fogod érezni. És ugye, nem próbáltak hívni, hogy költözz 

vissza? 
– Nem. Azt hiszem, elfogadták, hogy kimenekültem a fészekből. 
– Nem azt akartad mondani, hogy kirepültél? 
– Nem, én a szó szoros értelmében kimenekültem – kuncogott Dora. – De az lehet, 

hogy kiüldöztek. 
– Mindegy, az a fő, hogy kibékültetek. Biztos nagyon nyomasztott a helyzet. 
– Igen. Az anyámmal való kapcsolatomnak mindig megvoltak a maga hullámhegyei és 

-völgyei, de most már mintha egyenlő felek lennénk. Egyre inkább képesek vagyunk rá, 
hogy egymás szemével is lássuk a dolgokat. És képzeld, Johnnak új barátnője van. 

– Ó… – Jo Dorára pillantott, hogy lássa az arcát. A lány meglehetősen nyugodtnak tűnt. 
– Milyen érzés? 

– Különös, de jó. Egyre biztosabb vagyok benne, hogy helyesen döntöttem. Most már 
talán anyám és apám is így gondolják. 

– És nem hiányzol nekik borzalmasan? 
– Nem hiszem. Talán örülnek is, hogy egy kicsit kettesben lehetnek. Anyám gyönyörű 

új ruhákat vett magának. 
– Én akkor is szerettem volna, ha Karen az országban marad, amikor még jó volt 

nekünk együtt Philippel. Illetve nekem jó volt. Nem tudtam, hogy neki valaki mással 
jobb. 

Dora tapintatosan hallgatott egy kicsit, mielőtt újra megszólalt volna. 
– Marcus régóta van itt? 
– Nem vészesen. De már kapott egy csésze teát. 
– És minden rendben ment? Egy kicsit még mindig tartok tőle. Mindent olyan jól tud, 

és egy kicsit nyers. Ha itt van, mindig attól tartok, hogy valamit el fogok rontani. 
– Én is. Nem tudom, miért. Pedig olyan udvarias. – Vajon tényleg az? Nem bárdolatlan 

a faggatózása? Jo az ajkába harapott. Mintha most jött volna ki egy állás-interjúról, s nem 
tudná, hogyan teljesített. Néha viszont úgy érezte, Marcus ki akar kezdeni vele. Roppant 
zavarba ejtő. 

Dora közelebb lépett hozzá. 
– És beszéltetek a régi szép időkről? 
– Nem igazán. Csak utaltunk rá. Akkoriban mindig úgy éreztem, kicsit lenéz minket, 

amiért olyan fiatalon megállapodtunk. – Kényszeredetten nevetett. – Lehet, hogy ő már 
akkor is tudta, hogy nincs értelme. 

– Miről pusmogtok? – kérdezte Tom. 
– A vacsoráról értekeztünk – hazudott Jo folyékonyan. – Kijelentettem, hogy nem 

fogok főzni. Dora azt mondta, ő sem tud úgy főzni, hogy félig kész csili és lasagne lepi be 
a konyhát. 

– Bizony – helyeselt Dora, aki a maga részéről úgy érezte, jó ideig nem kíván enni. 
– Ó – mondta Tom, aki szemmel láthatóan mindent elhitt nekik. – Akkor 

bekaphatnánk valamit a kocsmában! Én fizetek! 
– Remek ötlet – jelentette ki Jo. 
– Nekem lassan mennem kell – mondta Marcus; becsukta a térképeket, és felállt. 



– Még egy kis cipóban sült csirke sem csábíthatja el? – érdeklődött Jo. Tudta, hogy 
Marcusnak mennie kell, s ettől felbátorodott. 

– Mi az a cipóban sült csirke? – kérdezte Dora. 
– A hetvenes években volt divat. Biztos emlékszik rá – felelte Jo. 
– Undorító volt – mondta Marcus. – De most még a maga főztje sem tudna elcsábítani. 

Egyedül hagytam Carole-t. 
Carole valószínűleg megszokta már, hogy gyakran egyedül hagyják, gondolta Jo, akit 

továbbra is zavarba ejtett Marcus és Carole kapcsolata. 
– Akkor nem is tartóztatom, jöjjön, kikísérem – mondta. – És mi van az üzemanyaggal? 
– Majd veszünk kint a folyón. Egyszerűbb, mint idehívni az üzemanyaghajót. 
– Rendben – mondta Jo, s miután semmi mást nem tudott kitalálni, hozzátette: – 

Nagyon köszönjük a mentőtutajt. 
– Én pedig a teát és a süteményt – nézett Marcus a szemébe. 
– Részemről a megtiszteltetés. 
Marcus továbbra is merőn nézett rá, Jo pedig nem szerette volna, ha valami furcsát 

mond vagy tesz. Az anya-, illetve feleségszerep nem készítette fel rá, mit kezdhet egy 
termetes férfival egy apró és meghitt helyiségben. 

– Nagyon várom ezt az utazást – mondta végül Marcus. 
Jo a megkönnyebbüléstől túlzásba esett. 
– Igen! Biztos nagyszerű lesz! 
Marcus felnevetett, s a kormányosfülkéből a fedélzetre lépett. 
– Számtalanszor jártam már Hollandiában. Egyáltalán nem erre céloztam. 
Jo megkísérelt egy halvány mosolyt. 
– Rendben. Most már mennem kell. És azt hiszem, magának is. – Visszament a 

kormányosfülkébe, s ott maradt, míg Marcus el nem ment. 
Nem csatlakozott újra Doráékhoz. Meg akarta várni, míg megnyugszik a légzése, s 

arcáról eltűnik a pír. Tudta, hogy a kabinjába nem mehet – Tom és Dora el sem tudnák 
képzelni, mi lehet vele –, úgyhogy mély lélegzeteket vett, s legyezgette magát. 

Legnagyobb rémületére rá kellett jönnie, hogy miközben teával és süteménnyel 
kínálta, olyasmit érzett Marcus iránt, amit már évek óta senki iránt sem. Nem volt biztos 
benne, de egyre határozottabban úgy érezte, hogy a férfi udvarol neki. Gondolatban a 
karjába csípett. „Vágy a hormonjaim, vagy a korom, vagy a csalódottságom miatt, de 
rávetném magam az első férfira, aki a közelembe jön – jelentette ki határozottan. – Vén 
hóbortos vagyok. Hiszen nem is tetszik. Te jó ég! Alig ismerem! A hormonjaim biztos a 
küszöbönálló klimax miatt rendetlenkednek. Ezért érzem magam ilyen furcsán. Mintha 
allergiás lennék. Nem is szabad tudomást vennem róla; meg kell próbálnom normálisan 
viselkedni." 

Miután e roppant ésszerű okfejtés hatására megnyugodott, visszament a szalonba. 
– Elég korán van még – mondta. – Menjetek el a kocsmába, én pedig befejezem a 

főzést. 
– Tom elmehet, ha úgy gondolja – mondta Dora szigorúan –, én inkább segítek neked. 

Fáradtnak tűnsz. 
Így is lehet mondani, gondolta Jo. 
– Én is segítek – csatlakozott Dorához Tom. – Ügyes gyerek vagyok, pontosan tudom, 

hogyan kell megfogni egy serpenyőt. 
– Ezt örömmel hallom – mondta Jo. – Ha Dorát meg engem leterít a tengeribetegség, 

átveheti a konyhát. Azt már tudjuk, hogy szükség esetén remek tejsodót csinál. 
Később – miután mindhárman rengeteget dolgoztak: összeszedték az edényeket, 

mosogattak és dobozoltak – Jo megszólalt. 



– Nos, ezzel egy kisebb hadsereg is átkelhetne az orosz sztyeppeken anélkül, hogy a 
katonák éhen maradnának. Menjünk a kocsmába! 

 
Miután minden lehetséges úti előkészületet megtett, Jo újra benézett Mirandához. Úgy 
tervezték, kitakarítják a bolt fölötti szobák egyikét, s azt Jo a holland út után 
műteremként használhatja. 

Remekül érezték magukat, s keményen dolgoztak, míg Bill meg nem jött, hogy elvigye 
őket ebédelni. 

– Az lenne a legjobb – kezdte Miranda, miközben megkóstolta cézársalátáját – ha 
velem tudnál jönni a nemsokára nyíló régiségvásárra. Kipróbálnám, milyen üzletasszony 
vagy. Nagyon mulatságos egy ilyen vásár! És a mostaninak különlegesen jó hangulata 
lesz. 

– Jól hangzik – felelte Jo s az is jót fog tenni, ha egy kicsit elszabadulok a bárkáról. 
Rengeteget dolgoztunk, hogy felkészítsük az útra. Csodálatos lenne kicsit kimozdulni. 

Miranda nevetett. 
– Nem lesz olyan, mintha szabadságon lennél! 
– De sokkal jobb, mint átszelni az Északi-tengert egy bárkával. 
– Én a magam részéről – mondta Bill – jobban élvezném a hajóutat. 
A két nő ránézett. 
– De te szeretsz hajózni – mondta Jo –, én viszont nem. 
Még egy ideig azon évődtek, melyikük hogyan szeret kikapcsolódni, majd Bill 

észrevette, milyen későre jár. 
– Lányok, még egy italt? 
– Leendő nők, Bill – helyesbített Miranda; látszott, hogy ezt a kört számtalanszor 

lefutották. – Politikailag helytelen „lányoknak" hívni a nőket. A „leendő nők" a megfelelő 
kifejezés. 

Bill mosolyogva sóhajtott. 
– Nos, leendő nők, még egy italt? 
– Kérünk szépen – felet Miranda. – Azután vissza kell mennünk dolgozni. 
Míg Bill elment az italokért, Jo és Miranda továbbra is a régiségvásárról csevegtek. 
– Nagyon jól hangzik – jelentette ki Jo. – Ha még itthon vagyunk, mindenképp 

elmegyek. Ó, köszönöm, Bill. Nagyon kedves vagy. 
– Szívesen. Ez a legkevesebb, amivel meghálálhatom, hogy elmész Mirandával arra a 

szerencsétlen vásárra. 
 

Több mint egy hét telt el, mire Marcus telefonált, s közölte, hogy az időjárás-előrejelzés 
megnyugtató, s megtehetik útjuk első szakaszát. 

– Figyelmeztetem, hogy holnap reggel nagyon korán kell indulnunk – jelentette ki, s 
szűkszavúsága már-már bántó volt. 

– Ó! – Jo igyekezett gyorsan összeszedni magát. – Rendben. Ma este befejezzük az 
előkészületeket. – Jo azt hitte, a férfi a küszöbönálló utazás miatt nyugtalan, s igyekezett 
lelket önteni belé, de sikertelenül. 

– Akkor jó éjszakát – tette le Marcus; Jo meg volt döbbenve. Eddig Marcus olyan 
vidám volt. Mi történhetett, hogy hirtelen ilyen mogorva lett? 

– Remélem, holnapra magához tér – motyogta magában Jo –, különben rémes utunk 
lesz. – Rájött, hogy bár még mindig tart egy kicsit az úttól, várja, hogy együtt lehessen 
Marcusszal. 

Megkereste Dorát. 
– Marcus telefonált. Holnap indulunk. 



Dora bólintott. 
– Frednek igaza volt. Tegnap azt mondta, most egy ideig nem találkozunk. Lehet, hogy 

ugyanazt az időjárás-előrejelzést nézi, amelyiket Marcus. 
– Vagy egyforma levelibékájuk van – mondta Jo, aki pillanatnyilag egyáltalán nem 

akart megbízni Marcusban. A férfi szűkszavúsága meghökkentette. 
– Helyes – mondta Dora. – Készülődjünk! 
Összeszokott harcostársakként lendültek munkába, s Jo örült, amiért Dorának nem 

szólt Marcus gorombaságáról. A lány annyira várta már az utat; Jo nem akarta elrontani 
az örömét. 

Ellenőrizték, minden ágyban van-e tiszta ágynemű; megszámolták, hány törülközőjük 
van, s azon tanakodtak, Marcus és Ed vajon hoznak-e magukkal. Kivették a dobozból és 
megkóstolták a gyümölcskenyeret, amelyet Jo az útra sütött; ellenőrizték a fürdőszobát, 
s a legszükségesebb apróságokon kívül mindent elrejtettek a fürkésző férfiszemek elől. 
Miután végeztek, megérkezett Tom, s utasítására biztonságba helyeztek mindent, ami 
elmozdulhat. Kivitték a növényeket a kormányosfülkéből; a paradicsompalánták és a 
muskátlik Tillyhez költöztek a szomszéd bárkára, a fűszernövények pedig levándoroltak 
a hajókonyhába. 

Aztán lehuppantak a kanapéra, s mivel tudták, másnap jobb lesz tiszta fejjel ébredni, 
csak egy kis sherryt ittak, ami erősebb a bornál, de gyengébb a whiskynél. Mindketten 
nagyon fáradtak voltak. 

– Máris elegem van a holland útból – jelentette ki Jo. – Maradjunk itt, együk meg a 
sütit és a többi finomságot. Hetekig nem kellene főznöm. 

– Én csalódott lennék, ha nem mennénk – mondta Dora. – Bár tényleg rengeteg 
ennivalónk és csokoládénk van… 

– És sörünk – tette hozzá Tom, aki sörösdobozzal a kezében üldögélt velük szemben 
egy széken. 

– Itt maradhatnánk, és nyaralhatnánk egyet – mondta végül Jo. – Fiám férne egy kis 
kikapcsolódás. 

– Rengeteget dolgoztál, hogy előkészítsd a bárkát az útra – mondta Dora. – 
Kiadhatnád gazdag turistáknak. 

– Azt már nem! – tiltakozott Jo. – Képtelen lennék rá! Csak ha nem lenne más 
választásom. – Jo lehunyta a szemét. Azt remélte, ha elalszik, arra ébred majd, hogy a 
holland út csak álom, s ő elmehet a szintén másnap kezdődő régiségvásárra, ahol igazán 
jól érezheti magát. 

Tényleg elszundított. Büszke volt rá, hogy szinte bárhol el tud aludni; ha csak tíz 
percet szunyókál, utána órákig képes dolgozni. 

Arra ébredt, hogy hangokat hall – Marcus érkezett meg valakivel, aki csak Ed lehetett. 
Tom és Dora valószínűleg felment, hogy segítsen elhelyezni a poggyászukat. Sokáig 
maradtak a fedélzeten, úgyhogy Jo is csatlakozott hozzájuk. Meglepetten látta Marcus 
mellett Carole-t a kormányosfülkében. Nem igazán örült neki. 

Még mielőtt köszönhetett volna nekik, Marcus rámordult. 
– Még mindig itt van? 
Jo összeráncolta a homlokát. 
– Igen, még mindig. Baj? 
– Csak később indul? 
Miről beszél Marcus? Nyilvánvaló, hogy nem derült jobb kedvre. 
– Nem, itt töltöm az éjszakát – felelt Jo, majd elfordult a férfitól. Jó anyához méltón 

nem vett tudomást Marcus helytelen viselkedéséről. – Carole! Örülök, hogy látom! Maga 
hozta el Marcusékat? Igazán kedves. Jöjjön, igyunk egy pohár bort, amíg a férfiak 



kipakolnak. Velünk eszik, vagy vissza kell mennie? – A szeme sarkából látta, hogy Tom 
eltűnik egy férfival, aki csak Ed lehet, s akit Marcusnak be kellett volna mutatnia. 
Micsoda neveletlenség! 

– Nem megyek vissza – jelentette ki Carole, aki egyszerre tűnt ijedtnek és kihívónak. – 
Én is utazom. 

Jo nyelt egyet, s átkozódva gondolt Marcusra. Hogy hozhat magával még valakit 
előzetes bejelentés nélkül, főleg azután, hogy mindennek elmondta azokat, akik 
magukkal viszik a barátnőjüket? Jellemző, hogy kettős mércével mér! 

– Remek! Jöjjön, megmutatom a kabinját. Együtt alszik Marcusszal, ugye? Csak mert 
máshol nem nagyon van hely. Keresek még néhány párnát. 

– Természetesen Marcusszal alszom – felelte Carole, s szemrehányón nézett Jóra. – 
Együtt vagyunk. 

– Ugye, Tom épp Ednek mutatja meg a kabinját? – kérdezte Jo Marcustól. 
Marcus bólintott. 
– Megnézem, rendben van-e a kabin – tette hozzá. 
Olyan, mint egy gyerek, aki mosollyal álcázza sértődöttségét, gondolta Jo Marcusról, 

de megtartotta magának a véleményét. 
– Jöjjön, Carole! – Kinyitotta a kabin ajtaját, amely pár órával ezelőtt még az ő 

birodalma volt. – Talán háttal könnyebb; mindenképp vigyázzon a fejére. – Azon 
tűnődött, honnan szerezhetne egy párnát a lánynak. Talán Tom lesz olyan lovagias, hogy 
lemond az övéről. Neki talán elég lesz egy párna a kanapéról. 

– Elég kicsi – jelentette ki Carole a kabinba érve. 
– Átlagos. Maga és Marcus el vannak kényeztetve a Hildegarde-on. – Jo igyekezett úgy 

tenni, mintha nem szabadkozna. – Ez az eredeti lakószoba, bár régen itt nemcsak 
aludtak, hanem itt főztek és ettek is. 

– Gondolom. Ez a fürdőszoba? – kukucskált be Carole a beépített mosdóba. – Milyen 
pici! 

– Én csak a vécét használom, és fogmosáskor a mosdót. Fogalmam sincs, hogy 
működik a zuhanyozó. Amúgy a hajó orrában lévő fürdőszobába járok. 

– Nem lehet túl kényelmes! 
– Nem gond, ha csak Dora és én vagyunk itt. – Jo minden igyekezetével azon volt, hogy 

ne legyen barátságtalan. Feladja az odúját két olyan ember kedvéért, akik nem is 
méltányolják! Az egyik elkényeztetett, a másik szeszélyes, gőgös és összeférhetetlen! – 
Rendezkedjen be bátran – tette hozzá, s vágyakozva gondolt sherry-jére, amely még 
mindig ott várta a szalonban. Miközben visszament a kormányosfülkébe, azon tűnődött, 
vajon alkoholista lesz-e, mire visszajönnek Hollandiából. 

– Kinyissak még egy üveg bort? – kérdezte Dora, mihelyst meglátta Jo arckifejezését. 
– Igen. – Jo ledobta magát a díványra, bár tudta, hogy bármikor rajta üthetnek. Nem 

félt többé az alkoholizmustól, elkerülhetetlennek tartotta. 
– Te sem tudtad, hogy Carole is jön, ugye? – Dora teli borospoharat tett Jo félig üres 

sherrys pohara mellé. 
– Nem. – Lehunyta a szemét. 
– Kíváncsi vagyok, vajon tud-e főzni – folytatta Dora. 
– Biztos vagyok benne. De nem lesz rá szükség. Ha csak megmelegít néhány ételt, már 

sokat segített. 
– Azon tűnődöm… – kezdte Dora, – de lépteket hallottak a lépcsőn. 
Jo felegyenesedett, s felhajtotta a sherryt. 
– Ugye, a férfiak nem maradnak soká? – Carole állt az ajtóban, idegesnek tűnt. 



– Nem hiszem – mondta Jo. – Nincs ott túl sok látnivaló. Jöjjön, igyon egy kis bort vagy 
sherryt. 

– Marcus mindig nagy hangsúlyt fektet rá, hogy Ednek megfelelő szállása legyen – 
mondta Carole. 

– Nos, mi igyekeztünk megfelelő állapotba hozni a kabint, bár a fésülködőasztalra 
elmulasztottam virágot tenni. – Jo egyre kevésbé volt szívélyes. 

– Amiatt ne aggódj – mondta Dora. – Én gondoskodtam a virágról. 
Carole és Jo rábámultak. 
– Csak vicceltem. Igyunk egy kis bort! – mondta Dora gyorsan. 
– Üljön le, Carole. Együtt fogunk átkelni az óceánon, nem kell törődnünk a 

formaságokkal. 
– Az Északi-tenger nem óceán – mondta Dora. – Vöröset vagy fehéret, Carole? 
– Köszönöm, nem kérek bort. 
– Magának ez nyilván csak egy mindennapos út – mondta Jo kis hallgatás után. – 

Biztos rengetegszer járt már Marcusszal Hollandiában. 
– Nem, még nem jártam ott. Marcus általában nem visz magával az útjaira. 
– De most magával hozta… Vagyis hívta. – Jo azon törte a fejét, mi lehetett ennek az 

oka, s beleszédült a felfedezésébe. 
– Nem hívott, de azt mondta, eljöhetek. 
Jo porig volt sújtva. Marcus biztos azért hozta magával Carole-t, mert megérezte, hogy 

tetszik neki. Carole-nak kell megmentenie tőle, a kiéhezett, öregedő nőtől. Valószínűleg 
ezért olyan goromba; védi a felségvizeit. Amikor Jo rájött, hogy hajóskifejezésekben 
gondolkodik, kétségbeesetten ivott még egy korty bort. 

Dora átvette a háziasszony szerepét. Kinyitott még egy üveg bort, s elővett a 
hűtőszekrényből pár doboz sört. Néhány tálat megrakott ropogtatnivalóval. Elkészült a 
csirkeragu is. Dora bekukucskált a sütőbe, s azon tanakodott, elég lesz-e a sült krumpli. 
Szerencse, hogy Jo mindig túl nagy adagokat készít, gondolta. 

Mivel más dolga nem akadt, töltött magának egy pohár bort, s vett egy marék 
rágcsálnivalót. Ránézett Jóra. 

Az asszony roppant fáradtnak tűnt, s Dora nagyon megsajnálta. Szegény! Carole 
nélkül is sok lett volna neki ez az utazás. 

Meglátta az asztalt, amelyet korábban megterített, s elővett még egy terítéket. 
Szorosan lesznek, de annyi baj legyen. Ez ellen senkinek sem lehet kifogása. Végül is 
azért vannak a bárkán, hogy dolgozzanak; nem Dél-Franciaországba készülnek nyaralni. 

Nem tehetett róla, de könnyebben el tudta képzelni Carole-t Dél-Franciaországban, 
mint az öreg, koszos Temzén. Kínosan hallgattak. Jo, aki máskor oly jó társalgó volt, nem 
törte meg a csendet. Dorának fogalma sem volt, mint mondhatna, s Carole sem szólalt 
meg. Mindannyian megkönnyebbültek, amikor a fejük fölött lépteket hallottak. 

Dora az ajtóhoz ugrott. Barátságos, kissé túlságosan is lelkes kölyökkutyának érezte 
magát. 

– Jöjjenek be. Mit kérnek inni? Maga biztosan Ed. Mit szeretne? 
– Üdv mindenkinek – mondta Ed. – Egyelőre sört, ha van. Később egy kis rumot. – 

Magas volt, és ősz hajú; Dora rögtön úgy érezte, megbízhat benne. Másképp, mint 
Marcusban; ő most elég rosszkedvűnek tűnik. Ed jól érzi magát a bőrében, s tudja, mit 
csinál. Lehet, hogy észre sem vette a szobában uralkodó feszültséget, de az is lehet, hogy 
a belőle áradó derű oszlatta el. 

– Pohárból vagy dobozból? – kérdezte Dora. 



– Dobozból. Csak akkor termeljünk mosogatnivalót, ha nagyon muszáj! – kacagott Ed 
vidáman, s Dora úgy érezte, sokat tud majd segíteni ezeknek az egymáshoz oly kevéssé 
illő embereknek az összebékítésében. 

– Köszönöm, hogy kiszolgálod a vendégeket, Dora – mondta Jo, aki többé-kevésbé újra 
a régi volt. – Mit kér inni, Carole? Még nem kapott semmit, mi viszont már lassan 
pityókásak vagyunk… 

– Egy pohár szénsavmentes ásványvizet, ha lehet. Nincs szükségem semmi többre. – 
Carole próbált mosolyogni, de nem járt sikerrel. 

– Attól tartok, azt nem tudunk adni – felelt Jo pár pillanat múlva. – Szénsavmentes 
ásványvizünk nincs. Van rengeteg szénsavas ásványvíz, üdítőital és alkohol, többek 
között rum – tette hozzá Edre kacsintva –, de szénsavmentes ásványvizünk nincs. 
Szólnia kellett volna, Marcus – mondta végül. Arra bezzeg figyelmeztette, hogy Ed szereti 
a rumot. Marcus nem válaszolt. 

– Igyon egy kis narancs-mangó gyümölcslevet – javasolta Dora. – Remek lenne egy kis 
szénsavas ásványvízzel. 

– A szénsavas ásványvíz csontritkulást okoz – jelentette ki Carole. 
– A maga korában még biztos nem! – mondta Jo. 
– A magunkra figyelést nem lehet elég korán elkezdeni – jelentette ki Carole. – 

Magának sem ártana. 
– És maga, Marcus? – Jo elsiklott az utolsó megjegyzés fölött, s bár legszívesebben 

káromkodott volna egyet, megpróbálta megtudni, mit kér inni Marcus. Úgy érezte, sírba 
viszi Marcus gorombasága és Carole akadékoskodása. Nemhogy néhány napot, egy órát 
sem bír ki velük. 

– Bort… Illetve inkább sört. 
– Végül csak meg kell innia a borunkat – motyogta Jo szinte magában. – Isteni. Akciós 

volt, s Dorával már meg is kóstoltuk. 
– Nem próbálná ki mégis a narancs-mangólevet egy csepp ásványvízzel? Biztos 

vagyok benne, hogy egypár csepp nem fog ártani. Legfeljebb bevesz utána egy 
kalciumtablettát – mondta Dora, aki észben tartotta, hogy Carole-nak még mindig nincs 
mit innia. 

– Rendben – felelte Carole erőtlenül mosolyogva. – Végül is elhoztam mindent, amire 
szükségem lehet. 

– De mi lesz magával, ha csak vizet iszik? – kérdezte Jo, aki eddig azt hitte, mindenről 
gondoskodott, és most magába roskadt. 

– Majd elszaladok az éjjel-nappaliba – jelentette be Tom, aki közben észrevétlenül 
belépett, s most kinyitott magának egy doboz sört. – Dora majd segít cipekedni. 

– De előbb együnk. Biztos mindenki nagyon éhes. Köszönöm, hogy elővettél még egy 
terítéket, Dora. Kérem, üljenek le, ahová tetszik. 

Helyet keresve kerülgették egymást, amikor Carole megszólalt. 
– Én nem eszem húst. 
Jo kizárólag húsos ételeket főzött. 
– Készítsek gyorsan egy rántottát? 
– Igen, legyen szíves. 
Jo nem számított rá, hogy Carole elfogadja az ajánlatát. Abban bízott, beéri majd egy 

kis sült krumplival. 
– Carole, ne ugráltasd Jót! – mondta Marcus halkan. 
– Ugyan, semmi gond – tápászkodott fel Jo. 
– Majd én megcsinálom – jelentette ki Tom. – Én vagyok a legközelebb a konyhához. 
Jo és Dora olyan hálásan nézett rá, hogy az felért egy szentté avatással. 



– Nagyon köszönöm, Tom. Nos, szedhetek? Most még megteszem, de holnaptól 
mindenki kiszolgálja magát. 

Falatozni kezdtek, kivéve Carole-t, aki a tányérján lévő krumplit és zöldborsót 
nézegette. Valószínűleg nem mérgezők, de a cukortartalmuk nyilván vagy túl magas, 
vagy túl alacsony. Dora nem tudta, melyik a nagyobb baj, de abban biztos volt, hogy a 
krumpli és a borsó Carole számára „nem megfelelő". Amikor Tom elkészült az 
aranysárga rántottával, Dora úgy érezte, tapsot érdemelne. Valószínűleg Jónak is ez volt 
a véleménye, mert lelkesen Tomra mosolygott, és szeretettel megveregette a karját. 
Dora észrevette, hogy Marcus mindezt nem fogadja kitörő örömmel. Valószínűleg kínos 
neki, hogy az egész zűrzavart a barátnője okozza. 

– Nagyon finom, Jo – jelentette ki Ed. – Kaphatnék egy kis kenyeret? Nem szeretném, 
ha egy csepp is kárba veszne ebből az isteni szószból. 

Jo átnyújtotta a kenyérkosarat, s Edet is megajándékozta egy gyönyörű mosollyal. 
– Rengeteg van, ha esetleg kér még. 
– Egyelőre elég lesz, drágám. Várjuk meg, míg mindenki befejezi, mielőtt másodszorra 

szednénk. 
– Hogy ízlik a rántotta, Carole? – kérdezte Jo barátságosan. Valószínűleg csak Dora 

sejtette, hogy Jo valami ugyancsak gorombát mondott volna, ha Carole nem nyilatkozik 
elragadtatottan a rántottáról. 

– Csodálatos. Nagyon köszönöm, Tom. 
Milyen furcsa, hogy Marcus nem veszi észre Carole hálásan ragyogó mosolyát – 

gondolta Dora. 
Carole nem kért a feketeribizli-sziruppal meglocsolt morzsasütiből sem, amelynek 

ropogós, vajas héja olyan finom volt, hogy Dora magában is szívesen megette volna. Teát 
vagy kávét sem kért. Ed felállt. 

– Isteni volt a vacsora, Jo. Látom már, milyen jókat fogunk enni ezen az úton. Most 
pedig lássuk a mosogatnivalót… 

– Igazán köszönjük, Ed – mondta Jo –, de van mosogatógépünk, Marcus pedig 
bizonyára tanácskozni szeretne magával. Dorával egy szempillantás alatt elpakolunk. 

– Elismerem, a főnök talán tényleg beszélni akar velem, de nem szeretnék a 
fehérnépre hagyni minden házimunkát, úgyhogy néha állítsanak oda főzni. 

– Természetesen, Ed. Nagyon köszönjük! – Jo jókedvét csak fokozta, hogy Carole – 
minden bizonnyal egy cigarettáért – felment a fedélzetre, Marcus pedig magába 
zárkózva gondolkodott. 

Tom csatlakozott Marcus és Ed kupaktanácsához, míg Jo és Dora megküzdöttek az 
ételmaradékokkal. 

– Ezt egy kicsit beáztatom, jó? A mosogatógép így akkor sem boldogulna vele, ha 
beférne – mondta Dora. 

– Persze, ráér holnapig – ásított egy nagyot Jo. – Reggel hánykor álljunk készenlétben, 
Marcus? – Úgy döntött, megpróbál úgy tenni, mintha semmi baja nem lenne a férfival. 
Nem vághat úgy neki az útnak, hogy utálja Marcust; épp elég baja van anélkül is. 

Marcus csodálkozva nézett rá. 
– Miért? Mégis velünk tart? 
A kérdést döbbent csend fogadta. 
– Természetesen – felelte Jo kisvártatva. – Nem kellene? Nem szeretné? 
Marcus habozva válaszolt. 
– Csak azt hittem, meg fogja gondolni magát. 



– Nos, nem tettem – jelentette ki Jo, s úgy döntött, nem ez a megfelelő alkalom arra, 
hogy megkérdezze, mégis hogy jutott ez eszébe Marcusnak. – Tehát mikorra legyünk 
készen? 

– Nos, az ár hétkor tetőzik, de két órával előbb el akarok indulni, hogy 
kihasználhassuk az apály előnyeit is. Ha ötkor indulunk, fél ötkor kell felkelnünk. 

– Remek – mondta Jo, s abban bízott, sikerült palástolnia a rémületét. Dora levegő 
után kapkodott. 

– Nem kell mindenkinek akkor felkelnie – mondta Ed bátorítón. – Marcus, én és az ifjú 
Tom nagyszerűen elboldogulunk. 

– Én mindenképp felkelek – erősködött Jo, s újra hatalmasat ásított. – Most viszont 
nemsokára lefekszem. Nagyon fáradt vagyok. 

– Mi pedig menjünk el vízért – mondta Tom. – Ketten könnyebben boldogulunk. 
Jo elgondolkodott. Talán neki is jót tenne egy kis friss levegő lefekvés előtt. 
– Inkább elmegyek én a kocsival. Majd ideszólok a parkolóból, és onnan segíthettek 

behozni a vizet. 
– Mindhárman megyünk – jelentette ki Dora határozottan. – Hamar megjárjuk. 
Miközben a gát felé tartottak, ahol az autó állt, Dora megszólalt. 
– Mennyi az esélye, hogy Carole befejezi a mosogatást, amíg távol vagyunk? 
– Kevés – felelte Tom. – Carole másfajta életmódhoz van szokva. 
Dora a fiúra nézett. Tényleg volt egy csöpp csodálat is a hangjában? S ha volt, az őt 

miért bántja? 
– Én sajnálom – mondta Jo. – Egy csomó olyan emberrel kell együtt utaznia, akiket 

nem ismer. Nyomasztó lehet. – És a barátja egy faragatlan hangulatember, tette hozzá 
magában. Azon tűnődött, vajon nem csak azért volt-e korábban olyan barátságos 
Marcus, mert szüksége volt a hajón egy szakácsra és egy mosogatónőre? Nyilván az 
bosszantotta fel, hogy nem lesz minden úgy, ahogy eltervezte. Milyen gyerekes! Carole-
lal már inkább együtt tud érezni. 

– Túlságosan megértő vagy – mondta Dora. – Valószínűleg ő maga hívatta meg magát, 
s ha megbocsátasz a kifejezésért, mindannyian egy csónakban evezünk. Felnőtt ember, ő 
is megpróbálhatna alkalmazkodni. 

– Gondolnom kellett volna a vízre – folytatta Jo. – A tartályban pár nap alatt tényleg 
fura íze lesz. 

– Semmi baja nincs annak a víznek – mondta Tom nyomatékosan. – Sokkal hosszabb 
idő alatt áporodik csak meg, de mi pár nap alatt átszeljük az Északi-tengert. 

– Soha semmi sem ilyen egyszerű – jelentette ki Jo. – Higgye el nekem. Bogaras 
öregasszony vagyok, de az életet ismerem. 

 

Tizenhetedik fejezet 
 

 
Jo megfürdött, majd a kabinjába ment, amely korábban a lomtár nevet viselte. 
Ragaszkodott hozzá, hogy ő költözzön ki, s ne Dora; úgyis csak egypár napról van szó. 
Nemsokára visszakapja luxuskabinját, amelyet most Marcus és Carole foglal el. 

Igazán nagyszerű itt a lomtárban, gondolta, miközben becsukta maga után az ajtót. 
Amikor először kitakarították és rendbe hozták a fülkét, még úgy volt, hogy Tom alszik 



majd benne. Később kiderült, hogy Tomnak Eddel kell osztoznia a tatrekeszen, itt pedig 
a két nő közül lakik majd valaki, ezért még inkább igyekeztek lakályossá tenni. Jo csak 
most vette észre, hogy Dora krémeket és orvosságosüvegeket tett a polcra, plüssmackót 
az ágyra s képes újságot az éjjeliszekrénykére. Az újság mellett egy apró üveg Famous 
Grouse whisky állt. Jo felnevetett, s elrejtette az üveget a párnája alatt. Őszintén remélte, 
hogy az út nem lesz olyan rettenetes, hogy zugivóvá váljon, de ha minden kötél szakad, 
nem árt, ha van egy kis tartaléka. 

Volt egy kis lelkifurdalása, amiért előbb feküdt le, mint a többiek. Ő a háziasszony, 
illene fennmaradnia – hátha szükségük lesz még valamire. Neki kellene eloltani a 
lámpákat, s neki kellene pótágyneműről gondoskodnia. Viszont annyit főzött, hogy az 
egész útra kitartson, s annyit járt a helyi boltba, hogy már a keresztnevén szólítja a fiút, 
aki segített cipelni a csomagjait. Gondoskodott kellő mennyiségű ágyneműről, pedig 
újakat is kellett vennie. De ha tényleg fel kell kelnie abban az istentelenül korai órában, 
amikor Marcus indulni akar, most azonnal le akar feküdni. Mindenki azt mondja, hogy 
Marcus remek kapitány, nyugtatgatta magát. Majd megszokja, hogy egy kissé hűvösen 
viselkedik. Annyi baj legyen, hogy még csak el sem köszönt tőle. De legalább itt van Ed, 
Tom és Dora. A lány apró ajándékai meghatották és mulattatták. Bebújt a takaró alá, s 
mosolyogva aludt el. 

 
Korán ébredt, s rögtön fel is kelt; remélte, hogy ő lesz az első. Felkapott egy kardigánt a 
pizsamájára, s a fedélzetre sietett, hogy megnézze, hogyan hajnalodik. Tudta, hogy 
sietnie kell, nemsokára mindenki fent lesz. 

Mindig szerette a hajnalt. Otthon hálóingben lopakodott ki a kertbe, s gyönyörködve 
nézte a harmatos füvet és a virágokat. A felkelő nap fényében a növények különös, 
halvány árnyékot vetettek. Jo kint maradt, míg fázni nem kezdett a lába; akkor bement, 
főzött egy teát, majd újra kiment, s a padon ülve itta meg; nézte, ahogy felkel a nap, s 
elillan a varázslat. Úgy érezte, mintha az a pár gyönyörű hajnali pillanat az ő titka lenne. 

Ma is szép volt a pirkadat, de Jo nem egyedül élvezte. Amint kilépett a 
kormányosfülkéből, meglátta Marcust a hajó orrában. Gőzölgő csésze volt a kezében. Jo 
nem mozdult; abban bízott, Marcus nem veszi észre, s visszaosonhat a 
kormányosfülkébe, majd a kabinjába. Nem tudná most elviselni a férfi ellenségességét. 
Marcus azonban megérezhette a jelenlétét, mert megfordult. 

Gyorsan átvágott a hajón, s már oda is ért Jo mellé. Most már nem fordulhat vissza 
úgy, hogy az menekülésnek ne tűnne. A büszkesége arra késztette, hogy maradjon. 

– Úgy tűnik, félreértés áldozata lettem – mondta a férfi. 
– Ó. – Jo feszülten igyekezett kitalálni, milyen hangulatban lehet. 
– Igen. Azt hittem, mégsem tart velünk. 
– Mégis miből gondolta? – Jo kezdett megint dühbe gurulni. 
– Bill célzott valami ilyesmire. Biztosan emlékszem, hogy azt mondta, régiségvásárra 

készül Mirandával, s ott fog dolgozni nála. 
Ez végül is megmagyarázza, miért volt úgy meglepve, amikor meglátta a bárkán. 
– El is mentem volna, ha úgy alakul. Jó ideig nem tudtuk, mikor indulunk, nem? 
– Igaz. – Marcus elhallgatott. – Úgy látom, tartozom egy bocsánatkéréssel, Joanna. Azt 

hittem, minden igyekezetem ellenére cserbenhagyott minket. 
– Ez meglep. Nem gondoltam volna, hogy ilyen rossz véleménnyel van rólam. 
– Bocsánatot kértem. 
– Nem kért! 
A férfi szája sarkában aprócska mosoly bujkált. 
– Akkor most kérek. Borzasztóan sajnálom, hogy rosszul ítéltem meg. 



– És hallgatott a szóbeszédre! 
– Az nem szóbeszéd volt. 
– Akkor mendemonda. 
Marcus sóhajtott, kezdte türelmetlenné tenni az elnyújtott bocsánatkérés. 
– Bill azt mondta, holnap kezdődik az a régiségvásár, amelyre Mirandával készülnek. 
– Nagyon szerettem volna elmenni – mondta Jo kimérten. – Jó lett volna szakmai 

szempontból. De akkor már megígértem, hogy magukkal tartok. Az utazás elsőbbséget 
kapott. 

Marcus megérintette a vállát. 
– Komolyan mondom, hogy nagyon sajnálom. Lehetünk barátok? 
Jo habozott. Mintha egy párduc kérné rá, hogy legyen a barátja; de végül is jobb, 

mintha az ellensége akarna lenni. Marcus olyan kiszámíthatatlan, ki tudja, mi bőszíthette 
fel valójában. Mégis együtt kelnek útra, s Jónak meg kell bíznia benne. 

– Természetesen. – Indulni készült, de Marcus újra megérintette a vállát. 
– Ne menjen még! Ed nemsokára felkel, s felébreszti Tomot. Mi a helyzet Dorával? 
Jo az órájára pillantott. 
– Adok neki még tíz percet, hadd használják a többiek a fürdőszobát. És Carole? 
– Ő nem bújik elő, amíg mindent egyenesbe nem hoztunk. Nem igazán ért a hajókhoz. 
Jo szívesen megkérdezte volna, vajon Marcus miért hozta magával, de nem tette, 

tapintatlanság lett volna. Jo szinte soha nem volt tapintatlan. 
– Akkor tényleg nincs értelme kirángatni az ágyból. 
– Nincs. 
– Főzök teát a többieknek. 
– Én is főztem volna, de nem találtam a teáskannát. 
– Ó, teáskannánk sajnos nincsen. 
– Akkor azért nem találtam. 
Jo sóhajtott. 
– Vennem kellett volna egyet. Úgy tűnik, rengeteg mindenről megfeledkeztem. 
Bár a férfi bocsánatot kért, Jo még mindig kellemetlenül érezte magát a társaságában. 

Bántotta, hogy Marcus azt hitte, fittyet akart hányni a megállapodásuknak, de úgy 
gondolta, ez sem indokolta a férfi fagyos viselkedését. Természetesen túl fog lépni rajta, 
de egyelőre képtelen megbocsátani. 

Marcus érezte ezt, s tovább erősködött. 
– Semmi fontosról nem feledkezett meg! Mindent nagyszerűen előkészített. Ed azt 

mondta, az ennivaló elegendő lenne a hadseregnek, az innivaló pedig a tengerészetnek. 
– Ed nagyon rokonszenves. Örülök, hogy magával hozta. Mindenkit jobb kedvre derít. 
Úgy tűnt, Marcus nem szívesen ért egyet Jóval. 
– Remélem, elsősorban azért az én jobbkezem lesz! 
– Persze. A közérzetünkön már a puszta jelenléte javít. Most pedig megyek, és főzök 

egy teát. 
A konyhába érve Jo gratulált magának, amiért sikerült viszonylag épeszűen 

viselkednie. Miközben forralni kezdte a vizet, úgy érezte, talán mégis minden rendben 
lesz az úton. 

 
Dora a fürdőszobaajtó csukódására ébredt. Bár a hajóablakon beszűrődött némi fény, 
érezte, hogy nagyon korán van. Fel kell kelnie. Mindjárt indulnak. 

Nagyon izgatott volt. Micsoda móka lesz! És Tom is itt van. Vele minden kaland 
kétszer olyan mulatságos! 



Átfutott a fején, milyen lett volna mindezt Johnnal átélni. Nem lenne vele semmi gond, 
szögezte le határozottan, ha egyáltalán eljönne. De biztos talált volna ezer vitathatatlan 
okot arra, miért ne jöjjön. Kizárólag akkor mozdultak ki együtt otthonról, ha John 
rokonait látogatták meg. 

Felvette a farmerét és egy kardigánt. Valaki lelkesen prüszkölve zuhanyozott. 
Dorának volt egy kis lelkifurdalása, mert ő csak egy kis dezodort és egy kis krémet 
használt reggeli tisztálkodás gyanánt. A hajókonyhába ment. 

Tom és Marcus teázott. Jo pirítóst sütött, s egy bögrére mutatott. 
– Azzal éppen hozzád készültem. Ed a fürdőszobában van. 
– Tudom. Úgy döntöttem, túl korán van megmosakodni. Majd később. Jó reggelt, 

Marcus. Helló, Tom. – A fiú széles mosolyát látva Dora azt kívánta, bárcsak fogat mosott 
volna. Mihelyst Ed kijön, lecsap a fürdőszobára, és fogat mos. 

– Megvajaznád azt a pár szeletet? – kérdezte Jo. – Gondoljuk át, ki mit kér még. Van 
dzsem, lekvár és méz. 

– Túl nagy a választék – jelentette ki Tom. – Egy kis lekvár elég lesz. Vagy a 
kedvencem, a mogyoróvaj. – Jóra kacsintott, s segített Dorának pirítóst vajazni. 

Jo újabb négy szeletet tett a pirítóba. 
– Egy vekni elég lesz! – mondta Tom. Marcus nevetett. 
– Nem szeretném, ha bárki éhesen vágna útnak – felelte Jo nyugodtan. – De talán 

tényleg megvárom, hogy az első adag elfogyjon. Marcus, bevisz pár szeletet Carole-nak? 
Eszik egyáltalán pirítóst? 

– Hm? – nézett föl Marcus a térképéből. – Viszek neki pár szeletet, ha ragaszkodik 
hozzá, de fogalmam sincs, megeszi-e. – Felállt, elvett egy tányért a szárítóról, s rátett pár 
szelet pirítóst. 

– Ki kapja ágyba a reggelit? – érdeklődött Ed, aki kissé nedvesen és roppant lelkesen 
került elő a fürdőszobából. – Ó, az ifjú Carole. Megvannak az előnyei, ha az ember a 
főnökkel alszik! 

Olyan lelkesen kacagott, hogy a megjegyzésén senki sem botránkozott meg. Dora úgy 
érezte, bár senki sem vette észre, Ed kimondta azt, amire ő és valószínűleg Jo és Tom is 
gondolt. Jo azon tépelődött, készítsen-e még pirítóst. 

– Én még fogok kérni – mondta Dora. – Szerintem Tom is. 
Tom teli szájjal bólintott. 
– Mindenki a fedélzetre! – Marcus letette a bögréjét. 
– Oké, kapitány – felelte Ed. – Hétkor tetőzik az ár? 
– Igen, indulnunk kell. Beindítod a motort, Ed? Szeretnék még egy pillantást vetni az 

időjárás-előrejelzésre, amíg van internetkapcsolatunk. 
– Elképesztőek ezek a mai huncutságok – jelentette ki a lépcsőn lépkedve Ed. – Az én 

időmben csak kicsaptunk egy kis hínárt a kormányosfülke oldalára… 
– Csak viccel – magyarázta Tom Jónak és Dorának, akik eltátották a szájukat. 
– Tudjuk – felelték a nők kórusban. 
A motor nagy robajjal beindult, s a Három nővér megrázkódott. Kényelmes külvárosi 

lakból egyszeriben élő, mozgó s olykor-olykor rakoncátlankodó lénnyé változott. Jo és 
Dora számára mindez teljesen új s kissé nyugtalanító volt. 

– Menj csak, segíts Tomnak! – mondta Jo Dorának. – Majd én elmosogatok. – Nem 
akarta, hogy lássák, milyen ideges. Kezdődik. Mindjárt elhagyják a biztonságos kikötőt. 

– Szó sem lehet róla – szögezte le Marcus. Megvolt a rejtélyes tulajdonsága, hogy 
olvasott a gondolatai közt. 

Maga felmegy a fedélzetre. Ha mindig itt van lent, egész biztos megbetegszik. Várjon, 
amíg hozzászokik a mozgáshoz. A bögrék ráérnek, amíg legközelebb teát nem kérünk. Ed 



nagyjából tízpercenként szomjazik meg. Ne is kérdezze róla, csak főzzön neki egy teát, 
ha éppen hozzájut. Három cukorral – tette hozzá, majd kikapcsolta Jo laptopját, s 
felszaladt a lépcsőn. 

– De jó Carole-nak – jelentette ki Jo. 
– Amiért ágyban maradhat? – kérdezte Dora. Gyorsan elöblítette a poharakat; az sem 

érdekelte, hogy nem lesznek teljesen tiszták. 
– Ühüm – morogta Jo semmitmondón. 
 

– Fogd meg ezt az ütközőpárnát! – mondta Tom Dorának, amikor a lány a fedélzetre ért. 
Elhagyták a biztonságos kikötőt, s a folyó felé tartottak. Arra vártak, hogy átengedjék 
őket a zsilipen. A kikötők mindig magasabban vannak, mint maga a folyó, magyarázta 
Tom, úgyhogy le kell zsilipelniük. Dora úgy döntött, az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy 
megkérdezze, hogyan működik a zsilip; remélte, útközben úgyis kiderül. 

– Fogalmam sincs, mit csináljak vele! – tiltakozott Dora, aki úgy fogta a kezében az 
ütközőpárna kötelét, mintha mérges kígyó volna. 

– Csak tartsd a bárka és a folyópart között, ha úgy néz ki, neki akarunk ütközni. Ha a 
zsilipben leszünk, lehet, hogy egy kicsit magasabbra kell emelned. – Tom nagyon 
nyugodt volt. – Figyelj engem! Nem nehéz. Még Carole is meg tudná csinálni. 

– Ne legyen ilyen rosszmájú! – mondta Jo, amikor csatlakozott hozzájuk. – Azt hiszem, 
Carole-nak nincs könnyű élete. 

– Mert együtt kell élnie Marcusszal? – kérdezte Dora. 
– Nem hiszem, hogy könnyű lenne együtt élni vele 
– felelte Jo. 
Később, miután elérték a zsilipet anélkül, hogy bárminek nekiütköztek vagy bármihez 

a kelleténél közelebb mentek volna, Tom megállapította: 
– A mindenit! Marcus aztán ért a kormányzáshoz! 
– Reméltem is! – morogta magában Jo. Ideges volt, s még mindig nem bocsátott meg 

igazán a férfinak. 
– Látták, ahogy kanyarodott? Épp rosszkor jött egy szélroham, de ő kikerülte, még 

mielőtt bármi kárt okozhatott volna. 
– Én azt hittem, egyáltalán nem lesz szél. Azt hittem, azért vártunk a végtelenségig 

arra, hogy elindulhassunk, mert ki akarunk fogni egy nyugodt, szélcsendes időszakot. 
– Mindig vannak szórványos szélrohamok – mondta Tom magabiztosan. – Gyerünk, 

Jo, kapja el az ütközőpárnát, s mozgassa, ha kell! 
Tom felszaladt a kormányosfülkébe; semmiből sem akart kimaradni. 
– Úgy volt, hogy a hajózásban nem kell részt vennem – zsörtölődött Jo. – Úgy volt, 

hogy csak etetnem és boldogítanom kell az embereket. 
– És ellátnod Edet teával. 
– Pontosan. Nem azért vagyok itt, hogy ütközőpárnákba kapaszkodjak, s azon 

morfondírozzak, hogy megmozdítsam-e őket. Nézd csak, Dora! Azt hiszem, egy kicsit 
előrébb kellene tartanod a tiédet. 

Dora nevetett. 
– Hű, micsoda szakértelem! 
A Három nővér végre elérte a folyó szintjét. Marcus a kormányosfülkében állt, jobbra-

balra manőverezett, s a bárka máris a Temze vizén úszott – Anglia ütőerén és sok 
évszázados kereskedelmi útvonalán. 

– Milyen romantikus – jegyezte meg Jo. – Bár egy kicsit félelmetes is. 
– Hm – mondta Dora. – Azt hiszem, szeretni fogom a hajózást. 



– Micsoda megkönnyebbülés – lelkendezett Tom. Elvette tőlük az ütközőpárnákat, s 
feltekerte a köteleket, nehogy valaki átessen rajtuk. 

– Nincs még egy csésze teájuk? – Ed tűnt fel a hátuk mögött. – A főnök kérne. 
Dora nevetett. 
– És maga? 
– Ha nagyon rábeszél, én is elfogadok egy csészével. 
Jóval együtt Dora is a hajókonyha felé indult, de Jo megállította. 
– Maradj csak itt. Egyedül is tudok teát főzni. 
Dora maradt. Rengeteg volt a látnivaló: ezerféle bárka, átalakított mentőcsónak és 

vontatóhajó. A dokk túloldalán hatalmas hajó állt. Egészen újnak tűnt; árbocai és 
vitorlafái ragyogtak a reggeli fényben. 

– Az egy tanulóhajó. – Tom épp időben jelent meg, hogy felelhessen Dora ki nem 
mondott kérdésére. – Alumínium. Könnyű, de erős. – Töprengve nézett a lányra, s a 
tekintete rögtön nyugtalanítani kezdte Dorát. 

– Nem mászom fel a vitorlakötélzetre – jelentette ki, s igyekezett fesztelennek tűnni. 
Tom nevetett. 
– Rendben, ne aggódj. 
– De szeretnék még segíteni. 
– Sokkal többet most nem tudsz tenni. Állj készenlétben az ütközőpárnával, ha neki 

akarnánk menni valaminek. 
– Azzal nem lesz gond. 
– Jól érzed magad? 
– Igen! Jobban, mint vártam volna! Annyi itt a látnivaló. Nézd csak azt a kertet azon a 

hajón! Chelsea-ben is megállná a helyét. 
Abból, ahogy Tom ránézett, Dora rögtön tudta, hogy Tom nem nézi rendszeresen a 

tévében a chelsea-i virágkiállítást. Nevetett. 
– Megyek, segítek Jónak felhozni a teát, hogy ne kelljen kétszer fordulnia. 
 

Amikor a kormányosfülkébe értek a teával, már Carole is ott volt. Átkarolta Marcust. 
– Ó, tea! – ujjongott. – Én is kaphatok egy csészével? 
– Azonnal elkészítem – mondta Dora; érezte, hogy Jo nem szívesen menne rögtön 

vissza a konyhába. 
– Biztos vagyok benne, hogy Carole is el tud készíteni egy csésze teát – jelentette ki 

Marcus, s lefejtette magáról Carole karját. 
– Ó, Marky! – nézett rá Carole szemrehányón. 
– Semmi gond, majd én megcsinálom – mondta Dora. – Úgyis épp enni akartam még 

egy kis kekszet. 
– Tényleg, a keksz! Én is megyek – mondta Tom. 
– A keksz hidrogénezett zsiradékot tartalmaz – mondta Carole. 
– Ez nem, magam ellenőriztem – felelte Jo, s rögtön megharagudott magára a 

mogorvaságáért. 
– Gyönyörű napunk van – mondta Carole. – Remekül aludtam abban a kabinban. 
Jo arra várt, hogy Carole köszönetet mondjon, amiért átengedte nekik a kabinját, majd 

rájött, az élet nem elég hosszú, hogy ezt megérje. 
– Rövidnadrágot veszek, hadd barnuljak még egy kicsit – folytatta Carole. 
– Nincs még ahhoz egy kicsit hűvös? – kérdezte Jo, s rögtön korholni kezdte magát. 

Miért kell mindenkivel úgy bánnom, mintha az anyja lennék? Kit érdekel, megfázik-e 
Carole? 



Carole pár pillanattal azelőtt szaladt vissza a kabinjába, mielőtt Dora megérkezett a 
teával. Dora bekopogott az ajtaján. 

– Levigyem a teát? 
– Ó, nem, köszönöm. Ittam egy kis vizet. Már nem vagyok szomjas – felelte Carole. 
– Kér valaki egy csésze teát? – kérdezte Dora, aki Jo szerint roppant fegyelmezetten 

viselkedett. 
– Ed biztosan – felelte Marcus. 
– Megyek, teszek bele cukrot – mondta Dora. 
– Hagyd csak, majd én – ajánlotta Jo, aki nem szívesen maradt volna kettesben 

Marcusszal. Még mindig furcsán érezte magát a társaságában, és nem akarta tovább 
találgatni, miért. 

– Maradj csak! – mondta Dora határozottan. Egyre inkább úgy bánt Jóval, ahogy Karen 
szokott. 

Ahelyett hogy erőltetett csevegésbe kezdett volna, Jo azon töprengett, hogy lehet az, 
hogy á végletekig önző Carole olyan odaadó tud lenni Marcusszal. A szerelem sok 
kérdésre megadja a választ, gondolta. 

Carole tíz perc múlva tért vissza kanárisárga bikinijében, amely a lehető legkevésbé 
fedte el a testét, s láttatni engedte, hogy Carole is azon nők közé tartozik, akiknek a 
derekuknál kezdődik a lábuk, mintha csípőjük nem is lenne. Hatalmas strandtáskát 
cipelt magával. 

– Nincs szükséged valamire, Marky? – érdeklődött, amint elhaladt a férfi mellett. – Ha 
igen, itt leszek, bár biztos vagyok benne, hogy Jo vagy Dora szívesen ellátnak mindennel, 
amire csak szükséged van. 

E bejelentés után felmászott a fedélzetre. Mindenki – Dora szerint elsősorban Tom – 
megigézve nézte, ahogy elővesz egy hatalmas törülközőt, és ráül. Elővett egy 
szalmakalapot, egy napszemüveget és néhány tubus napolajat is. Vastagon bekente 
magát napolajjal, amitől a bőre csaknem fehér lett, majd egy mentőövnek támasztotta a 
fejét. De csak egy pillanatig. 

– Ez egy kicsit kemény, nem dobnának ide egy párnát? – érdeklődött. 
Jo és Dora egyszerre ugrott, de a párnát Dora érte el előbb. 
– Nem akarsz te is napozni egy kicsit? – kérdezte tőle Jo. – Ha már úgy is felmászol… 
– Nincs mit felvennem – felelte Dora. – A fürdőszobában hagytam a fogselymemet. 
Tom és Marcus zavartan néztek rá, Jo pedig összeráncolta a homlokát. 
– Menj csak, napozz, amíg lehet – mondta határozottan. Úgy gondolta, nem 

tisztességes Marcus jelenlétében becsmérlő megjegyzéseket tenni a barátnőjére, 
különösen úgy nem, hogy ő még az utalást sem érti. 

– Azon tűnődöm, inna-e még Ed egy csésze teát – tette fel a költői kérdést, s már ment 
is, hogy elkészítse. Tudomást sem vett Tomról, aki közölte vele, épp pár perce vitt teát 
Ednek. 

Úgy döntött, Edtől fogja megtudni, amire kíváncsi, lomot is kikérdezhette volna, de ő 
épp a kormányosfülkében volt, s Marcus felügyelete mellett a bárka irányítását 
gyakorolta. Ed engedelmesen kiürítette a bögréjét, s átvette Jótól a másikat. 

– Szóval mi történik, Ed? Nem szeretném zavarni lomot. 
– Úgy tűnik, jól megy neki a kormányozás. Marcus elégedett lehet. 
– Mondja el, merre járunk most! – Jo úgy érezte, Ed előtt nem kell szégyellnie a 

tudatlanságát. 
– Szokta nézni a hajóversenyt a tévében? 
Jo bólintott. 



– Nos, ugyanazok mellett az épületek mellett fogunk elhaladni. Útba ejtjük a Harrods 
raktárát és minden hidat. Pár óra múlva a Westminsterhez érünk. Csodálatos a folyóról 
látni a Parlamentet! 

– Te jó ég! Nagyon izgalmasan hangzik! – mondta Jo, aki még mindig nem döntötte el, 
rettegjen-e az úttól, és hazavágyjon, vagy váljon bátor tengerjáróvá, ahogyan Marcus 
szerette volna. Ha belegondol, ez megmagyarázza Marcus csalódottságát. Mindenki – de 
különösen egy olyan ember, aki megszokta, hogy mindig keresztülviszi az akaratát – 
rosszkedvű lett volna, ha tényleg azt hiszi, hogy mégsem tart velük, annak ellenére, hogy 
annyit győzködte. Marcus ráadásul zavarba ejtően vonzó. 

Ed persze nem tudott Jo apró felfedezéséről. 
– Majd megszokja, hogy úton vagyunk – jelentette ki. – Bár egy kicsit furcsa lehet, 

hogy az otthona kifut a kikötőből, és útnak ered. 
– Tényleg az! Kicsit nyugtalanító is olyasvalakinek, akt nem utazott sokat. Korán 

mentem férjhez – mondta ki hangosan, amire gondolt. 
– Sosem késő elkezdeni. Az ifjú Tom elmesélte, mennyire szeretne majd utazni. Egy 

olyan ügyes gyerek, mint ő, könnyen kaphat munkát bármilyen hajón. Nagyszerű élet ez 
egy fiatalembernek! Én is fiatalon nősültem meg – tette hozzá. – Bár jártam a tengert, 
mindig el kellett tartanom a feleségemet és a családomat. Most meg van egy csomó 
unokám. 

– Isteni lehet! 
– Tényleg az. Nem irigylem Marcust – tette hozzá halkabban, bár Jo szerint még így 

sem elég halkan. – Ez a Carole biztos nagyon sokba kerül. 
– Régóta együtt vannak? – kérdezte Jo szinte suttogva. 
– Nem tudom, általában nem hozza magával. 
– Ó. 
– Egyáltalán nem szereti, ha nők vannak a fedélzeten. Azt mondja, csak rémüldöznek, 

és útban vannak. De most tudta, hogy Dora és maga itt lesznek, talán társaságnak hozta 
el Carole-t. 

– Értem. – Jónak fogalma sem volt, mindezt hogyan magyarázza. Ha Marcus eddig 
sosem érezte szükségét, hogy magával vigye Carole-t, most miért hozta el? Hogy őt távol 
tartsa? De hiszen úgy tudta, nem is megy velük. 

– Azon gondolkoztam, vajon Marcus szerint mikor kellene ebédelnünk – mondta ki az 
első nyilvánosan vállalható gondolatát. 

Ed vigyorgott. 
– Még tíz óra sincs. Ugye nem akart marhahúst sütni? 
Jo nevetett. 
– Nem. Csak egy kis pizzát, fekete cipót, sajtot, salátát. Tom szerint ez mindenkinek 

megfelel. 
– A pizza valóban remek ötlet. De csak egypár óra múlva. 
Vettek üzemanyagot, s újra elindultak, amikor Dora közölte Jóval, hogy a pizzát 

hidegen kellene tálalnia. 
– Ha megmelegítjük, csak ragacsos lesz! Olyan szép napunk van; sem a pizzának, sem 

nekünk nincs szükségünk melegítésre. Carole úgyis csak salátát kér, azt hiszem. 
– Ó! 
– Csevegtünk egy kicsit. Nem eszik tejterméket, és allergiás a búzára. 
– Bárcsak mondta volna Marcus, hogy Carole is jön! 
– Carole azt mondta, nagyon bosszantja, hogy míg az emberek komolyan veszik, ha 

valaki allergiás a mogyoróra, a búzaallergiát puszta hóbortnak tekintik. 



– Ez tényleg igazságtalan! – Jo kétségbeesetten törte a fejét, hogyan tarthatná életben 
Carole-t az elkövetkezendő pár napban. Szerencsére olyan karcsú, hogy valószínűleg 
nincs szüksége túl sok élelemre. 

– Mondtam neki, hogy a mogyoróallergia tényleg veszélyes, már egy szippantásba 
bele lehet halni. Nem hiszem, hogy a búza is ilyen veszedelmes lenne. 

– Nem tudom – mondta Jo. – Remélem, a narancsfélékre nem allergiás. Sajnos a 
bárkán csak gyümölcsöt fog tudni enni. 

– Azt hiszem, hogy csak az ízületi gyulladásban szenvedőknek nem szabad narancsot 
enniük – mondta Dora. – Nem hinném, hogy Carole-nak gondja lenne az ízületeivel. 

– Én nem bánnám, én még azt sem bánnám. Csak azt szeretném, ha mindenki boldog 
lenne, s azt ehetne, amit szeret… – Jo suttogni kezdett, bár a hajókonyhában voltak, s a 
fedélzeten biztosan nem hallhatták őket. – De miért nem jön ide, hogy elmondja, mire 
van szüksége? Miért kell egyfolytában találgatnunk? 

– Most éppen a haját melírozza. 
– Nem is emlékszem, mikor voltam utoljára fodrásznál – jelentette ki Jo. – Lehet, hogy 

majd veszek egy doboz festéket. 
– Éppenséggel elmehetnél egy fodrászhoz – felelte 
Dora. – Karen is ezt mondaná. – Tudta, hogy ez hatni fog. 
– Gondolod? Lehet, hogy igazad van. Felviszem ezeket. Felhoznád a cipókat és a 

salátát? 
Tóm épp a hajó orrában volt, amikor felvitték az ennivalót a kormányosfülkébe, de 

kisvártatva csatlakozott hozzájuk. 
– Nagyszerűen néz ki! 
– Itt nem férünk el mindannyian – mondta Marcus zordan. – Vigyék csak ki az 

ennivalót, de persze csak azután, hogy Ed és én ettünk egy kis pizzát. 
– Kivihetné a tálcát Carole-nak, hátha kér valamit – mondta Jo Tomnak. – Hozom a 

sört. Kérnek, ugye? 
– Nincs valami üdítőital? – érdeklődött Marcus. 
– A kapitány nem szereti, ha munka közben iszunk – mondta Ed, s lelkesen kivett még 

egy szelet pizzát. 
– Te csak igyál bátran – folytatta Marcus. – De aki kormányoz, az ne sörözzön. 
– Sose aggódjon, Jo, este bepótoljuk – mondta Ed. 
– Megyek, keresek valami alkoholmenteset. Vágy teát kérnek? 
– Én igen – mondta Ed –, de meg tudom várni a többieket. 
– Összeszedem a bögréket – felelte Jo, s igyekezett elnyomni egy sóhajt. Attól félt, 

hogy nem lesz elég teafilter, bár a bárkán található mennyiség normál körülmények 
között egy évre is elég lett volna. Lehet, hogy a tej is túl hamar fog elfogyni. 

Körülbelül húsz bögrét mosott el, s közben arra vágyott, bár lenne egy teáskannája; 
akkor kevesebb filtert kellene használnia. Annak is örült volna, ha időnként Carole is főz 
egy-egy teát. Dora és Tom kitartóan kivették a részüket a munkából, de Carole csak 
feküdt a fedélzeten a bikinijében, szőkítette a haját, és kesergett az ételek miatt. Üresfejű 
kirakatbaba. Marcust ismerve nem csoda, hogy egy ilyen nővel villog itt, gondolta Jo 
morcosan. Majd még morcosabb lett attól, hogy ez őt zavarja. 

Épp tálcára tette a bögréket, amikor Dora rontott a konyhába. 
– Te jó ég! A folyami rendőrség telefonált, feljönnek a bárkára! 
Dora után Tom megjelent; sokkal nyugodtabb volt, mint a lány. 
– Ez meg mit jelent? – kérdezte Jo, és sorolni kezdte magában apró bűneit; a képes 

újságot a kabinjában, a kis üveg whiskyt s egyéb vétkeit, amelyekkel olyan törvényeket 
hághatott át, amelyeket nem is ismer. 



– Nos – jelentette be Tom ünnepélyesen –, azt hiszem, még egy kis teát. 
  



Tizennyolcadik fejezet 
 

 
Egy másodperccel e komoly bejelentés után Jo hozzávágott Tomhoz egy konyharuhát, s a 
fiú bekapcsolta a víz-forralót. 

– De komolyan, mi fog most történni? – kérdezte Dora. 
– Ellenőrzik a papírokat, és hogy vannak-e robbanóanyagok a hajón. Minden rendben 

lesz. Úgy vettem ki a szavaikból, hogy ismerik Marcust. Természetesen. Ó, sütemény! 
Jo szó nélkül nyújtotta át neki az omlós gyümölcsös süteményt tartalmazó dobozt. 

Arra az esetre sütötte, ha semmi izgalmasabb édesség nem jutna az eszébe. 
– Mit gondol, a többiek is kérnek? 
Tom teli szájjal bólogatott. 
– Határozottan – jelentette ki. 
Dora követte Jót felfelé a lépcsőn. Vitték a süteményt, a cukrot és a teáskanalakat. A 

kormányosfülke a szokásosnál is zsúfoltabb volt. Tele volt rádió adó-vevővel felszerelt, 
hahotázó férfiakkal, akik Marcusszal évődtek. Jónak eltartott egy ideig, mire ráeszmélt, 
hogy csak hárman vannak. 

– Teát? – érdeklődött. Dorát borzasztóan emlékeztette édesanyjára; ő is éppígy 
viselkedik azokkal, akiket nem ismer közelről. 

– Joanna – mutatta be az asszonyt Marcus, s Dora elmerengett, vajon miért 
ragaszkodik a férfi ehhez a megszólításhoz, amit senki más nem használ. – Ok pedig a 
folyami rendőrség. Ellenőrizniük kell minket, mert elmegyünk a Westminster előtt. 

– Nem tudom, miért hajózik az életét kockáztatva ezzel a vén hitehagyottal, 
asszonyom – mondta az egyik rendőr. 

– Higgyék el, nem volt választásom. Végyenek egy kis süteményt és teát. 
Dora elfordult. Ha elkapja Jo pillantását, biztos mindketten nevetésben törnek ki. Jo 

pont úgy viselkedett, mint egy szappanopera főhősnője. 
– Oda nézzetek! – képedt el az egyik fiatalabb tiszt, amikor az ablakon kipillantva 

meglátta a napozó Carole-t. 
– Marcus barátnője – mondta Jo szigorúan. 
– Bocs, haver – visszakozott a tiszt. – Ne vedd zokon! 
Marcus az idősebb tiszttel csevegett, s mintha tudomást sem vett volna az 

elhangzottakról. 
– Megkérdezem Carole-t, kér-e teát – mondta Dora, s távozóban abban reménykedett, 

Carole nem fog hirtelen rájönni, hogy a koffein mégis egészen elfogadható, vagy – ami 
még rosszabb – nem fog ánizskaprot vagy pipitért kérni, aminek neki még az említésétől 
is hányingere lesz. 

– Itt a rendőrség – mesélte Carole napszemüvegének. 
– Hm. Láttam a motorcsónakjukat. Megnézné a hajam? Lehet, hogy már jó? 
– Attól függ, mennyire szőkére szeretné festeni. Lehet, hogy még maradhat egy kicsit. 
– Hm. Azt szeretném, ha ragyogna. 
– De rézszínű már ne legyen – mondta Dora nyíltan. – És gondolnia kell a 

hajbalzsamra is. 
– Van egy csodálatos hajbalzsamom. Egy vagyonba kerül, de szerintem megéri. 
Dora Carole mellé telepedett, s kinyújtotta a lábát. Felhajtotta a farmerét. 



– Az én hajam olyan unalmas. Az… exbarátom a természetes hajat szerette, úgyhogy 
sosem kísérleteztem festékekkel. 

– Mennyi ideig voltak együtt? 
– Majdnem négy évig. Lehet, hogy majd én is kipróbálom a szőke csíkokat. 
– Én úgy vettem észre, a férfiakat egyáltalán nem érdekli, mit teszünk annak 

érdekében, hogy jól nézzünk ki. A lényeg a végeredmény. 
– És maguk mióta vannak együtt Marcusszal? – Dora úgy érezte, miután Carole 

kíváncsiskodott először, ő is visszakérdezhet. 
– Körülbelül másfél éve. 
Úgy tűnt, Carole-t egyáltalán nem zavarja ez a téma, úgyhogy Dora tovább 

puhatolózott. 
– Marcus valóban roppant vonzó, de nem gondolja, hogy egy kicsit idős magához? 
– Ó, nem. Szeretem az idősebb férfiakat. Mellettük biztonságban érzem magam. 

Marcus pedig rettentően szexi. 
– Ó. 
– Csak az a baj, hogy ezt más nők is így gondolják. Ezért muszáj jó formában lennem. 

Biztos akarok lenni benne, hogy fejhosszal nyerek minden versenyt. Tudja, általában 
nem tartok vele a hajóútjaira. 

– Nem? 
– Nem. Eléggé meglepett, amikor Marcus azt mondta, most eljöhetek. 
– Mit gondol, miért mondta ezt? 
Carole ásított.  
– Fogalmam sincs. Talán azt akarta, hogy mindenki megtudja, hogy foglalt. Azt hiszem, 

rengeteg kiéhezett nő üldözi. 
Dora levette a cipőjét, s megmozgatta lábujjait a napon. Meg volt bántva, de nem 

akarta mutatni. Vajon Carole szerint melyikük a „kiéhezett nő", Jo vagy ő? Nos, a maga 
részéről megnyugtathatja. 

– Be kell vallanom, hogy bár rettenetesen szeretem az apámat, sosem járnék 
olyasvalakivel, aki csaknem egyidős vele. – Lehunyta a szemét, mintha egyáltalán nem is 
érdekelné, mit szól ehhez Carole. Ha leszögezi, hogy nem érdekli Marcus, Carole talán 
kiszáll Queenborough-nál, ahol éjszakára ki akarnak kötni. Csak nem hiszi azt, hogy Jo 
vetett szemet Marcusra? Csak azért, mert egyedülálló, még nincs kiéhezve! 

– Talán ha egy kicsit idősebb lesz, többre tartja majd az érett férfiakat. Érdekesebb 
helyekre juthat el velük. Bár a maga Tomja nagyon aranyos. 

– Nem az én Tömöm. – Dora azt kívánta, bár sose kezdett volna bele ebbe a 
beszélgetésbe. – Csak barátok vagyunk. 

– Tényleg? Ezt mindenesetre nem árt tudni. 
Carole továbbra is a napozással volt elfoglalva, de Dora lelkét beárnyékolta a 

féltékenység. Lehet, hogy Carole-t mégiscsak izgatja a friss hús? És ha igen, miért zavarja 
ez őt? 

 
Múlt az idő. Dora és Jo előtt elsuhant London: a South Bank, a Tate Modern, a London 
Bridge és a hírhedt Millennium Dome. Nagyon izgalmas volt, hiszen ebből a szemszögből 
sosem látták még Londont. Ahogy a torkolathoz közeledtek, a folyó egyre szélesebbé 
vált, s egyre ritkábban láttak akár raktárépületeket, akár közigazgatósági irodákat. Végül 
Tom bejelentette, hogy Queenborough következik. Még csak kora délután volt, de Dora 
látta, hogy Jo egyre fáradtabb. 

– Ha odaérünk, fel kell hagynod azzal, hogy mindenkinek gondját viseled. Majd 
kiszolgálják magukat. Aludj egy nagyot. Holnap reggel megint korán kelünk. 



– Meg fogom próbálni. Úgy érzem, mintha napok óta ébren lennék, s hetek teltek 
volna el azóta, hogy elhagytuk a kikötőt. 

– Én is! Nagyon furcsa! Mit terveztél, mit eszünk vacsorára? Segítek. 
– A műszakát, amit már elkészítettem. Répával, zöldborsóval, rizzsel. Carole majd 

csak köretet eszik. Tudtatok egy kicsit beszélgetni ma? 
– Nem igazán. Úgy tűnik, másfél éve vannak együtt Marcusszal. Egy különös dolgot 

azért mondott. Utalt rá, hogy azért van itt, mert rajta akarja tartani a szemét Marcuson. 
– Hogyhogy? 
– Hogy le ne lépjen egy másik nővel, vagyis valamelyikünkkel. Kínos, hogyha Marcus 

azt hiszi, annyira ki vagyunk éhezve, hogy rá fogunk hajtani. Carole szerint gyakran 
történik vele ilyesmi. 

Jo arckifejezése megmerevedett. 
– Szóval ki vagyunk éhezve? – Most már tudta, igaza volt reggel, amikor nem vette 

készpénznek Marcus bocsánatkérését. 
– Nem hiszem, hogy Carole pont ránk gondolt volna. Inkább általánosságban beszélt. 
– Ez még rosszabb! Már az is elég baj, ha férfiak skatulyázzák be a nőket, s beszélnek 

róluk lekezelően, de ha ezt nők – fiatal nők! – teszik, az rettenetes. 
Dora bólintott. Bár őt más bosszantotta, szívesen csatlakozott Jóhoz. 
– Tudom! Képzeld, azt hitte, hogy együtt vagyunk Tommal, és kijelentette, hogy 

milyen aranyos. Amikor pedig megmondtam neki, hogy csak barátok vagyunk, azt 
felelte, ezt nem árt tudni! 

– Nos, Tom tényleg aranyos. Nem vetheted Carole szemére, hogy ő is észrevette. 
Dora megrázta a fejét. 
– Az igazat megvallva fogalmam sincs, mi lehet Carole fejében. – Vagy a saját 

gondolatai zavarták meg? – Bár azt tudom, mit csinált a hajával – tette hozzá kissé 
szemtelenül. – Mégsem könnyű eligazodni rajta. 

– Úgy érted, nem hatoltál át az ötvenöt faktoros napkrémen? Te jó ég, nem hiszem el, 
hogy ezt mondtam! 

Dora nevetett. 
– Karen büszke lenne rád, végre egy kicsit felvágták a nyelved! 
– Karen talán büszke lenne, de én nem vagyok. Carole gyerek még, nem kellene 

barátságtalanul beszélnem róla. 
A fedélzetről érkező zajok arra utaltak, hogy nemsokára megérkeznek. 
– Menjünk fel, vessünk egy pillantást Queenborough-ra! – mondta Jo. 
Nem volt túl sok látnivaló. Egy hatalmas betontömbnél kötöttek ki, s esélye sem volt a 

partraszállásnak. Carole is a fedélzeten állt és nézelődött. Dora és Jo csatlakozott hozzá; 
úgy tűnt, az ütközőpárnával most nincs teendőjük. 

– Sehol egy bolt – mondta Carole. 
– Tényleg – hagyta helyben Jo, aki szívesen vett volna még egy kis vizet s egyéb, 

Carole által is fogyaszthatónak ítélt élelmiszert. 
– A terápiás vásárlással várni kell Hollandiáig – jelentette ki Marcus, aki ekkor 

bukkant elő a kormányos-fülkéből. 
– Az élelmiszer-vásárlást nem tekinteném terápiának – felelte Jo, akit továbbra is 

idegesített a férfi. 
– Marky, drágám, úgy vettem volna egy kis csokoládét – mondta Carole szinte 

nyafogva. 
– Carole, maga eszik csokoládét? – kérdezte Jo meglepetten. 
– Ha elég sok kakaó van benne, a csokoládé nagyszerű antioxidáns – magyarázta 

Carole kedvesen. 



– Ó – felelte Jo, aki ezt eddig is tudta, s lement a hajókonyhába. 
Dora épp követni akarta, de Carole megállította. 
– Mi ütött belé? 
– Talán az, hogy hajnal óta fenn van, s mindenféle szeszélyes népségről kell 

gondoskodnia – felelte Dora, s Jo után ment a konyhába. 
– Agyamra megy ez az életre kelt Barbie baba – mondta Jónak. 
– Fújd ki magad, mindjárt jobb lesz – mondta nevetve Jo, s ő is rögtön jobban érezte 

magát. – Nekem meg a nyavalyás Marcusszal van tele a… hócipőm. 
– Remélem, nem akartál valami mást mondani! Mit szólnának a barátnőid? – kérdezte 

Dora. 
– Egyetértenének velem… Most pedig megyek, és – ahogy anyám mondta mindig – 

alszom egy kiadósat. 
 

Mire Jo néhány óra elteltével felkelt, Tom és Dora előkészítették a vacsorát. 
Megtisztítottak egy serpenyőre való répát, s megcsinálták a salátát. 

– Menj csak fel a fedélzetre, és igyál egyet. Ott van Marcus és Ed is. 
Jo nem vágyott különösen Marcus társaságára – kiváltképp, mert tudta, hogy Carole is 

ott van –, de a hajókonyhában sem szívesen töltött volna a kelleténél sokkal több időt. Az 
utazást megelőző maratoni főzőcskézés minden lelkesedését felemésztette. 

Alvás után gyorsan lezuhanyozott, kifestette magát, s felvett egy hosszú, fehér 
vászonszoknyát, amelyben valószínűleg akkorának tűnik majd, mint egy ház, de 
kényelmes volt, s mintha épp arra találták volna ki, hogy a fedélzeten ücsörögve 
fehérbort igyon benne. Még egyszer ellenőrizte a sminkjét, s csatlakozott a többiekhez. 

Mihelyst odaért, látta, hogy nem kell többé amiatt aggódnia, hogyan fog udvariasan 
elcsevegni Carole-lal, akivel kapcsolatban nagyon vegyesek voltak az érzelmei, 
Marcusszal, aki még mindig bosszantotta, s Eddel, akit több okból nagyon megszeretett. 
Épp Marcus szónokolt. 

– Mindig két őr lesz. Elvileg nappal érünk oda, de ez nem egészen biztos. Négy óra 
őrség, négy óra pihenés, s közben egy-egy óra kormányzás. 

– Ugye, nekem ebben nem kell részt vennem? – kérdezte Carole. 
– Mindannyian egy hajóban utazunk, drágám – felelte Ed vidáman. 
Jo, aki hajószakácsi mivoltára hivatkozva szintén épp ki akarta menteni magát, inkább 

csöndben maradt. 
– A kormányosfülkébe nem kell túl sok ember – folytatta Marcus. – Tom tehetséges 

fiúnak tűnik. Én vele leszek, te pedig választhatsz Dora, Joanna és Carole közül. 
– Rendben, kapitány. Ifjú Dorát választom. Jo épp eleget dolgozik; úgy főz ránk, 

mintha mi lennénk a királyi család. 
– És velem mi lesz? – érdeklődött Carole, aki úgy érezte, kimaradt valamiből. 
– Tedd azt, amiben a legjobb vagy, drágám. Légy dekoratív – felelt Marcus leheletnyi 

gúnnyal a hangjában. 
Jo Carole-ra pillantott, s azon tűnődött, vajon miért nem pofozza meg Marcust, vagy 

legalább miért nem néz rá szemrehányón. A lány azonban csak édesen mosolygott. 
Tényleg olyan kis egyszerű, mint amilyennek látszik. 

– Hozzak neked még egy sört? – kérdezte Carole Marcustól. 
– Ha már felajánlod… Azt hiszem, Ed is inna még egyet – felelte Marcus. 
Carole felállt, s nyújtózkodott egyet. Olyan lapos volt a hasa, hogyha nem viselt volna 

piercinget a köldökében, lepedőt lehetett volna vasalni rajta. A lépcsőhöz lépett, s 
lekiabált Dorának és Tomnak. 

– Kaphatnánk még pár doboz sört? 



– Nem így szokott kinézni, ha valaki hoz még pár doboz sört – mondta Jo olyan 
barátságosan, ahogy csak tudta, bár az érzései cseppet sem voltak barátságosak. 

– Biztos vágynak már egy kis friss levegőre – mondta Carole. – Én is vágynék rá, ha 
nekem kellene főznöm. 

– Később majd beosztjuk, ki mikor főzzön – felelte Jo –, úgyhogy látni fogja… – Jo 
sosem volt hajlamos a gonoszkodásra, de most képtelen volt uralkodni magán. Carole a 
legrosszabbat hozta ki belőle. 

Tom jelent meg a lépcsőn sörösdobozokkal és egy üveg borral. 
– Együnk kint a friss levegőn? Vagy lent az asztalnál? Elég meleg van ott. 
– Mit javasol, Joanna? – kérdezte Marcus Jo legnagyobb megrökönyödésére. 

Végtelenül bosszantotta a férfi, önteltnek és zsarnokoskodónak tartotta, és erre tessék, 
milyen figyelmes. 

– Nehéz lenne mindent felcipelni ide… 
– Ha mindenki segít, meg tudjuk oldani – mondta Tom. – Hoznék néhány párnát a 

kanapéról. 
– Remek ötlet! – áradozott Carole. – Én csak zöldséget vagy salátát kérek, bármit, 

aminek nem volt négy lába… 
– Úgy tervezzük, mindenki szed magának – mondta Jo kedvesen, s remélte, hogy nem 

túl lekezelő. – Ha velünk utazik, kénytelen lesz kicsit alkalmazkodni. 
Carole és Jo Marcusra nézett; mindketten támogatást vártak tőle, ám 

mindkettőjüknek csalódniuk kellett. A férfi fent volt Eddel a hajó orrában, s az 
irányfényeket tanulmányozta. Jo azt kívánta, bárcsak – mindannyiuk érdekében – 
megnevelné kicsit a barátnőjét. 

 
Dora arra ébredt, hogy Ed bement a fürdőszobába. Másnap reggel volt, s mivel Marcus 
előző este ragaszkodott hozzá, hogy ne igyanak sokat, s feküdjenek le viszonylag hamar, 
Dora álmos volt, de nem érezte reménytelennek a helyzetet. Felállt az ágyára, s kinézett 
az ablakon. Megint egy tökéletes nap; a pirkadat még az iszapos mocsarat is rózsaszínre 
festette, és regényessé varázsolta. Dora úgy döntött, visz egy csésze teát Jónak az ágyba. 
Remélte, nem kelt még fel, hogy másokról gondoskodjon. 

Előző este Monopolyt játszottak, amit Jo arra az esetre hozott, hátha „e nélkül nem 
leszünk képesek jól mulatni". 

Marcus nem játszott. Visszavonult a kabinjába a térképeivel s feltehetőleg egy jó 
könyvvel, de mindenki más részt vett a játékban. Mulatságos volt. Dora legalábbis 
szerette volna azt hinni, hogy mulatságos volt, de a lelke mélyén voltak fenntartásai. 
Vajon azért, mert Tom olyan előzékeny volt Carole-lal, hogy még nyerni is segített neki? 
Vagy mert Carole olyan odaadón kacarászott vele? 

Ki kell vernie a fejéből. Ha Tom szereti a tapadó és kacarászó nőket, mit is várhatna 
tőle? Miközben belebújt a farmerjébe, azt hajtogatta magában, hogy ők csak barátok, 
semmi köze hozzá, kinek csapja a szelet Tom. 

Jo hálásan fogadta a teát. 
– Tegnap nagyon korán keltem; most úgy érzem, mintha ólomból lennének a 

végtagjaim. 
– Semmi szükség rá, hogy azonnal felkelj. Majd én gondoskodom a reggelijükről. 
– Adj nekik pirítóst és zabpelyhet. A szalonnás szendvics ráér tizenegyig. – Jo 

visszahanyatlott párnáira. – Vennem kellett volna szójatejet. Olyan sokan allergiásak a 
tejtermékekre. 

– Igen, de általában szólni szoktak róla. Nem csak felbukkannak, s követelik a diétás 
ételeiket. 



– Szegény Carole – kortyolgatta Jo csukott szemmel a teáját. – Nem kellene így 
beszélnünk róla. 

– Miért nem? – kérdezte Dora, majd amikor hallotta, hogy Ed távozott, elfoglalta a 
fürdőszobát. 

Aznap mindenki egy kicsit csöndesebb volt. Az útra kelés izgalma elhalványodott, s 
kicsit talán mindenki tartott tőle, hogy nemsokára kihajóznak az Északi-tengerre. 
Marcus előadást tartott a biztonsági óvintézkedésekről, a mentőmellényekről, arról, mi a 
teendő, ha valaki belezuhan a tengerbe, hogyan kell vízre bocsátani a mentőcsónakot 
(szerencsére úgy tűnt, erről Tom is mindent tud), s hogy a hajókonyhában mindent 
rögzíteni kell. Ebédkészítés közben, miután megvitatták, hogy vajon a paradicsomokat is 
rögzíteni kell-e gumiszalaggal felaprítás előtt, Dora és Jo bevallotta egymásnak, hogy 
nagyon idegesek. Úgy gondolták, aggodalmaik nem tartoznak senki másra. 

– Végül is, ha Carole nem aggódik, nem szabad ráijesztenünk – jelentette ki Jo. 
– Boldog tudatlanság – helyeselt Dora. – Az ő esetében mindenképp. 
– Nem hiszem, hogy túl boldog lenne – jelentette ki Jo. 
– Nem? Pedig ott van neki Marcus, akit imád, a kisujját sem kell megmozdítania, úgy 

néz ki, mint egy szupermodell, mit akarhat ezenkívül egy lány? 
– Talán az álmai megvalósulását – mondta Jo. – De be kell vallanom, nem töprengtem 

túl sokat, mielőtt az előbbi kijelentést tettem. Lehet, hogy csak képzelődöm. Ügyet se 
vess rám. Én nem szeretném, ha összezárnának Marcusszal. 

– Tényleg? Pedig korához képest nagyon vonzó. 
– Persze, nagyon vonzó, mégsem szeretnék a barátnője lenni. 
Azt, hogy mi szeretne lenni, Jo még saját maga elől is eltitkolta, s hogy elterelje a 

figyelmét, háziasszonyi teendői közé menekült. Hogyan lehetnek egy idősödő nőnek, aki 
egy repülő ágyúgolyó sebességével tart a klimax felé, mindenféle furcsa érzései egy 
olyan férfi iránt, akiről még azt sem tudja eldönteni, tetszik-e neki? Bármilyen vonzó is 
Marcus, a vonzalmának biztos kémiai oka van. Ha valaha partot ér, elmegy orvoshoz, és 
felírat valami gyógyszert. Sóhajtott. Nem mindig viseltetett ellenszenvvel Marcus iránt. 
Amikor a férfi elvitte sétálni, s megszabadította a szorongásától, nagyon is tetszett neki. 

 
– Egy darabig most látunk utoljára szárazföldet. – Dora épp ellátta Edet szokásos, 
óránkénti teájával. Délután kettő körül lehetett. – Ha elkerüljük a Goodwin Sands 
környékét és a zsúfoltabb útszakaszokat, fellélegezhetünk. 

– A Goodwin Sands borzasztóan veszélyes hely, nem? – kérdezte Dora. – Hallottam 
róla. 

– Ha odafigyelünk, nem olyan vészes. Most nincs köd, nem fúj a szél, és jó a legénység. 
Nem eshet bajunk. Egészségünkre! – hajtott fel egy szuszra fél bögre teát. 

Jo egy óra múlva úgy döntött, szembenéz a kapitány iránti vegyes érzelmeivel, s 
csatlakozott Edhez és Marcushoz a kormányosfülkében. Az elmúlt órában Tom 
kormányozott, most pedig elment, hogy megkeresse Dorát. Carole a fedélzeten feküdt. 
Most, hogy a nyílt tengeren hajóztak, s nem volt olyan meleg, kicsit jobban fel volt 
öltözve. Jo unatkozott. Ráeszmélt, hogy nem beteg és nem fél; kelletlenül ismerte el, hogy 
mindezt Marcusnak köszönheti. Jó lenne megtudni, hol vannak, és merre tartanak, s azt 
sem ártana gyakorolni, hogyan viselkedjen épeszűen Marcus közelében; ez utóbbi 
meghökkentően rosszul ment neki. 

– Túl sokan vagyunk itt – jelentette ki Ed, mihelyst Jo megjelent. 
– Rögtön megyek, csak meg szerettem volna nézni a térképen, hol is vagyunk – 

szabadkozott Jo; örült, hogy máris van ürügye a távozásra. 



– Nem, maradjon csak. Nézze meg a térképet; most, hogy túl vagyunk a forgalmas 
útszakaszon, megyek, pihenek egy kicsit. Most már annak a hatalmas tartályhajónak sem 
vagyunk az útjában. 

– Dőlj csak le egy kicsit! Néhány óra múlva úgyis te állsz őrt – mondta Marcus. 
Jónak eszébe jutott, milyen állapotban volt a tatrekesz, mielőtt Dora és Tom 

kitakarították, s büszkeség és hála töltötte el. 
– Leviszem ezt a pár bögrét… 
A bárka hirtelen jobbra dőlt, s Ed az ajtónak esett, amely kinyílt a súlyától. Jo látta, 

amint Ed a levegőben kapálózik, majd eltűnik. 
– Te jó isten! – sikoltott fel. 
– Ember a vízben! – kiáltott Marcus. Meghúzta a sebességváltót, elszáguldott Jo 

mellett, felkapta a mentőövet, s kidobta a bárkából. 
– Figyelje a mentőövet! Nehogy egy pillanatra is szem elől veszítse! – mordult rá Jóra. 

– Először az egyik, utána a másik irányba kormányozom a bárkát, így Ed mellé érünk, s 
fel tudjuk szedni. Ne veszítse szem elől! 

– Látom! Az anorákja valamennyire fenntartja. 
– Helyes. Szóljon Carole-nak, és mondja meg neki, hogy hívja ide Tomot. 
Most, hogy túljutott az első pánikon, Jónak eszébe jutott az előadás, amelyet Marcus 

mintha egy emberöltővel korábban tartott volna. Olyan kitartóan nézte a mentőövet, 
hogy az erőlködéstől könnyezni kezdett a szeme, s úgy kiabált oda Carole-nak, hogy rá 
sem pillantott. 

– Carole! Hívja ide Tomot! Ed a vízbe zuhant! 
– Mi? – vette ki Carole a fülhallgatóját. 
– Ed a vízbe zuhant! – Jo úgy üvöltött, hogy kiszáradt a szája. – Hívja ide Tomot! 
Szerencsére Tom épp előbukkant a tatrekesz irányából, Dora a nyomában. Tom Jóhoz 

rohant. 
– Mi a helyzet? Hallottuk, hogy lassul a motor. A fenébe! – kiáltotta, amikor meglátta a 

mentőövet és mellette Edét. 
– Ed az – magyarázta Jo Dorának. – A vízbe zuhant. 
Marcus végtelenül nyugodt volt. 
– Úgy fordulok a bárkával, hogy fel tudjam venni. Maguk ketten álljanak készen a 

mentőcsónak vízre bocsátására! Szorosan kötözzék meg mindkét végénél, mert azzal 
együtt fogjuk a bárkára emelni Edet. Megértették? 

– Naná. Amikor vitorlázni tanultam, elvégeztem egy életmentő tanfolyamot – felelte 
Tom. 

Marcus feljebb kapcsolta a motort, s lendületesen tekerte a kormányt. A bárka lassan 
megfordult. Jo nem vette le a szemét a mentőövről és Edről. Úgy tűnt, a bárka mozgását 
Ed is követi, de Jo tisztában volt vele, hogy többé-kevésbé ugyanott maradt. 

– Szerencse, hogy nincs szél! 
Marcus hirtelen az ellenkező irányba tekerte a kormányt. Jo azon tűnődött, vajon 

miért teszi ezt, de tudta, okosabb, ha most nem kérdez. A férfi mégis felelt ki nem 
mondott kérdésére. 

– Különben túlmennénk Eden, így viszont épp mellé kerülünk. 
A mentőöv és Ed most a hajó orra előtt voltak, úgyhogy Jo előrerohant, hogy továbbra 

is szemmel tarthassa őket. „Istenem, csak nehogy elgázoljuk!" – motyogta magában. 
– Tom és Dora, eresszék le a mentőcsónakot! A kötelek nagyon szorosak legyenek, 

nehogy körbeforduljon – kiáltott Marcus. 
Amikor Jo látta, hogy Marcus figyeli a mentőövet és Edet, Tom és Dora segítségére 

sietett. 



– Carole! Hozd ide a fogáskötelet a tatrekesz ajtajáról, dobd le olyan közel Edhez, 
amilyen közel csak tudod, s ha elkapta, tartsd erősen. Világos? – utasította a lányt 
Marcus. 

Jo Carole-ra nézett, s látta, hogy a lány nem érti, mit várnak tőle. Elment a kötélért, s 
odavitte Tomnak. 

– Nem tudom ledobni! – mondta, s az aggodalomtól elcsuklott a hangja. 
– Adja ide! – felelte Tom feltűnően nyugodtan. – Ott van, már el is kapta. Kötözze a 

bakhoz! Tekerje körbe, és csináljon nyolcas alakú hurkot. 
Jo engedelmeskedett, majd figyelte, hogyan próbálja Tom és Dora a fedélzetre emelni 

Edet. Dora a hajó oldalának támaszkodott, de a víz felcsapott, s majdnem elsodorta a 
mentőcsónakot. 

– Próbálj a fal mellett maradni! – kapott levegő után Tom. 
Marcus közeledett egy vastag kötéllel. 
– Tom, át tudná ezt vetni Ed két karja körül derékhurokban? Akkor aztán 

nekiveselkedhetünk. 
Úgy tűnt, Tom csodával határos módon még azt is tudja, mi az a derékhurok. 

Mindenki őt figyelte, amint a vízzel teli mentőcsónak fölé hajol, hogy megkötözze Ed 
karját. Végül megvolt a derékhurok, s Marcus húzni kezdte Edet fölfelé. Tom és Dora 
elkapta Edet, aki a bárkába zuhant. 

– Ez nagy fogás volt – mondta neki Tóm. 
Ed levegő után kapkodott. 
– Azt hiszem, kapitány, innunk kéne egyet. Orvosi okokból. 

 

Tizenkilencedik fejezet 
 

 
Jo anyai üzemmódba váltott. 

– Először egy forró zuhany. Tom, hozzon neki száraz ruhát! Felteszek egy teát. Vagy 
inkább egy kis levest kér, Ed? Melegítsek meg egy kis póréhagymát krumplival? 

– Nincs szükség ekkora hűhóra. – Ed időnként megrázta a fejét, mint egy ázott kutya. – 
Egyszerűen átöltözöm, és folytatom a munkát. 

– Ha mindent megcsinálsz, amit Jo mond, ihatsz egy korty rumot – mondta Marcus 
szigorúan. – És utána pár órára nyomás az ágyba. 

Marcus és Carole kivételével mindenki Ed köré gyűlt, amikor előkerült a 
fürdőszobából, hogy megegye a levesét. 

– Nem elég erős a zár ezen az ajtón – mondta. – Amikor elért minket a tartályhajó 
hullámverése, egy pillanatra elvesztettem az egyensúlyomat. Aztán placcs. 

– Még szerencse, hogy Marcus tudta, mi a teendő – mondta Dora. – Igazi hős. 
– Csak a munkáját végezte – mondta Ed, s Jo titkon egyetértett vele. – De megmentette 

az életemet. 
– Ami azért mégiscsak hősies – motyogta Jo, miközben megvajazott Ednek még egy 

saját maga sütötte fekete cipót. A férfinak az úszástól igencsak megjött az étvágya. 
– A középiskola utolsó évében végeztem egy mentőtanfolyamot – mondta Tom. – Ott 

gyakoroltuk az életmentést. Rettentően nehéz. Nem félt, Ed? 



– Szerencsére pár dolog nekem kedvezett. Nyár van, s bár a víz iszonyú hideg, 
mégsem olyan fagyos, mint télen lett volna. Nappal van, s túljutottunk a forgalmas 
útszakaszon. – Felhajtotta az utolsó korty levest. – Azt hiszem, épp azért voltam egy 
kicsit gondatlan, mert már túljutottunk a nehezén. 

– Készítettem magának egy forró vizes palackot – mondta Jo. – Ha megitta a rumot, 
irány az ágy! A kapitány utasítása. 

– Megkérdezem Marcust, ne vegyem-e át a kormányt – mondta Tom. 
– Jó ötlet, fiam. Biztos ő is szívesen pihenne egyet. 
Dora elkísérte Tomot. Amióta látta, miként vesz részt Ed megmentésében, egy kicsit 

más szemmel nézett rá. Eddig is tudta, hogy ért a hajókhoz, de most a bátorságának is 
tanúja lehetett. Rettentő büszkeség fogta el. 

– Ne váltsam fel esetleg? – kérdezte Tom Marcust szinte félénken. 
Amikor egymás mellett látta a két férfit, Dora ráeszmélt, hogy minden megváltozott; 

nemcsak ő látja másmilyennek Tomot, hanem Tom is másképp viszonyul Marcushoz. 
Eddig is nagy elismeréssel beszélt róla, de most szinte istenként tisztelte. 

– Nagyon köszönöm. Ledőlnék egy kicsit. Itt vagyunk a térképen. Dora majd segít 
figyelni a bójákat, és itt van a GPS is. 

– Nem hiszem, hogy Ed odavan a GPS-ért – jelentette ki Tom. Marcus már átadta a 
kormányt, de még nem vonult vissza a kabinjába. Felnevetett. 

– Ő csak a sebességmérőben, a mélységmérőben és az őrködésben hisz – mondta –, és 
igaza van. Ha minden kifinomult műszer cserbenhagy minket, úgyis csak az érzékeinkre 
hagyatkozhatunk. 

– Ezt nem tudtam követni – vallotta be Dora. 
– Magyarázza el neki – mondta Marcus Tomnak. – Lent leszek. Ne habozzon, ha 

szükség van rám. Csak szundítok egyet. 
Kettesben maradtak, s egyikük sem szólalt meg. Dora ki akarta fejezni elismerését 

Tomnak az Ed megmentésében játszott szerepével kapcsolatban, de nem találta a 
szavakat. Épp elhatározta, hogy a legegyszerűbben fogja megfogalmazni, amikor 
megjelent Carole. 

– Micsoda felfordulás! Nagyszerű volt, Tom! 
Dorát elfogta a féltékenység, s nem csak azért, mert Carole épp azokat a szavakat 

használta, amelyeket ő szeretett volna. 
– Csak a dolgomat végeztem, hölgyem – felelte Tom egy amerikai akcióhős 

modorában. 
Carole nevetett, s játékosan megveregette a férfi vállát. 
Dora összerezzent. Hogyan lehetséges, hogy Carole, aki alig ismeri Tomot, 

könnyűszerrel meg tudja osztani érzéseit a férfival, s ilyen fesztelen vele? Persze ő is 
fesztelen volt, amikor a tatrekeszben ostábláztak, mielőtt a motor lelassult volna. 

Eltökélte, hogy nem engedi át Carole-nak a beszélgetés irányítását, s Tomhoz fordult. 
Kérdése végül egy kicsit túl erőszakosra sikerült. 

– Szóval mi a helyzet a sebességmérővel és a mélységmérővel? 
– Nem igazán ismerem ezt a mondást… 
– Ha hajókról fognak beszélgetni, én már megyek is jelentette ki Carole. – Kér egy 

csésze teát, Tom? 
Dora biztos volt benne, hogy ez az első alkalom, amikor Carole felajánlja a szolgálatait 

valakinek Marcuson kívül. 
– Én is kérek – mondta gyorsan, hátha Carole így tényleg rászánja magát, hogy 

csináljon valamit. 
– Te jó ég, nem akartam mindenkinek teát főzni! 



– Ugyan, legyen jó kislány – unszolta Tom. 
Carole bájosan felhúzta az orrát, s lement a hajókonyhába. 
Dora az ajkába harapott, nehogy valami barátságtalant mondjon, de semmi 

barátságos nem jutott eszébe. 
– Szóval a sebességmérő…? – nyögte ki végül. 
– Igen. Nem hiszem, hogy Marcus arra utalt volna, hogy a hajónaplóban rendszeresen 

rögzítik a hajó sebességét s mindent, ami történik… 
– Például ha valaki a vízbe zuhan… 
– Igen, akkor felírják, hogy „ember a vízben", s részletesen kifejtik, hogyan 

manőverezett Marcus, hogy kimentse Edet. 
– Akkor ez nem túl izgalmas olvasmány. 
Tom észrevette, hogy a lány finoman élcelődik vele, Dora pedig megkönnyebbült, 

amiért újra nyugodtan tereferélhetnek. 
– Meg kell tanulni a sorok közt olvasni. Egy hajónapló roppant megkapó lehet. 
– És mire utalhat még a kifejezés? 
– Egy eszközre, amelyet fából készítenek, és a hajó maga után húzza… Rá se ránts. Ed 

számára a sebességmérő olyan korong, amellyel követni lehet, hány tengeri mérföldet 
tett meg a hajó. 

– Nem hány ölet? 
– Nem, ölben a mélységet mérték, de most már ott is métert használnak. A 

mélységmérőn. Régen ólomgolyót kötöttek egy hosszú kötélre, amelyet ölenként 
beosztottak. Olykor faggyút erősítettek rá, hogy beletapadjon egy kis homok vagy agyag, 
s megtudják, milyen a tengerfenék. Ha horgonyt akartak vetni, felmérhették az 
esélyeiket. 

Dorát magát is meglepte, mennyire érdekli mindez. Tom igazán érti a dolgát. 
– Tehát így lehet megtudni, milyen mély a víz. És az miben segít? 
– A térkép a legalacsonyabb vízállást jelöli, s így feltételezhetjük, hogy dagálykor 

annál egy kicsit mélyebb lesz a víz. Az őrködést pedig nem kell megmagyarázni. 
– Mindez tehát azt jelenti, hogy régimódi módszerekkel ellenőrzik az új 

mérőműszereket. Nem hittem volna, hogy a hajózás ilyen ódivatú dolog. 
Tom nevetett. 
– Sokat kell számolni, de szerencsére nem nekem. Ó, itt jön Carole a teával. – 

Barátságosan Carole-ra mosolygott, aki viszonozta a mosolyt. – Hamar elkészült! 
– Ó, Jo már megfőzte, én csak felhoztam. Tessék. – Átnyújtott Dorának egy bögrét, s a 

kezére löttyintett egy kis teát. Szerencsére nem volt forró. 
– Marcus lepihent? – kérdezte, miközben óvatosan letette Tom bögréjét. – Talán 

csatlakozom hozzá. 
Apró kacajt hallatott, s miután újra eltűnt, Tom és Dora bánatosan néztek össze. 
Carole nemsokára megint megjelent. 
– Egyedül akar maradni – jelentette ki fontoskodva. – Iszom egy kis vizet. 
Dora úgy látta, Carole ideges lett, s azon töprengett, vajon összeveszhettek-e ez alatt a 

pár perc alatt Marcusszal. 
– Nem szeretek kekeckedni – mondta Tom, aki nem észlelte a feszültséget –, de ez a 

tea hideg. Nem volna kedve főzni nekem még egyet? 
Carole nyájasan elmosolyodott. 
– Magáért mindent, Tom. Csak tudnám, hogy kell. 
– A gázon – csattant fel Dora. – Nem túl bonyolult. 
Jo még mindig mosogatott, amikor Carole csatlakozott hozzá a hajókonyhában. 



– Főznöm kell még egy teát Tomnak – mondta. – Erre vágyik – tette hozzá olyan 
halkan, hogy Jo úgy érezte, erre nem kell válaszolnia. 

– Rendben. Megcsináljam? 
– Nem vagyok hülye! Én is tudok vizet forralni. 
– Persze, csak épp itt álltam… – Jo megérezte a sértődöttséget Carole kirohanása 

mögött. – Maga természetesen nagyon belevaló fiatal nő, Carole. – Ebben nem volt 
biztos, de egy ideje mégiscsak Carole irányítja Marcus életét. Belevalónak kell lennie, 
különben Marcus szóba sem állna vele. 

Carole megtöltötte a vízforralót, s odacsapta a tűzhelyre. A víz kifröccsent, s 
elárasztotta a gázrózsákat, úgyhogy amikor Carole meg akarta gyújtani az egyiket, az 
nem engedelmeskedett. 

– Mi a baj? – kérdezte Jo szelíden. 
– Minden! Bárcsak ne jöttem volna el erre az elviselhetetlen útra! Mindenki utál. 

Marcus egy szörnyeteg. A legszívesebben hazamennék! 
– Nemsokára hazamehet. Ne idegeskedjen, Carole. Senki sem utálja. 
– De, Marcus utál. 
– Biztos vagyok benne, hogy ő sem utálja. – Jo gépiesen megnyugtatta a lányt, de meg 

volt győződve róla, hogy történt valami, ami miatt Carole így kiborult, s Marcust tette 
felelőssé érte. Nem kellett volna magával hoznia Carole-t, hiszen tudta, milyen a lány, s 
nem kellene ilyen ridegen bánnia vele. Észrevette, hogy Marcus gyakran lerázza Carole-t, 
s kapcsolatuk – legalábbis a nyilvánosság előtt – nem valami meghitt, de remélte, hogy 
az út végéig kibírják együtt. O főzni jött a hajóra, nem azért, hogy bárki lelki 
szemetesládája legyen. 

– Nem gondolja, hogy túl öreg hozzám? – Carole mintha könyörgött volna. 
Jo mély lélegzetet vett, hogy megfontoltan válaszolhasson. 
– Nos, ez roppant személyes ügy. 
– De nem gondolja? 
– Carole, drágám, nekem ehhez semmi közöm. 
– Tudom! Mégis kíváncsi vagyok a véleményére. Dora szerint az. 
– Ezt mondta? – Nem jellemző Dorára ez a szókimondás. Karenre már sokkal inkább. 
– Nem egészen. Azt mondta, bármennyire szereti is az apját, sosem járna valakivel, aki 

csaknem egyidős vele. Hány éves Dora apja? 
– Nem tudom! Talán egy kicsit idősebb Marcusnál. – Jo nyelt egyet; összeadott és 

kivont, de a végeredmény nem volt kedvező. – Maga szerint túl öreg magához? 
– Talán. Persze nagyon szexi, de néha annyira összeférhetetlen. 
– Fiatalabb férfiak is lehetnek összeférhetetlenek, de lehet, hogy ők tényleg 

megértőbbek kicsit. – Arra, hogy Marcus milyen szexi, gondolni sem akart. 
– Tom nagyon helyes. 
– Igen. – Jónak fogalma sem volt, mit mondhatna. Tomot Dora párjaként könyvelte el; 

de Dora mindig azt bizonygatta, hogy csak jó barátok. 
– Azt hiszem, tetszem neki. 
Jo az ajkába harapott. 
– Lehetséges, mégsem hiszem, hogy az út során ki kellene kezdenie Tommal. Rémes 

lenne, ha haragban lennének Marcusszal. 
– De ha Marcus féltékeny lenne, talán megint akarna engem. 
– Ha férfiakról van szó, semmiben sem lehetünk biztosak – jelentette ki Jo nagy 

beleérzéssel. – Nézze csak meg, mi történt velem! 
– Mi történt magával? 



– Nem hiszem, hogy szokatlan történet. A férjem otthagyott egy sokkal fiatalabb 
nőért. 

– Ó. – Carole nem tűnt meglepettnek. 
– Aki most gyereket vár. 
Ez már jobban érdekelte Carole-t. 
– Nahát, milyen klassz. 
– Neki biztosan az – nyomta el magában Jo a féltékenységet. – Carole, maga szeretne 

gyereket? 
– Igen. Nagyon szeretnék. 
– Akkor tényleg hagyja el Marcust. Túl öreg ahhoz, hogy apa legyen. – 

Meggondolatlanul mondta ki az érzéseit; de amikor elképzelte, mennyi türelme lenne 
Marcusnak egy dacos kétéveshez, ösztönösen elvetette a gondolatot. 

– Mostanában sokan vállalnak későn gyereket – mondta Carole az ajkát biggyesztve. 
– Tudom, de az, hogy ez biológiailag lehetséges, még nem jelenti azt, hogy kívánatos 

is. Ha Marcus családot akart volna, már lenne neki. 
Carole elgondolkodott. 
– Hm. Azt hiszem, igaza van. Talán szakítok vele. – Megmozdult, mintha máris indulni 

akarna, hogy véghezvigye döntését. 
Jo utána nyúlt, szükség esetén meg is állította volna. 
– Kérem, ne szakítson vele itt a hajón! Senkinek sem segítene a zaklatottság. 
– Én nem lennék zaklatott. Nekem nem okoz gondot a szakítás. Sokakkal megtettem 

már. 
– De Marcus zaklatott lenne! Gondoljon bele, milyen szörnyű lenne neki, ha ennyi 

ember szeme láttára szakítana vele az elbűvölő barátnője! 
– Megérdemelné, amilyen szörnyeteg. 
– Tényleg olyan szörnyen viselkedett? Mikor volt rá ideje? – Jo az asztalhoz húzta 

Carole-t, s gyengéden leültette. Tomnak várnia kell a teájára. 
– Most. A disznó! 
– Mindenki más hősnek tartja. – Jo nem tudta eldönteni, utálja-e Marcust – ez lett 

volna a biztonságosabb –, vagy fogja pártját, s vegye rá a barátnőjét, hogy ne hagyja el. 
– Vélem egyáltalán nem bánt hősiesen! Mellé akartam kucorodni, de ő rám mordult, 

hogy ne zavarjam! 
– Valószínűleg nagyon fáradt. Szinte egész nap dolgozott, csak olykor-olykor dőlt le 

egy órára. Pihenésre van szüksége, Carole. – Nem fiatal már, tehette volna még hozzá, de 
nem tette. 

– Együtt is pihenhettünk volna! Éjjel nincsenek ilyen gondjai, megállás nélkül horkol! 
– Az idősebb férfiak többet horkolnak. Fogalmam sincs, miért – mondta Jo tűnődve. 
– Undorító! Biztos vagyok benne, hogy Tom nem horkol. 
– Edet kell megkérdeznie. – Jo alig állta meg mosolygás nélkül. – De nem most! 
– Butaságokat beszélek? 
– Egy kicsit. Meg kellene várnia, hogy hazaérjenek. 
Biztos vagyok benne, hogy otthon visszatér majd a varázslat a kapcsolatukba. – 

Amikor kimondta e közhelyet, Jo játszadozni kezdett a gondolattal, ne keressen-e 
munkát valami lelkisegély-vonalnál… 

– A mi kapcsolatunk soha nem volt varázslatos. Csak azért kellek neki, mert fiatal és 
csinos vagyok. 

– Örüljön neki, hogy fiatal és csinos – mondta Jo, aki szívesen felülemelkedett volna 
azon a vágyán, hogy fiatal és csinos lehessen. – De ha tényleg csak ennyi lett volna, 
Marcus mindössze vacsorázni vitte volna el. 



– Én pedig majd megvesztem érte. Igazából még most is így érzek. 
Jo nem válaszolt. Carole-nak nem segített volna, ha közli vele, hogy ő is. 
– Egy fiatalabb férfi talán szórakoztatóbb lenne. – Carole a kezére támasztotta a fejét; 

erősen gondolkodott. 
– Talán nem ártana, ha egy kicsit egyedül lenne. Élvezze a magányt! 
– Sosem voltam még egyedül – jelentette ki Carole büszkén. 
– Határozottan úgy gondolom, hogy ki kellene próbálnia. Mielőtt a férjem azt tette, 

amit tett, én sem voltam soha egyedül. Akkor rémes volt, de azóta remekül szórakozom. 
– Mihelyst kimondta, Jo rádöbbent, milyen igazak ezek a szavak. 

– Én nagyon furcsán érezném magamat férfi nélkül. 
– Erről talán beszélgethetne egy kicsit Dorával. Évekig élt együtt egy fiúval, de most 

egyedül van. Azt hiszem, ő is sokkal jobban érzi magát. 
– Akkor ő és Tom mégsem egy pár? 
Jo óriási megkönnyebbülésére a víz ebben a pillanatban forrt fel, s Dora is megjelent. 
– Hol marad a teánk? 
– Csak most forrt fel a víz – felelte Carole, de nem állt fel, hogy elkészítse a teát. – 

Dora, maga el volt jegyezve? 
Dora szörnyülködve nézett Jóra. 
– Ne haragudj, Dora – mondta Jo. – Kicsúszott a számon. Csak azt akartam mondani 

Carole-nak, hogy meg kellene próbálnia egy kicsit egyedül, miután szakított Marcusszal. 
Te jól érzed magad egyedül, ugye? 

Mielőtt Dora válaszolhatott volna, Carole folytatta. 
– Aztán megkérdeztem, maga és Tom együtt vannak-e. 
Jo a legszívesebben nyakon öntötte volna forró teával. 
– Drága Carole, azt hiszem, ezt nem kellene firtatnia. Egy hajóút nem a legmegfelelőbb 

alkalom az erőpróbákra. Ed majdnem belefulladt a tengerbe. Kérem, ne rendezzen 
jeleneteket! 

– Ez meg mit jelent? 
– Azt jelenti, hogy ne szakítson Marcusszal, ne hálózza be Tomot, s igyekezzen szépen 

beilleszkedni. 
– Hogy érti, hogy ne hálózzam be? – kérdezte Carole. 
– Pontosan tudja, hogy értem! – Jónál kezdett betelni a pohár. – Igyekezzünk felnőtt 

módra viselkedni, maradjunk a mellett a férfi mellett, akivel jöttünk, és ne próbáljuk 
megszerezni a másokét! 

– Tudja, Jo – tűnődött Carole, miután végighallgatta Jo szónoklatát –, azért jöttem el 
erre az útra, mert arra gyanakodtam, Marcus érdeklődik valamelyikük iránt. Nem 
hiszem, hogy Dora lenne az. – A lányra pillantott, hogy még egyszer meggyőződjön róla, 
nem ő a vetélytársa. – Lehetséges, hogy maga? 

Jónak két lehetősége volt: vagy dührohamot kap, vagy nevetésben tör ki. Inkább 
nevetett. 

– Carole, ha maga azt hiszi, Marcus érdeklődhet egy magamfajta nő iránt, orvoshoz 
kellene mennie! És most mindenki igya meg a teáját, én pedig lefekszem. – Felkapott egy 
bögrét, és elrohant, mielőtt valaki olyasmit mondott volna, amitől sikítani vagy kacagni 
támadt volna kedve. 

Dora Carole-ra nézett. 
– Ezt jól megkaptuk! Kér egy kis süteményt? Vigyen fel egypárat akkor is, ha nem; 

Tom biztosan kér. 
– Rendben! 



Carole-t egy kicsit meglepte Dora barátságos gyakorlatiassága. Maga Dora is némileg 
meghökkent, de úgy döntött, így lesz a leghelyesebb. Jó lenne a lehető legelfogadhatóbb 
viszonyok között maradni. A kedves, értelmes Jo az összeomlás szélén áll, s maga sincs 
túl távol tőle. Ugyanakkor az egész annyira brit – igyunk egy kis teát, és minden rendben 
lesz. 

– Ne felejtse el a vizét – mondta Carole-nak –, vagy amit inni akart. 
 

Amikor egyre gyakoribbá váltak a bóják, Tom lement Marcusért, aki pillanatok alatt 
fölébredt, és a kormányosfülkében termett. Carole és Dora rögtön kereket oldottak. 

– Nézzük meg, mit ehetnénk vacsorára – javasolta Dora. – Eddig mindig Jo főzött. 
Izgalmas arra gondolni, hogy mire megesszük, talán ki is kötünk Hollandiában. 

– Legjobb lenne vendéglőbe menni – mondta Carole. 
– Lehet, hogy nem lesz vendéglő a közelben, és akkor kell majd elkezdenünk főzni, 

amikor már mindenki mogorva az éhségtől. Apám mindig nagyon zsémbes, ha éhes. – 
Majdnem hozzátette, biztos Marcus is az, de még idejében sikerült elhallgatnia. 

A lányok lementek a hajókonyhába. Dora kinyitotta a hűtőszekrényt, hogy megnézze, 
Jo kivett-e valamit a mélyhűtőből. Nem. Kinyitotta a mélyhűtőt, s a válla fölött Carole is 
bekukucskált. Rengeteg fagyasztott zöldségük volt. 

– Csinálhatnék egy salátát. Isteni salátát tudok csinálni. Egy időben ezzel 
foglalkoztam. 

– Nem tudom, van-e elég salátának valónk – mondta Dora a mélyhűtőbe kémlelve. 
– Van zöldbab és rengeteg más zöldség. Ne aggódjon, akármiből tudok salátát csinálni. 

– Carole újra benézett a hűtőszekrénybe. – Nézze, van zeller, zöldpaprika, póréhagyma 
és egy csomó minden. Nyugodjon meg, nagyon finom lesz. Feladom az elveimet, pirítóst 
is teszek bele. 

– Az előtérben a lépcső alatt krumpli és répa is van. 
– Remek! Marcus nem rajong a salátáért, úgyhogy nem csinálok gyakran… Jó móka 

lesz! 
Dora sosem hitte volna, hogy Carole-lal salátát csinálni jó móka lehet. Pedig az volt. 

Carole óriási lelkesedéssel látott a zöldségek aprításához, hámozásához és reszeléséhez. 
A fa salátástál tartalma egyre színesebb és finomabb lett. 

– Nézzük az öntetet – mondta Carole. – Vajon van Jónak jó olívaolaja? 
Dora már nyújtotta is az üveget. 
– Azt hiszem, ezt szentelt földbe ültették, s szűz lányok sajtolták… 
Carole nevetett. Dora meg volt lepve. 
– Nahát, úgy látom, ezt tényleg élvezi! 
– Igen, hirtelen sokkal jobb kedvem lett. Mostanában elég lehangolt voltam, de 

elkezdtem szedni valamit, és most már talán hat is. 
– Értem. 
– De lehet, hogy azért, mert úgy döntöttem, szakítok Marcusszal. Természetesen 

máshol kell majd laknom, de ez nem lesz gond. Addig nem megyek el, míg nem 
intézkedtem. 

– De majd csak otthon szakít vele, ugye? Micsoda zűrzavar lenne! 
– Jo is ezt mondta, én viszont azt hiszem, ha egyszer meghoztunk egy döntést, végre is 

kell hajtanunk. 
Dora az ajkába harapott. Carole egyszeriben roppant lendületes lett, s bár ez sok 

szempontból jó volt, rémes volt még elképzelni is, hogy mostantól egy duzzogó – vagy 
rosszabb esetben vérző szívű – Marcusszal kell együtt étkezniük. 



– Nem szeretnénk, ha Marcus nyomorultul érezné magát. Egyfelől szükségünk van rá, 
másfelől már így is nagy helyet foglal el. Ha a kétségbeesés hatalmas fekete fellegébe 
burkolózna, mi már el sem férnénk. 

– Mi a fenéről beszél? 
– Higgye el nekem, a fájdalom nagyon helyigényes. Miután körülbelül száz együtt 

töltött év után végre szakítottam Johnnal, el kellett hagynom a várost. Nem fértem el az ő 
összetört szívétől. 

– Hűha – nézett fel Carole a szeletelésből. 
– Gondoljon csak bele, milyen kicsi még ez a nagy hajó is… Rémálom! 
– Azt hiszem… 
– És hol aludna? Máshol nincs hely. 
– Esetleg a maga kabinjában? 
– Nem – felelte Dora határozottan. – Semmi bajom azzal, hogy más nőkkel osszam 

meg az ágyam, de nagyon keskeny. Ne mondjon semmit Marcusnak, míg haza nem értek! 
– Miről ne mondjon nekem semmit? – Marcus hangját meghallva a nők felugrottak, és 

apró sikolyokat hallattak. 
– Nekem mennem kell – mondta Dora. – Engedjen ki! 
Felrontott a kormányosfülkébe, ahol épp Tom és Jo teljesített szolgálatot. Tom a 

kormánynál állt, Jo a messzeségbe bámult. Nyilván aludt egyet azóta, s Dora remélte, 
hogy lecsillapodott. 

– Mi történt, Dora? – kérdezte Tom vidáman. – Elszabadult a vadállat? És ha igen, 
becsuktad az ajtót magad mögött? Nem szeretnénk, ha ránk törne! 

– Istenem! Ez minden vadállatnál veszedelmesebb! Azt hiszem, Carole épp most 
szakít Marcusszal, bár én könyörögtem neki, hogy várjon, míg hazaérnek! Az a baj, hogy 
Marcus épp benyitott… 

– Teát akart inni – magyarázta Tom. – Felajánlottam neki, hogy elkészítem. 
– Te jó ég, mi lesz most? – kérdezte Jo. – Carole néha olyan önző. 
– Egész jól mulattunk a konyhában. Carole remek salátát készített, és a lasagne a 

sütőben van. 
– Nagyszerű! Megtaláltátok a fokhagymás kenyeret? A fagyasztott zöldborsó mellett 

van. – Jo habozott. – Miből csinált Carole salátát? Elfogyott a fejes salátánk. 
– Ha salátáról van szó, nagyon élénk a képzelete. 
– Az jó – jelentette ki Tom. – Szeretem a salátát. 
Jo és Dora ránézett. 
– Egy igazi férfi nem szereti a salátát – jelentette ki Dora szigorúan. 
– Így van – csatlakozott hozzá Jo. 
– Ostobaság. Én szeretem. – Tom halkan fütyörészni kezdett, egyáltalán nem hozta 

zavarba, hogy a nők határozottan férfiatlannak nevezték, amiért salátát eszik. 
– Nos – mondta Jo egy perc múlva –, remélem, senki sem borítja ki azt a salátát, ha 

már Mr. Macsó így rajong érte. 
Dora kuncogott. 
– Én egy kicsit sajnálom Marcust. 
– Tényleg nem jó, hogyha elhagyják az embert – mondta Jo. 
Tom zavartalanul fütyörészett tovább; ő volt az egyetlen, aki mostanában nem 

hagyott el senkit, s őt sem hagyták el. 
Marcus nem tűnt túlságosan viharvertnek, amikor bögrével a kezében megjelent a 

kormányosfülkében. 
– Elnézést, kért volna még valaki teát? Voltam olyan önző, hogy csak magamnak 

főztem. 



– Én megvárom, amíg kikötünk, és iszom egy jót – mondta Jo kisvártatva. – Jót fog 
tenni.  

– Hasonlóképp – mondta Dora. 
– De még előttünk van vagy kétórányi út. Lehet, hogy Tom megszomjazik közben – 

mondta Jo újra a láthatárt kémlelve. 
– Köszönöm, jól vagyok. – Tom Dorára mosolygott, s volt valami az arckifejezésében, 

amitől a lány kissé elpirult. 
Legnagyobb meglepetésére Marcus sietett a segítségére. 
– Ha épp nincs más teendője, Dora – mondta –, azt hiszem, Carole nem bánná, ha 

segítene neki. Azt szeretné tudni, van-e Jónak reszelője. Gyömbért akar tenni a salátába. 
– Megyek, megnézem – felelte Dora, s majdnem olyan gyorsan rohant le a lépcsőn, 

mint ahogy pár perccel korábban feljött. 
– Mi történt? – kérdezte Carole-tól a szalonban. – Szakítottak? 
– Igen! Marcus nagyon nyugodtan fogadta. Azt mondta, ha úgy érzem, itt az ideje, 

hogy menjek, nem tarthat vissza. Arcon csókolt. Nagyon kedves volt. 
– Nem bánja, hogy nem akarta visszakönyörögni magát? – Dora úgy gondolta, Carole 

az a fajta nő, aki imádja, ha könyörögnek neki. 
Carole nevetett. 
– Marcus sosem könyörög. Nem, örülök neki, hogy nem vette nagyon a szívére, mert 

ahogy Jóval mondták, az tényleg rém kellemetlen lett volna. Ma a nappaliban alszom. 
– Nagyon jó ötlet! 
– Készítsük el az öntetet, és terítsünk meg – mondta Carole határozottan. – Ne 

nyissunk ki egy üveg bort? 
– De bizony – felelte Dora, s már a kezében is volt az üveg és a dugóhúzó. – Bár csak 

néhány óra múlva érünk oda. Nem tudtam, hogy szereti a bort. 
– Néha jólesik. 
A lépcső tetején kinyílt egy ajtó. 
– Készül az a tea? – kiabált le Ed. – Majdnem megfulladtam, muszáj innom egyet! 

 

Huszadik fejezet 
 

 
Ed balesete sok mindent megváltoztatott, s a nők úgy döntöttek, az utazás utolsó óráit 
nem töltik a fedélzeten. Mindegyiküknek meg volt rá a maga oka. Jo rettentő ideges volt, 
s nem akarta látni az óriási hajókat, amelyek mellett a bárka szinte eltörpült. Lent 
lehunyhatta a szemét, ihatott egy korty bort, s úgy tehetett, mintha csak kirándulnának 
egy kicsit. 

Dora azért maradt lent, mert távol akarta tartani magát Tomtól. Ed balesete óta kissé 
más szemmel nézett a fiúra. Azt, hogy mulatságos és ügyes, eddig is tudta, s eddig is 
felnézett rá, de igazán csak akkor kezdte tisztelni, amikor Tom remekül helytállt a 
bajban. A baleset közelebb hozta őket egymáshoz, s Dorát nyugtalanította, hogy a 
kapcsolatuk kezd több lenni puszta barátságnál. 

Dora és Carole – aki érthető okokból igyekezett távol tartani magát Marcustól – 
felkapaszkodtak a hajó orrába, de mivel ott nem volt semmi látnivaló, hamar 
visszamentek a kényelmes szalonba. 



Jo készített valami harapnivalót, hogy a férfiak kibírják, míg rendes ételhez nem 
jutnak. Annyi teát főzött, hogy megint nyugtalanítani kezdte a teakészlet apadása. 

– Kártyázzunk! – indítványozta Carole Jo és Dora legnagyobb meglepetésére. – Van 
kártyájuk? 

– Van! – felelte Jo, s felugrott. – A biztonság kedvéért azt is vettem. Mit játsszunk? 
Huszonegyezzünk? 

Dora és Carole hitetlenkedve néztek rá. 
– Pókerezzünk! – felelték kórusban. 
– Megtanítunk – tette hozzá Dora kedvesen. 
Meglepetten vették tudomásul, hogy Jo mégsem újonc, hanem remekül pókerezik. 

Mire Tom lekiabált nekik, kenterbe verte őket, s annyi gyufaszálat gyűjtött össze, hogy 
készpénzre váltva vásárolhatott volna belőle egy kedves kis lakást. 

Hallották, hogy megváltozik a motor hangja, érezték, hogy a bárka lassít, s azon 
tűnődtek, mi történhet. A két lány fölment, amikor Tom hívta őket, de Jo arra 
hivatkozott, hogy vissza kell rakosgatnia a gyufaszálakat a dobozba, és lent maradt. 

Izgatott volt, és nyugtalan. Megdöbbentő volt számára, hogy kora hajnalban még 
Angliában voltak, most pedig megérkeztek Hollandiába. Dordrechtig, végső úti céljukig 
még utazniuk kell bő fél napot, de ma este már egy idegen országban kötnek ki. Olyan 
izgatott volt, hogy mégsem bírt lent maradni, felment ő is, mire befordultak a zsilip felé. 
Rögtön kiment a fedélzetre, nem akart útban lenni, s nem akarta, hogy megbízzák valami 
olyan feladattal, amelyet nem bír végrehajtani. Ed mellé állt, ott biztonságban érezte 
magát. 

– Hatalmas! – mondta Ednek a zsilipre pillantva. – Otthon csak folyókon vagy 
csatornákon láttam zsilipeket, azok eltörpülnek emellett. 

Ed kuncogott. 
– Ez is kicsi azokhoz képest, amelyeket később fogunk látni. Nem is nagyon 

emelkedik. 
Jo kényszerítette magát, hogy ott maradjon, s figyelje az eseményeket, ahelyett hogy 

elmeneküljön. Szerencsétlenségére fáradt és gondterhelt volt, s ebben a hangulatban 
könnyen kiborult. A kormányosfülkében álló Marcusra pillantott. A hajórádión beszélt 
valakivel, majd a zsilipesekkel értekezett. Tökéletesen a kezében tartotta az irányítást, s 
ez nem tette kevésbé vonzóvá. 

Carole Tom mellett állt ütközőpárnával a kezében; a fiú éppen megnevettette. Dora 
kicsit távolabb kapaszkodott egy ütközőpárnába. Vajon bánja, hogy nincs együtt a 
többiekkel, s nem akadályozhatja meg, hogy Carole lecsapjon lomra? 

Jo megrázta a fejét, s igyekezett a valóságra összpontosítani. Ha hazaér, muszáj szert 
tennie valami gyógyszerre, különben az átkozott hormonjai miatt a Richter-skála sem 
tudja majd mérni hangulata változásait. Ott még nem tart, hogy hormonpótló kezelésre 
legyen szüksége, de egy kis poloskavésznek, jamszgyökérnek vagy ligetszépének hasznát 
fogja venni. Sosem hitt igazán a vitaminokban, de ha egy tökéletesen hétköznapi férfi 
társaságában kezdi magát úgy érezni, mint kamaszkorában, tennie kell valamit. Jobb 
volt, amikor okkal tarthatta ellenszenvesnek Marcust, de a férfi megint kedvesen 
viselkedett, s ez őt újra felzaklatta. 

– Te jó isten! Ott egy szélmalom! Tényleg Hollandiában vagyunk! – kiáltott fel hirtelen. 
Ed megint kuncogni kezdett. 
– Pont olyan, mint a gyerekkori képeskönyvekben, nem? Hollandia nagyszerű ország. 

Nagyon szeretem. Félóra, és kikötünk – tette hozzá. – Akad egy kis teánk? 
Jo bólintott. 
– Főzök egyet magának, de ne szóljon a többieknek. Aztán megmelegítem a vacsorát. 



Hűvös volt, de úgy döntöttek, a fedélzeten esznek annak örömére, hogy ilyen messzire 
jutottak. Tom segített Dorának és Carole-nak felhordani az asztalt és a székeket, 
amelyeket – mint Carole rámutatott – elsősorban szabadtéri használatra szántak, 
úgyhogy könnyen össze lehetett csukni őket. 

Ünnepi hangulat volt. Carole most tűnt először igazán vidámnak; talán azért, mert 
elhagyta Marcust, talán azért, mert részt vett a vacsorakészítésben. Marcus nem tűnt 
összetörtnek, nyugodt volt, és elégedett önmagával. Ed ragyogott; feldobta a tengeri 
fürdőzés és az, hogy épségben megérkeztek. Dora és Tom továbbra is jó barátok voltak, 
bár Jónak feltűnt, hogy Dora kevésbé oldott a fiú társaságában. Ő maga pedig tudta, hogy 
– bár előttük áll még egy félnapos út – túl vannak a nehezén. Túlélte, s kicsit még élvezte 
is az utat. 

– Óriási zsilip volt – jelentette ki Dora –, s mégis milyen simán átjutottunk rajta. 
– Nagyon ügyesek itt a kontinensen. A vízi áruszállítás része a mindennapi életnek – 

felelte Marcus. – Egy olyan országban, mint Hollandia, amely tele van csatornákkal és 
folyókkal, nincs is másnak értelme. Isteni a saláta, Carole – tette hozzá olyan mosollyal, 
amelytől Jo elolvadt volna, ha neki szól. 

A nők hitetlenkedve néztek Marcusra. Carole határozottan állította, hogy nem szereti 
a salátát, s erre tessék, őszintén dicséri. 

Egy percig Carole sem jutott szóhoz. 
– Ó, köszönöm. 
Talán fel szeretné vidítani, tűnődött Jo. Vagy visszahódítaná? Nem tűnt valószínűnek. 

Talán csak mindenkinek a tudtára akarja adni, hogy nem haragszik Carole-ra, s 
méltányolja a fáradozását. Ha így van, az mindenképp a javára szól. 

– Bizony – felelte Ed, aki nem olvasott a sorok között. – Imádom, ha van pár egész 
mustármag az öntetben. – Megtöltötte Jo poharát borral. – Marcus, emlékszel, amikor 
először hajóztunk be itt? A másik irányból jöttünk, Rotterdamban vettünk fel egy bárkát. 
Találtunk egy üres rakpartot, megvacsoráztunk a vitorlásklubban, és lefeküdtünk. Hogy 
élvezte volna, Jo… – Jo Ed arckifejezéséből rögtön tudta, hogy nem élvezte volna. – 
Hajnali kettőkor, ugye, Marcus? – Marcus bólintott. – Micsoda lármára ébredtünk! 
Megjöttek a halászhajók, s elkezdtek kirakodni. Azt hittük, útban leszünk nekik, de nem 
is koccantunk. Micsoda boldog idők voltak! – S bekapott egy óriási adag lasagnét. 

– Jo úgy néz ki, mint egy nyuszi, amelyik a motorbicikli reflektora elé került – 
jelentette ki Marcus, s Dora határozottan gyengédnek érezte a hangját. 

– Jaj, Marcus! – mondta Carole. – Képtelen vagy egyszerűen azt mondani, hogy nagyon 
csinos? 

Mindenki nevetett. 
– Válóban az – felelte Marcus. – Pompás nyuszi, csak egy kissé ijedt. 
– Marcustól nem szabad bókokat remélni – jegyezte meg Carole. – Azt sem veszi észre, 

épp mi van rajtunk. 
Jo nem örült, hogy a figyelem középpontjába került, s nyugtalanul nézett körül. Vajon 

Carole csak neki címezte a megjegyzését, vagy mindenkinek? 
– Tényleg elképesztő – folytatta Ed. – Látni ezeket az óriási hajókat… Könnyen 

elmehet a kedvünk a reggelitől, ha arra gondolunk, milyen lenne összeütközni velük. 
Jo ivott egy korty bort, s igyekezett összeszedni magát. Körülötte mindenki olyan 

kiegyensúlyozottnak és boldognak tűnt. Bár Marcus mindent megtett annak érdekében, 
hogy úgy érezze, mintha luxushajón utazott volna, ő még mindig nagyon zaklatott volt, 
ám el kellett ismernie, nem csak amiatt, hogy egy óriási, nagy forgalmú vízen utaznak. 
Marcus miatt is. Már nem tudott neheztelni rá, s mivel többé képtelen volt önteltnek és 



zsarnokoskodónak látni, előtörtek a férfi iránti egyéb érzései, amelyeket annyira 
igyekezett másra fogni. 

– Persze – folytatta Ed, aki mit sem tudott a jobbján ülő nő lelkében dúló viharról – 
Marcus jó néhányszor megtette ezt az utat, ugye? 

– Igen. Először tényleg megkapó, de az ember később hozzászokik. Vannak 
mindenféle: hatalmas bárkák, amelyek kétszáz tonna szenet szállítanak, s amelyekből 
kettőt-hármat tol egyszerre a legerősebb vontatóhajó, meg aprócska csónakok, amelyek 
Dél-Franciaországba igyekeznek. 

– Roppant regényesen hangzik – jelentette ki Carole. 
– Sajnos engem az efféle dolgok hoznak lázba. A holdfény és a rózsák fabatkát sem 

érnek, de adjanak egy karcsú bárkát, ha csillagfényben kormányozhatom, 
megbolondulok. 

Még egy mosoly. Jo bízott benne, hogy Carole nem vette észre. Szegény lány biztos 
rögtön azt gondolná, rosszul tette, hogy elhagyta Marcust. 

– Remélem, ennek a fele sem igaz – motyogta. 
Szerencsétlenségére épp csend volt, s Marcus meghallotta, mit mondott. 
– Szeretné, ha romantikusabb lennék, Joanna? 
– Isten ments! Csak nem szeretném, ha megbolondulna, bármit is jelentsen mindez. 

Összpontosítania kell, az életünk a kezében van! – Erezte, hogy ez egy kicsit 
könnyfacsaró, de az ismert okokból kifolyólag tényleg így érzett. 

– Végül is ezért kapom azt a vödör pénzt. – Marcus olyan huncutul kacsintott, hogy 
Jónak el kellett fordulnia. 

– Néha szégyellem, hogy pénzt fogadunk el – mondta Ed. – Hiszen kiválóan 
szórakozunk! 

– A tengerbe zuhanni azért nem lehetett túl szórakoztató! – felelte Jo. 
– Tényleg nem volt az. Észben kellett volna tartanom a régi közmondást: „Fél kézzel a 

hajót védd, fél kézzel magadat!" 
– Én ráadásul tudtam, hogy az a zár lötyög, és nem tettem semmit – vallotta be 

Marcus. – Ne haragudj, Ed! Felelősnek érzem magam az esetért. 
– Ne bolondozz! Ha észnél lettem volna, nem cipelek egyszerre annyi bögrét. 
– Tom, maga óriási volt mentés közben. Természetesen maga is, Dora. 
Tom elpirult, felragyogott, s mintha szemmel láthatóan nőni kezdett volna. 
– Valóban – mondta Jo. – Emeljük poharunk Tomra! 
– Bezony – csatlakozott Ed. – Ő az út hőse! 
– Most mindenkivel koccintania kell – jelentette ki Carole Töm szemébe nézve. – 

Különben balszerencse éri! 
Miután mindenki koccintott, Marcus szólalt meg. 
– Ha külföldön akar dolgozni, és ajánlólevélre van szüksége, csak szóljon. Megvannak 

a kapcsolataim. 
– Nagyszerű lenne! – mondta Tom. – Nagyon köszönöm! 
Carole bátorítón Tom kezére tette a kezét. 
– Micsoda hős! 
– Khm – köszörülte meg a torkát Dora. – Kér még valaki, vagy hozzam az édességet? 
– Édesség is van? – kérdezte Jo, akit szintén zavart, hogy Carole ilyen szemérmetlenül 

akar kikezdeni Tommal. 
– Attól, hogy te nem készítettél semmit, még nem biztos, hogy nincs édességünk – 

felelte Dora. – Kotyvasztottunk valamit Carole-lal. 
Jo szívesen lement volna a hajókonyhába, hogy elmeneküljön Marcus közeléből; 

valahogy minden alkalommal, amikor megmozdult, összeért a lába a férfiéval. Mégis 



beleegyezett, hogy Dora és Carole hozzák fel az édességet. Úgy tűnt, a két lány egyre 
jobban összebarátkozik, bár azt, hogy Dora mit is gondol valójában, mindenki csak 
találgathatta. Neki mindenesetre nem szabad előtérbe nyomulnia; mindent elronthat, ha 
túl sokat anyáskodik. 

Tom és Ed műszaki dolgokról kezdtek csevegni, de Jo túlságosan zaklatott volt ahhoz, 
hogy bekapcsolódjon a beszélgetésbe. Marcus hallgatott, de valahányszor Jo arrafelé 
nézett, mintha mindig őt figyelte volna. 

Talán egy emberöltő is eltelt, mire Dora és Carole felbukkantak az édességgel. 
Remekül nézett ki. 

– Találtunk a mélyhűtőben kinyújtott leveles tésztát, úgyhogy nem volt nehéz dolgunk 
– mondta Dora. 

– Erdei gyümölcsöt tettünk rá – folytatta Carole büszkén –, és itt egy kis fagylalt. 
– Nagyszerűen fest – mondta Tom. – Szép munka volt, lányok. 
– Nem harapjátok le a fejét ezért a régimódi, macsó megjegyzésért? – kérdezte Jo, s 

mosolygott, hogy elvegye a szavai élét. Sem régimódinak, sem macsónak nem tartotta 
Tomot, de agya és szája épp haragban volt egymással. 

– Mondjon, amit akar – jelentette ki Carole –, mindenképp szeretjük. 
Jo látta, hogy Dora összerezzen, s nagyon együtt érzett vele. Egyre biztosabb volt 

benne, hogy a lánynak tetszik Tom. 
– Ugye kér, Ed? – érdeklődött Carole. 
– Arról vagyok híres, hogy sosem mondok nemet – felelte Ed, akinek nem tűnt fel, 

milyen furcsa hangulatban zajlik a vacsora. 
– Vegyen fagylaltot is – nyújtott Dora a férfinak egy dobozt és egy fagylaltoskanalat. – 

Hát maga, Marcus? 
– Csak egy kicsit kérek szépen. Rengeteget ettem az első fogásból, bármi volt is az. 
Carole kinyitotta, majd becsukta a száját. Valószínűleg meg akarta dorgálni Marcust, 

amiért édességet eszik, de aztán rájött, hogy a férfi étrendje már nem tartozik a 
hatáskörébe. 

– És a salátából. Isteni volt a saláta, Carole – tette hozzá Jo. 
– Csak egy kis képzelőerő kell hozzá, bárki meg tudja csinálni – mondta Carole 

mosolyogva, s Jo, aki maga is isteni salátákat csinált, kicsit úgy érezte, leereszkedően 
bánik vele. 

Marcus szólalt meg az asztalfőn. 
– Vállalom, hogy olyan vagyok, mint a Bounty kapitánya, mégis azt javaslom, térjünk 

korán nyugovóra. Holnap olyan korán kellene felkelnünk, amilyen korán csak tudunk. 
Mondjuk hat körül. 

– Helyes, kapitány – felelt Ed. – Ugye mondtam, hogy amint kikötünk, haza kell 
mennem? Visszajövök, mihelyst indulunk, de a napokban unokám születik… 

– Unokája? De kedves… – motyogta Jo, miközben azon tűnődött, nem ivott-e túl sokat, 
s töltött magának egy pohár vizet. 

– Semmi értelme a szárazdokkban maradniuk – felelte Marcus. – Majd mindenkit 
értesítek a hazaútról. 

– Rám számíthat – mondta gyorsan Tom. – Van valakinek egy telefonja, ami működik 
itt? Megígértem a szüleimnek, hogy rájuk csörgők, ha épségben megérkeztünk. Anyám 
nemsokára nyaralni megy, de nem szívesen vágna neki Perunak anélkül, hogy tudná, 
megvagyok-e. 

– Az enyém működik – vette elő máris a telefonját Marcus. – Szeretné még használni 
valaki? 



– Azt hiszem, nekem is szólnom kellene a szüleimnek – mondta Dora. – És felhívnám a 
telepet, megkérdezni, hogy boldogulnak nélkülem. 

– Számítottak arra a bárkára, ugye? – kérdezte Tom. – Rengeteg munka lesz a belső 
részével. Tornateremmé akarják alakítani. 

– Mint már mondtam, körülbelül tíz napig leszünk itt anélkül, hogy bármi dolgunk 
lenne. Nagyon jó a közlekedés. Ha szükségem van magukra, pillanatok alatt itt 
teremhetnek. 

– Bevallom, én szívesen visszamennék dolgozni, ha lehet – mondta Dora. – Nemrég 
álltam csak munkába, s máris eljöttem… Nagyon megértőek voltak velem, mégis 
bűntudatom van. 

– Természetesen én is visszamegyek – jelentette ki Carole. – Mehetnénk együtt 
Tommal. 

– És velem – csatlakozott Ed. 
– És én mit csináljak? – kérdezte Jo, aki most döbbent rá, Edet és Marcust leszámítva 

egyikük sem gondolkodott azon, mit kezd majd magával, ha megérkeztek. 
– Viszonylag bonyolult lenne hazamennie, Jo – felelte Marcus –, hiszen itt van az 

otthona. 
Jo úgy meg volt zavarodva, hogy egypár percig eltartott, mire megértette, miről beszél 

Marcus. Erőtlenül elmosolyodott. 
– A telefonom, Tom – mondta Marcus. – Maga kérte először. 
Bár Tom arrébb sétált a telefonnal, mindenki hallotta, hogy csupa szépet mesél az 

útról, majd hosszú hallgatás után hirtelen felüvölt: 
– Fantasztikus! Mindjárt felhívom! Nagyszerű hírem van! – tért vissza ragyogva az 

asztalhoz. – Anyám azt mondja, egy haverom szerzett jegyeket egy itteni fesztiválra! 
Megyünk, Dora! 

– De nekem vissza kellene mennem dolgozni, Tom! 
– Dehogy kellene – felelte Tom. – Megmondtad nekik, hogy tíz napig leszel távol. Ezt a 

fesztivált csak most hétvégén tartják! 
– Mehetek én is? – érdeklődött Carole. 
Tom megrázta a fejét. 
– Sajnálom, haver. Csak két jegyünk van, és osztoznunk kell a sátoron. 
 

* 
 

– Ó, táborozás – bizonytalanodott el Carole. – Talán mégsem lenne jó ötlet. 
Dora és Carole ebben végre teljesen egyetértettek. 
– Muszáj elmennünk? – firtatta Dora. 
– Naná. Megígérted! 
Mivel Dora nem szívesen számolt volna be mindenkinek a próbáikról, s titkon nagyon 

tetszett neki, ahogy Tom megakadályozta, hogy Carole közéjük furakodjon, úgy döntött, 
hogy beleegyezik. 

– Talán tényleg megígértem. 
– Mehetünk vonattal – lelkendezett Tom. 
– Dordrechtben nagyon közel leszünk az állomáshoz – mondta Ed. 
– S veled mi lesz, Carole? – kérdezte Marcus őszinte törődéssel a hangjában. – 

Visszamész Eddel? 
– Persze, ha nincs ellene kifogása. Maradhatok még a Hildegarde-on, ugye? 
– Ameddig csak akarsz. Én két hétig, talán kicsit tovább is itt leszek. 
– Köszönöm, Marcus, ez nagyszerű. 



Jo egyre jobban kezdett megrémülni, s bárhogy próbálta is elnyomni ezt az érzést, 
nem sikerült. Mindenki azt tervezi, hogy elhagyja a bárkát, kivéve Marcust. O pedig hová 
mehetne? Talán Tilly befogadná az Appalache-re, de nemsokára vendégei jönnek. Aztán 
ott van Miranda két szobácskája a bolt fölött, amelyeket felajánlott neki, de azok nem 
lakószobák. Szemrehányást tett magának, amiért a rengeteg úti előkészület és 
aggodalom között erre nem gondolt. 

– Főzök egy kávét – mondta, s remélte, hogyha egy percre egyedül maradhat, kitalálja, 
hol lakjon, míg a Három nővér haza nem tér. 

– Segítek! – kiáltott Dora, s már fel is állt; tudomást sem vett Carole-ról, aki előbb a 
saját, majd Tom poharát töltötte meg borral. 

– Mondhatok valamit? – kérdezte, mihelyst a hajókonyhába értek. 
– Persze! Mi baj? Nyugtalanít a fesztivál? Tudod, hogy nem kell elmenned, ha nem 

akarsz. Ne érezd kötelességednek! 
– Nem rólam van szó, hanem rólad! 
– Hogy érted, hogy rólam? 
– Nem zavar, hogy kettesben kell maradnod Marcusszal? Ha Dordrechtbe érünk, 

mindenki visszamegy Angliába, s csak ti ketten maradtok itt. Nem lesz kellemetlen? 
Jo sóhajtott. 
– Nem hiszem. És máshová nem is nagyon mehetek. – Felsorolta Dorának is, hol 

kaphatna menedéket pár éjszakára, s egyetértettek abban, hogy egyik hely sem lenne 
tökéletes. 

– Haza sem mehetsz, hiszen ott a terhes Repedtsarkú… 
Jo szemmel láthatóan megremegett. 
– Arról szó sem lehet. 
Kinyílt az ajtó, s megjelent Marcus. 
– Maguk miről pusmognak itt? 
A nők szégyenkezve néztek össze. 
– Remélem, nem akar megfutamodni, Joanna. Szakácsnőre továbbra is szükségem 

van, de arra is lenne ideje, hogy egy kicsit világot lásson. Fogja fel úgy, hogy nyaral egy 
kicsit, mielőtt visszamennénk. 

Dora hallotta, hogy Jo nagy levegőt vesz, s tudta, mekkora erőfeszítésébe kerül 
háziasszonyának, hogy megőrizze a nyugalmát. 

– Igen – felelte Jo alig hallhatóan. 
Dora elhatározta magát. Nyilvánvaló, hogy Marcus zavarba hozza Jót, de bármit is 

mondott róla korábban, elképzelhető, hogy a férfi mégis rokonszenves neki. Végül is 
régóta ismerik egymást, s Jo nem kötötte a lelkére, hogy semmi esetre se hagyja 
kettesben Marcusszal. Talán jót fog tenni neki, ha kettesben lehet egy férfival, aki nem a 
férje, s aki szemmel láthatóan nagyra becsüli a társaságát. Ráférne még egy barát. 

– Emlékszem, mondtad is, milyen kár, hogy nem lesz időnk körülnézni Hollandiában! 
– Ezt mondtam volna? 
– Maradjon velem, Jo! – Dora megállapította, hogy Marcus igen jó meggyőző erővel 

rendelkezik. – Megígérem, hogy olyan jól fogok viselkedni, amilyen jól csak tudok. 
Jo bátortalanul elmosolyodott. 
– Rendben. Különben sem lenne hová mennem. 
– Akkor azon leszek, hogy ne szálljon a fejembe a dicsőség amiatt, hogy nem menekült 

el. 
Dora nevetett. 
– Hollandiában nagyszerű bolhapiacok vannak. Olvastam róluk. 
– És Amszterdam gyönyörű város. Bérelhetnénk autót, s megnézhetnénk. 



Jo megadta magát a túlerővel szemben, s mivel úgy tűnt, boldogan marad, Dora 
elmerengett, inkább nem azért látta-e nyugtalannak Jót, mert ő maga aggódik a fesztivál 
miatt… 

Azon is eltűnődött, vajon a többiek is úgy érzik-e, ha megérkeznek Dordrechtbe, az 
Amszterdamnál is régebbi holland városkába, mindannyiuk élete meg fog változni. 

Ednek új unokája születik, Carole pedig új barátot keres, aki majd eltartja. Jo egy olyan 
férfi mellett marad, akitől mindig tartott egy kicsit. Hogy fog megküzdeni a helyzettel? 
Anyai gondoskodásával fogja behódolásra kényszeríteni? Dora ebben nem hitt igazán. 
Ellentétben sok más férfival, Marcus mintha nem vágyott volna gondoskodásra. De lehet, 
hogy csak jól palástolja. Dora meg akarta védeni Jót, aki annyit segített neki, amikor 
bajban volt, de végül is felnőtt nő, meg kell hoznia a maga döntéseit. 

 
Másnap reggel újra alkalma nyílt rá, hogy kikérdezze Jót. Az asszony épp a korláton 
áthajolva nézte, hogyan suhan el előttük a világ. Dora becsomagolt, s próbálta félretenni 
a fesztivállal kapcsolatos aggodalmait. Készen állt rá, hogy mihelyst Tom kiadja a 
parancsot, partra szálljon. 

– Épp ilyennek álmodtam… – mutatott Jo a tájra. – Olyan jó látni ezeket a 
szélmalmokat, a gátakon kóborló birkákat, a kerékpározó embereket… 

– Hm. – Dorát nem a díszlet érdekelte, hanem a színpadon lévő szereplők. – Biztos 
nem bánod, hogy kettesben maradtok Marcusszal? Nem ragaszkodom hozzá, hogy 
elmenjek arra a nyavalyás fesztiválra, bármit mond is Tom. 

Jo nevetett. 
– Ürügyet keresel, hogy visszatáncolhass? Nem hibáztatlak. Én sem mennék szívesen. 
Dora kuncogott. 
– Tényleg nagyon idegesít, hogy Tom fura barátaival kell sátoroznom, de azért 

szívesen megyek. Ez után az út után határozottan erősebbnek érzem magam. Nem 
szívesen használom ezt a szót, de mintha „feltöltődtem" volna. 

– Ennek örülök! És mi a helyzet veled és Tommal? Nem kell elmondanod, ha nem 
akarod! 

Dora nevetett. 
– Pont olyan vagy, mint az anyám! Azt állítod, hogy nem akarsz kíváncsiskodni, de 

majd meghalsz, hogy megtudd a részleteket! 
– Karen is mindig ezt hajtogatta. El kell ismernem, azt mindig elmondta, amiről úgy 

gondolta, hogy be tudom fogadni, de ez az ő megítélése szerint nem volt túl sok. Semmi 
többet nem kell mondanod! 

– Nos, igazán kedvelem Tomot. De nem hiszem, hogy máris bele kellene vágnom egy 
újabb kapcsolatba, s fogalmam sincs, ő mit érez irántam. Mit gondolsz? 

Jo megadóan tárta szét a karját. 
– Drágám, nem vagyok Salamon! Szerintem várd meg, mit hoz a holnap… – Nagyon 

nyugtalanak lát-szőtt, úgyhogy Dora elővett egy még nyugtalanítóbb témát. 
– Rendben. És mi lesz Marcusszal? Tom szerint bőven lehet, hogy a bárkán tíz napnál 

is tovább dolgoznak majd. Hogy fogsz boldogulni, míg vissza nem jövünk? 
Jo a kormányosfülkére pillantott, mintha a tőlük huszonöt méterre álló férfi a motor 

zúgásán keresztül is meghallhatná őket. 
– Marcus tényleg furcsa hatással van rám, de mivel nemsokára a klimax korába érek, 

tudomást sem veszek róla. 
– Hát ezt meg hogy érted? – Jóhoz hasonlóan Dora is suttogni kezdett. 



– Minden erőm elhagy, ha a közelében vagyok, de nem azért, mert vonzódom hozzá, 
hanem mert magos kenyérre vagy valami ilyesmire lenne szükségem. Egy barátnőm 
jamszgyökérből készült kenőccsel dörzsölte be a mellét. 

– Te jó ég! 
– Azt nem biztos, hogy kibírnám, de Marcust kibírom. Ha vonzódnék hozzá, tényleg 

kínos lenne, de csak a hormonjaim rakoncátlankodnak. Talán majd veszek egy legyezőt a 
hőhullámok ellen. 

Dora gondolkodott. Nem sokat tudott a klimaxról, de olyasmiről sosem hallott, hogy a 
hatására egy adott férfi jelenlétében az embert minden ereje elhagyhatja. Ugyanakkor 
nem érezte magát abban a helyzetben, hogy kioktathassa Jót; az asszonynak szemmel 
láthatóan minden tudnivaló a kisujjában volt. 

 
Teaidőben érkeztek meg Dordrecht régi kikötőjébe. Miközben Marcus zökkenőmentesen 
kormányozta a hajót a csatornákon a hajóépítő telep felé, a három nő a fedélzeten állt, s 
nézte az előttük elsuhanó házakat. 

– Elképesztőek ezeken a városokon át futó csatornák, nem? 
– Angol városokban is vannak csatornák – felelte Dora. 
– De nem a város közepén, mint itt. Csodálatos! Szinte bekukucskálhatnánk az 

ablakokon. 
– Furcsa, hogy csak pár ablakon van csipkefüggöny – mondta Carole. – Csak a 

növények akadályozzák meg, hogy belássunk. 
– Ünneprontók! – mondta Dora huncutul. – O! Kinyitják nekünk a hidat! De ki vezérli? 

Nem látok senkit! 
– Lehet, hogy önműködő – mondta Carole. – Most kísértem el először Marcust, de 

nagyon megtetszett a hajózás. Talán belépek egy vitorlásklubba, és megtanulok 
vitorlázni. 

– A vitorlázók közt rettentő jó pasik vannak! – mondta Dora. – Pár évvel ezelőtt 
vitorláztunk a barátnőimmel, és irtó jó pasikat láttunk! Neked is tetszenének, Jo, de 
Carole-nak és nekem különösen! Micsoda napbarnított bőr! 

– Hm – felelte Jo –, én még a rettentően jó pasik kedvéért sem fogok vitorlázni. 
Viszont mintha megérkeztünk volna. Lemegyek, és készítek Ednek egy teát. O! Halljátok 
a harangjátékot? Azt hiszem, ismerem ezt a szent éneket! – S dúdolva ment le a 
hajókonyhába. 

Mindannyian nagyon fáradtak voltak. Összepakolták a holmijukat, és rendet raktak, 
majd útjuk folytatását tervezgetve korán ágyba bújtak. 

 

Huszonegyedik fejezet 
 

 
– A partraszállás napja mindig rém fárasztó – jelentette ki Ed másnap reggel, miközben 
átnyújtotta Carole-nak a táskáját. – Mindenki abban a pillanatban le akar lépni, ahogy 
megkapta a pénzét – veregette meg a zsebét. – Hogy mielőbb hazajusson. 

– Szerencséjük van ezzel a repülőgépjárattal – mondta Dora, s kicsit mintha arra 
vágyott volna, hogy Eddel és Carole-lal ő is repülőgépre szállhasson és hazamehessen, 
nem pedig vonattal egy popfesztiválra. De annak örült, hogy Tommal lehet. Ők is 



megkapták a bérüket, bár mindketten szenvedélyesen bizonygatták, hogy nem 
számítottak semmi ilyesmire. 

– Bezony. Marcus intézte az interneten – felelte Ed, s felkapaszkodott Carole-hoz a 
kikötő létráján. – Itt van már a taxi? 

Nem volt, úgyhogy csevegtek még egy kicsit. 
– Mikor érnek haza? 
– Nem tudom, remélem, előbb érkezem, mint az újszülött! Most csak ez számít. És 

maguknak talált vonatot Marcus? 
– Igen, szintén az interneten. Egyenesen abba a városba megy, ahová készülünk. 
– Biztos nem jönnek el a taxinkkal az állomásig? 
– Van még egy kis dolgom. Majd odasétálunk. 
Megjött a taxi, s mindenki búcsúzkodni, integetni kezdett. Megbeszélték, hogy két hét 

múlva találkoznak, s Ed és Carole már ott sem voltak. 
Még rá sem eszméltek, hogy tényleg elmentek, amikor Jo megint – körülbelül 

századszor – megkérdezte Dorát, megbékélt-e a sátorozás gondolatával. 
– A sátorozásra fel kell készülni. Mi csak egyszer sátoroztunk, de emlékszem, egy 

vagyont költöttem el a kemping boltjában, mire minden felszerelést beszereztem. 
– Azt hiszem, minden rendben lesz, de Tom szerint ott is meg lehet majd venni, ami 

még kell. 
– Hm – morfondírozott Jo –, de ott csak szélcsengőket és más törzsi ereklyéket 

árulnak, nem olyan hasznos dolgokat, mint a popsitörlő. – Átnyújtott Dorának egy 
csomagot. – Arra az esetre vettem, ha a fürdőszoba nem bírta volna a túlterhelést… – 
magyarázta. 

– Azt hiszem, a hátizsákom sem bírja a túlterhelést – felelte Dora, miközben egy 
teletömött zsebbe gyömöszölte a popsitörlőt. – Legfeljebb egyéjszakás kiruccanásokra 
tervezték. 

Jo – aki segített Dorának összepakolni a hátizsákba épphogy beférő néhány ruhát, a 
fogkefét, az arckrémet és egy könyvet – igyekezett lelkesnek tűnni. 

– Hát, pizsamát úgysem fogsz felvenni, hogyha egész éjjel táncolni fogtok. 
– Zenét hallgatunk és csápolunk – tette hozzá Tom, aki már nagyon ment volna. 
– Pár nap, és itt vagyunk – mondta Dora, s fogalma sem volt, magát akarja-e 

megnyugtatni, vagy Jót. 
– Remekül fogjátok érezni magatokat – felelte Jo, mintha egy kisgyerekkel beszélne, 

aki nagyon nem akar elmenni egy születésnapi zsúrba. 
Dora nagy nehezen elmosolyodott. 
– Biztos vagyok benne. De anyámnak el ne áruld, hová mentem! 
– Nos – mondta Dora, miközben kinézett a vonat ablakán –, itt volnánk. 
– Hollandiában isteni a tömegközlekedés, ugye? 
– Hm. És még tiszta is. – Dora elhallgatott. – Gondolod, hogy a popfesztiváljaik is 

tiszták és jól szervezettek? 
Tom incselkedve mosolygott rá. 
– Nem igazán vágysz a fesztiválra, ugye? 
– Hát… 
– És amikor korábban csalódottságot színleltél, igazából megkönnyebbültél, ugye? 
Dora szája sarkában bűntudatos mosoly jelent meg. 
– Ne aggódj, remekül fogod érezni magadat. És utána már csak két próba lesz hátra. 
– Jaj, azok az átkozott próbák – kiáltott fel Dora nevetve. – Mi lesz a két utolsó? 
– Még nem találtam ki – felelte Tom könnyedén. 



– Ne legyenek túl nehezek. – Dora elborzadva gondolt a karaoke éjszakájára. – Eddig 
nagyon komiszul bántál velem. 

– Komiszul? – ismételte meg Tom gyengéden. – Imádom, ahogy fogalmazol. Mindenki 
más azt mondta volna, hogy kegyetlenül. 

Dora mosolygott. 
– Én tisztességes neveltetésben részesültem. – Nem tudta nem észrevenni, hogy a 

szíve hevesebben kezdett verni Tom szeretettel teli hangja hallatán. 
Tisztában volt vele, hogy Ed balesete óta megváltoztak Tom iránti érzelmei. Lehet, 

hogy mindig is tetszett neki, csak tagadta, mert úgy érezte, nem telt még el elég idő John 
óta, de az is lehet, hogy a fiú hősiessége és Carole szemérmetlen flörtölése az oka – 
mindenesetre tudta, hogy most már többet akar barátságnál. Arról viszont fogalma sem 
volt, hogyan érez iránta a férfi, s nem tartja-e továbbra is csak fogadott húgának… 

– Észrevettem – jelentette ki Tom. – Nem akarsz szundítani egyet? Ha ott leszünk, 
nem lesz sok alkalmad a pihenésre. 

– De látni akarom Hollandiát. 
– Persze, nézd csak meg, de azért egy kicsit bóbiskolhatnál is. A következő két napban 

nem fogunk túl sokat aludni. Ne aggódj – tette hozzá –, figyelek, hogy el ne szalasszuk az 
állomásunkat. 

 
* 

 
– Nem hiszem el, hogy tényleg elaludtam – mondta Dora, miközben a vonat ajtajában 
arra vártak, hogy leszállhassanak. 

– Az elmúlt néhány nap elég mozgalmas volt – felelte Tom. – Ed a vízbe zuhant és a 
többi… 

– Alig beszéltünk róla, ugye? Nagyon félelmetes volt. 
Tom megrázta a fejét. 
– Tényleg nem beszéltünk róla sokat. Ed úgy gondolta, ő volt gondatlan, Marcus pedig 

magát hibáztatta, amiért nem törődött a meglazult zárral. 
– Nem értem, miért hibáztatták mindketten saját magukat. Baleset volt. 
– Ezt nem szívesen ismernék el. De most már nem kell ezen rágódnunk, hiszen itt 

vagyunk! 
Mihelyst leszálltak, minden aggodalmuk szertefoszlott arra vonatkozóan, hogyan 

fognak odatalálni a fesztiválra. Mindenhová plakátokat és zászlókat tettek, s busz várta a 
frissen érkezőket. 

– Minden olyan jól megy! Nagyon könnyen idejutottunk! – mondta Dora, miközben a 
busszal úti céljuk felé zötykölődtek. 

– Igen, eddig minden rendben volt – felelte Tom. 
– Micsoda? – Volt valami a fiú hangjában, ami megrémítette Dorát; mintha Tom 

valamit eltitkolt volna előle. – Mi a baj? 
– Ugye, emlékszel, hogy azt mondtam, egy barátom megvette a jegyeinket a 

fesztiválra? 
– És? 
– És nem így van. Át kell másznunk a kerítésen. 
Dora úgy megharagudott Tomra, hogy egy pillanatig úgy érezte, soha többé nem 

beszél vele. Ez már több a soknál! Mélyeket lélegzett, hogy lecsillapodjon. 
– Tom, ez nem fog menni. Nem fogok belógni egy fesztiválra. Nyugodtan nevezz gyáva 

nyúlnak vagy anyámasszony katonájának, de jegy nélkül nem megyek be. Ez lopás! – Már 



látta magát egy idegen ország börtönében. Mit szólna az anyja? Sosem bocsátana meg 
neki. 

Tom próbálta megnyugtatni. 
– Hűha, Dora! Ennyire azért nem kellene kétségbeesned! 
– Lehet, de nem érdekel. Megvannak a korlátaim. Nem bánom, ha bátornak kell 

lennem, s ha néha bánom is, elismerem, hogy a bátorság jó tulajdonság. A becstelenség 
nem az. Ne haragudj. 

Tom sóhajtott, s a busz többi utasát nézte. Dorára rá sem pillantott. 
Dora Tomot nézte, s biztos volt benne, hogy most egy életre eláshatja magát, Tom 

ezek után már barátkozni sem lesz hajlandó vele. Rettenetesen érezte magát, s az ajkát 
harapdálta. O is kibámult az ablakon, hogy a fiú ne lássa, ha esetleg sírva fakad. 
Elsősorban a fáradtság miatt, nyugtatgatta magát. 

A busz megérkezett, s követve a fesztivál résztvevőit – akik már most fel voltak dobva 
–, ők is kiszálltak. Továbbra sem beszéltek egymással, s Dora nem tudta, hogy ez csak a 
véletlen műve-e, vagy Tom tényleg megsértődött. 

– Várj meg itt. Írok egy sms-t – mondta a férfi. 
Dora sem megkérdezni, sem tudni nem akarta, miért kellett ehhez arrébb mennie. A 

bejáratnál állt, s nézte, hogy áramlanak befelé a boldog jegytulajdonosok. 
Mintha az egész – vagy majdnem az egész – emberiség elvonult volna előtte. Rasztás 

hajú hippik batikolt ruhákban; helyes lányok szőke copffal, rövidnadrágban és szűk, 
rózsaszín trikóban. Csoportosan jöttek a szögekkel kivert fekete bőrkabátot és hatalmas 
csizmát viselő darkok; egy nő, aki meglepően finom tüllszoknyát és szakadt fekete 
neccharisnyát vett fel, Bibre emlékeztette Dorát. Talán ő is itt lesz, gondolta. Farmeres, 
hordozható CD-lejátszókat és sörösládákat cipelő fickók keveredtek menet közben is 
zsonglőrködő zsonglőrökkel. Voltak ott babakocsit tologató vagy a gyereküket kendőben 
magukon cipelő párok, amelyek úgy festettek, mintha amúgy középosztálybeli életüket 
élnék egy külvárosban, s voltak őszes szakállú, hosszú hajú, feketébe öltözött férfiak, 
akik valószínűleg mindig a társadalom peremén éltek. Dora hiába is keresett volna még 
valakit, aki hozzá hasonlóan elveszett és ideges. 

Egyre melegebb lett, s Dora megszomjazott. Megitta a maradék vizét, s ráeszmélt, 
hogy nemsokára vennie kell még egy üveggel. Kint nem látott üdítőket árusító bódét, 
csak bent, a fesztivál területén. 

Elképzelhető, hogy Tom itt hagyta? Nem, sosem tenne ilyet. Dora nem tudta kiverni a 
fejéből a gondolatot, hogy Tom annyira megharagudott rá, amiért nem volt hajlandó 
belógni a fesztiválra, hogy a legszívesebben faképnél hagyná. 

Múlt az idő. Ha egyszerűen csak várt volna valakit, Dora remekül szórakozott volna, 
miközben a tömeget fürkészte, de így rettegéssel töltötte el a gondolat, hogy ebben az 
idegen országban esetleg egyedül kell visszajutnia a buszig, onnan pedig a vonatig, 
onnan pedig a bárkáig… 

– Jó napot – szegődött mellé egy magas, szőke, napbarnított, farmert és trikót viselő 
férfi. Tisztának és megnyerőnek tűnt, Dora nem ijedt meg tőle. – Egyedül? 

Idegenszerű kiejtéssel beszélt, de Dorának fogalma sem volt, honnan származhat. 
Bármelyik európai országból jöhetett. Mindenesetre kedvesen mosolygott, úgyhogy 
halványan Dora is viszonozta a mosolyát. 

– Csak átmenetileg. A barátomat várom. 
A férfi vigyorgott. 
– Fiút vagy lányt? 



– Fiút, nem mintha köze lenne hozzá. – Dora ezúttal szélesebben mosolygott, hogy 
szavai ne tűnjenek túlságosan bántónak. Azt akarta, hogy a férfi azt higgye, erős, széles 
vállú barátja bármelyik pillanatban előbukkanhat a tömegből. O maga is ezt akarta hinni. 

– Hát, egy ilyen csinos lányt nem lett volna szabad magára hagynia. 
– Akadt egy kis elintéznivalója. 
– Á, egy kis elintéznivaló. És maga nem akar intézkedni? 
Dora nagyon szeretett volna lépni valamit, de mivel nem tudta, mit tervez Tom, nem 

volt rá módja. Úgy határozott, nem fog a végtelenségig várni a fiúra. Mindjárt 
végiggondolja, mióta vár, s meddig hajlandó még várni, majd megszervezi a visszaútját. 

– Az attól függ, mire gondol – felelte. 
– Nincs szüksége semmire? 
Dorának innivalóra volt szüksége. 
– Nincs egy kis vize? – A férfi hatalmas vászontáskát cipelt, amiben akár víz is lehetett 

volna. 
– Vizem? – csodálkozva nézett Dorára. – Nem, nincs vizem. De van egy kis kokóm. 
Mire Dora megértette, miről beszél a férfi, Tom hirtelen előbukkant a semmiből, 

megragadta a karját, s magával vonszolta a bejárat felé áramló tömegben. 
– Azt hiszem, kábítószert akart eladni nekem – mondta Dora. 
– Én is attól tartok. Ne haragudj, amiért csak ilyen sokára jöttem. 
– Mégis merre jártál? 
– Ezekért mentem. – Tom két jegyet vett elő a zsebéből, épp amikor a jegykezelő 

férfihoz értek. 
– Honnan szerezted őket? – kérdezte Dora suttogva, miközben Tom a csuklóját 

nyújtotta, hogy rátegyék a műanyag szalagot. 
– Egy jegyüzértől. Ne aggódj, teljesen törvényesen jártam el. 
Dora is a csuklóját nyújtotta, s ő is kapott egy műanyag karkötőt. 
– Egy vagyonba kerülhettek! – folytatta, miközben bementek. – Miből tudtad kifizetni? 
– A béremből, de neked ehhez semmi közöd. 
A szorongással töltött várakozás és az, hogy leszólította egy kábítószer-kereskedő, 

teljesen kikészítette Dorát. Rikácsolni kezdett. 
– Igenis van közöm hozzá! Ha én nem lennék itt, nem is kellett volna fizetned! 

Tessék… – vette elő ügyetlenül farmere elülső zsebéből a pénztárcáját. – Itt az én bérem 
is. Legalább a saját jegyemet hadd fizessem ki! 

– Szó sem lehet róla. Az én hibám, hogy itt vagy. Tedd el a pénzedet, mielőtt még 
többen akarnak kábítószert eladni neked, vagy egyszerűen kirabolnak. 

– Nem! Tom! Ennek semmi értelme. Ha én nem lennék itt, te már rég átmásztál volna 
a kerítésen. 

– Ha te nem lennél itt, én sem lennék itt. Most pedig menjünk. Meg akarom keresni a 
többieket. 

Mivel Tom nem fogadta el a pénzét, Dora nem tehetett mást, mint hogy igyekezett 
lépést tartani vele, s abban reménykedett, hogy „a többiek" nem lesznek túl rémisztőek… 

Lassan kezdett megnyugodni. Az emberek nem úgy festettek, mint akiket máris 
kiütött a drog, összesen egy tántorgó, kifordult szemű férfit láttak, aki Tom szerint 
ketamint használhatott. 

Rengeteg bódé volt, ahol – Jo jóslata ellenére – hasznos dolgokat is árultak, többek 
között takarót és szappant. Úgy tűnt, a legnagyobb forgalmat a feliratos térdnadrágokat 
árusító bódé bonyolítja, és az, ahol ideiglenes tetoválásokat és bindiket festettek. 
Számtalan bódéban árultak ennivalót; úgy tűnt, igyekeznek mindenki étkezési igényeit 
kielégíteni. Egy helyen még pezsgőt és koktélokat is kínáltak, s ez egy kicsit meglepte 



Dorát; nem úgy, mint az a rengeteg sátor, ahol a Tom által „egészséges gyorsételnek" 
nevezett finomságok sorakoztak. 

– Ott vannak! A hatszögnél, ahogy ígérték! – kiáltott fel Tom. Dora kezdeti lelkesedése 
addigra kissé alábbhagyott. Úgysem lett volna könnyű beilleszkednie, ha nem kell neki 
megismerkedni egy csomó olyan új arccal, akik talán még a kábítószer-kereskedőjénél is 
félelmetesebbek. 

– Szia, Tom! – ugrott egy fiatal lány Tom nyakába. 
– De jó, hogy itt vagy! Ezer éve nem láttalak! Te pedig biztos Dora vagy. Szia, Lizzie 

vagyok! Úgy örültem, amikor Tom mondta, hogy egy lányt is hoz magával! 
Dora lassan kezdett megnyugodni. Lizzie minden szempontból hétköznapi lánynak 

látszott, s úgy tűnt, Tom és közte nincs több barátságnál. 
– Szia, Matt vagyok – mutatkozott be egy magas, rövid hajú, szélesen mosolygó fiú. 
– Én pedig Dave – mondta egy alacsonyabb, szőke srác. – Tommal együtt jártunk 

főiskolára. Szevasz, Tom! – A fiúk megölelték egymást. – Hogy vagy, haver? 
Folytatódott az ismerkedés, majd feltűnt még egy lány, aki óriási táskát cipelt. 
– Nézzétek, mit hoztam! – mondta, miután üdvözölte őket. – Zsonglőrlabdák! 
Mindenki legnagyobb elképedésére rögtön zsonglőrködni kezdett velük. 
– Nem is tudtam, hogy te zsonglőrködsz! – mondta Dave. 
– Majd megtanítlak. De először gyertek, rendezkedjünk be a sátorban. Elég erős, 

legalábbis annak tűnt, amikor felvertük. Meglátjuk, hogy bírja, ha mindannyian 
bezsúfolódunk. 

Dora képtelen volt eldönteni, csalódott vagy megkönnyebbült legyen-e, amiért nem 
kétszemélyes sátruk lesz Tommal. Egész úton a kempingig ezen tűnődött. 

– Menj el most pisilni – tanácsolta Lizzie, amikor elmentek a vécék mellett. – Még elég 
korán van, később rettentően undorító lesz. 

Dora megfogadta a tanácsát. 
 

Jo úgy érezte, pár pillanat telt csak el azóta, hogy a Három nővér kikötött a számára 
kijelölt szárazdokkban, s ő máris magára maradt Marcusszal egy akkora térben, amely 
túlságosan tágas volt kettőjüknek. Annak ellenére is így érzett, hogy nemrég még 
teljesen egyedül élt a bárkán. 

– Nem hiszem el, hogy máris elmentek. Mintha pestisjárvány tört volna ki a bárkán – 
mondta Marcusnak, amikor a férfi rátalált a hajókonyhában. Jo éppen takarított. 

– Mindannyian siettek valahova. 
– Tudom, meg is értem. De azért jó lett volna beülni egy ünnepi vacsorára együtt… 
– Azt még mindig megtehetjük. 
Jo legszívesebben felképelte volna magát. Meghívatta magát vacsorázni. Milyen kínos! 
– De az nem ugyanaz. 
– Jobb lesz így – felelte Marcus. 
– Tessék? 
Marcus nem válaszolt. 
– Először is visszaköltözik a hátsó kabinba. – Mielőtt Jo elájult volna a 

megdöbbenéstől, hogy Marcus az ágyába hívja, a férfi kedvesen hozzátette: – Cseréljünk 
kabint. – Szemmel láthatóan nem volt tudatában, hogy Jo idősödő hormonjai riadót 
fújtak. 

– Van ennek értelme? Csak két hétről van szó, nem? 
– Amikor hajókról és szárazdokkokról van szó, semmi sincs kőbe vésve. Talán csak 

egy hét lesz, talán egy hónap. Ha van tiszta ágyneműnk, felhúzom magának. 



Jo elképzelni sem tudta Marcust, amint áthajol az ágyon, hogy betűije a lepedőt, majd 
harcba száll a párnahuzattal. 

– Ott van a szekrényben. 
Marcus bocsánatkérőn mosolygott. 
– Ha kell, roppant házias vagyok, de azt hiszem, segítenie kellene megkeresni. 
– Természetesen. De előbb lehúzom az ágyamat. 
– Nem kell, engem nem zavar az ágyneműje. Jöjjön, keressünk magának tisztát! 
– Sokkal könnyebb lenne, ha mindenki ott maradna, ahol van – mondta Jo. Miután 

ráeszmélt, hogy Marcus nem úgy hívta a kabinjába, hogy maga is ott lesz, tökéletesen 
ésszerűen tudott gondolkodni. 

– Ragaszkodom hozzá. Amikor hajózunk, valóban szükségem van a nagyobb kabinra, 
de amíg itt vagyunk, egyáltalán nem muszáj ott aludnom. 

E szavak hallatán Jo nem tagadhatta tovább a nyilvánvalót. Olyan sokat tépelődött 
azon, hogyan fognak az Északi-tengert átszelve eljutni a holland hajóépítő telepig, hogy a 
visszaútról egészen megfeledkezett. Talán nem is baj. Ha gondolt volna rá, hogy több 
mint egy hétig lesz itt kettesben Marcusszal anélkül, hogy bármi különösebb dolguk 
lenne, rég lerágta volna minden körmét idegességében. 

– Ed és Tom biztosan visszajönnek, ugye? És Dora? – kérdezte elhaló hangon. 
Marcus halkan felnevetett. 
– Ne aggódjon, Joanna, nem akarom kiképezni másodkapitánnyá az ittlétünk alatt, 

hogy édes kettesben vihessük haza a bárkát… 
– Hála istennek! – motyogta Jo, miközben a rosszullét környékezte. Pontosan tudta, 

hogy a másodkapitány azt a munkát végzi, amit Ed végzett, mégis valami egész más 
jutott az eszébe, amikor Marcus azt mondta, hogy „édes kettesben"… 

– Ed biztos visszajön, valószínűleg Tom is, s Michael azt mondta, talán ő is lenéz. 
Meglátjuk, kit tudunk elérni. 

– Igen, Michael tényleg lejöhetne. Végül is az ő bárkájával vesződünk ennyit. 
– Ennyire rossz volt? 
Jo egyre dühösebb lett magára. 
– Dehogy! Ennyire hálátlannak tűnök? Mindössze arról van szó, hogy amikor Michael 

kölcsönadta nekem a bárkáját, egy szóval sem mondta, hogy bárhová el kell majd 
hajóznom vele. 

– Nem erre szerződött, ugye? 
– Nem. És az út rengeteg szervezést igényelt, magának pedig keményen kellett 

dolgoznia. 
– Hát, ez a munkám. Ebből élek, s ha kell, Ed segít nekem. 
Jo épp meg akarta jegyezni, hogy a hajóskapitányság nem valami hétköznapi munka, 

amikor eszébe jutott, hogy a kerubaranyozás sem éppen az. 
– Hát persze – felelte, majd lement a kabinba, amely előzőleg a hálószobájául szolgált. 
Marcus betöltötte az egész szobát. Ott volt az illata s mindenfelé szétszórva a holmija. 

Jo elszántan kutatott a szekrényben tiszta ágynemű után. Amikor kiköltözött, magával 
vitte a párnahuzatát, azt egyszerűen visszahozhatja. Ennyivel is kevesebbet kell mosni. 

Ráeszmélt, hogy Marcus nem túl rendszerető. Philip, a férje, a kényszerességig rendes 
volt. Mivel Jo egyáltalán nem volt az, állandó feszültségben éltek. Philip elpártolásáig Jo 
igyekezett megtalálni a jót a különbözőségükben. Úgy gondolta, így békítik össze a 
bennük lakozó ellentéteket, s megóvják egymást a szélsőségektől. Most a Repedtsarkú 
élvezi a tökéletes rendet Philip körül. 

A kinyitható asztalon aprópénzt látott, a sarokban egy halom ruhát. Épp azon 
tűnődött, mit kezdjen velük, amikor a háta mögött megjelent Marcus. Lehajtotta a fejét, 



amikor belépett, hogy be ne verje a mennyezetbe. A kabin sosem tűnt tágasnak, most 
viszont kezdett olyan zsúfolt lenni, mint egy babaház. 

– Ne nyúljon semmihez, csak az ágyneműt keresse meg – parancsolta Marcus. – Teljes 
a zűrzavar. 

– Semmi gond – vitatkozott Jo. – Csak pár piszkos ruha. 
– Igen, de ez nem a maga gondja. Menjen csak, pihenjen, amíg én áthúzom az ágyat – 

mondta Marcus, s munkához látott. 
A délelőtt hátralévő részét pihenéssel, olvasással töltötték. Legalábbis Jo. Nagyon 

élvezte, hogy lustálkodhat, és semmit nem kell csinálnia. Ebédre Marcus maradékokat 
melegített; olvasgatva ebédeltek, és sört ittak. Később Jo sétált egy kicsit, s közben azon 
gondolkodott, milyen meglepő, hogy Marcus ilyen megnyugtató is tud lenni. 

– Akkor lassan készülődhetünk – mondta a férfi, amikor visszatért a sétából. 
– Mégis mire? 
– Elviszem vacsorázni. 
Jo kétségbeesetten kutatott valami kibúvó után. 
– Még olyan korán van! 
A férfi rámosolygott. 
– Elképzelhető, hogy sokat kell sétálnunk, mire megtaláljuk a megfelelő helyet! 
Jo magára zárta a fürdőszobaajtót, s a tükörbe pillantott. Bárcsak megnézhette volna, 

nem hagyott-e itt Carole valami használható krémet. Egy kis ligetszépe tökéletes lenne. 
Persze egy Carole korú lánytól nem várhatja el, hogy rendes krémet – mondjuk bíbor 
lóherét – használjon, de olyan zaklatott volt, hogy utolsó szalmaszálként beérte volna 
akár búzafűkivonattal is. 

– Mindössze egy vendéglőben fogunk vacsorázni, ugyanabban az időben, ugyanannál 
az asztalnál – győzködte magát. – Ez nem randevú. Majd megfelezzük a költségeket. Ki-ki 
alapon! – Igyekezett megnyugodni, miközben vacsorázni készült a férfival, aki nagyon, 
de nagyon tetszik neki. S még csak egy kis jamszgyökere sincs. Az a tudat sem segített, 
hogy Marcusnak nemigen lehet az esete, hiszen a fiatal lányokat szereti… 

Úgy kell tenni, mintha nem is lenne fontos, gondolta, s letörölte a szemét, mert túl 
erősnek találta a szemceruzát. Arcpírt biztos nem használ, mert ha igen, ma fogja elkapni 
az első hőhullám. Egy kicsit lesült, s előbújtak a szeplői – ez nem is lenne baj, de az orra 
túlságosan vörös. Hogyan tűnjön tökéletesen napbarnítottnak? 

Mire minden arcfestéket feltett és lemosott, egész tűrhetően nézett ki, és még 
betegnek sem tűnt. Sikerült úgy kifestenie magát, hogy ráirányítsa a figyelmet egykor 
gyönyörű szemére. Nem tudta eldönteni, hogy vajon még most, a nevetőráncok finom 
hálója ellenére is szép-e; ő ennyit tehetett az ügy érdekében. Képtelen volt figyelmen 
kívül hagyni a tényt, hogy utoljára Marcus valószínűleg Carole-t vitte vacsorázni. Milyen 
más lehet egy ötvenes nővel szemben ülni, mint egy hamvas bőrű, ragyogó szemű 
huszonévessel! Nem mintha versenyezni akarna Carole-lal – arra nem is lenne képes –, 
de azt azért nem szeretné, ha Marcusnak teljesen elmenne az étvágya… 

– Csodásan fest – jelentette ki a férfi, amikor Jo megjelent a kormányosfülkében. 
Jo lenyelt egy undok megjegyzést, s magára erőltetett egy mosolyt. 
– Köszönöm! Maga is nagyon elegáns! 
Marcus valóban roppant vonzó volt fehér vászoningében és kék 

tengerésznadrágjában. Ruhája kiemelte napbarnítottságát és hullámos, szürke haját. Jo 
mindezt közönyösen szemlélte, s ennek módfelett örült. Marcust bizonyára minden nő 
vonzónak tartaná, nem csak azok, akik – a hormonjaik miatt – érzékcsalódás áldozatai. 

Az elmúlt hónapok során nem jelentett számára gondot, hogy leugorjon a Három 
nővér fedélzetéről. Most, hogy Marcus mellette állt, s a kezét nyújtotta, hogy segítsen, 



megoldhatatlannak tűnt a feladat. Jo megbotlott, Marcus elkapta, és nem engedte el. 
Karonfogva mentek végig a rakparton, s Jo azt kívánta, bárcsak ne ütközne folyton 
Marcusba. 

– Hová megyünk? – kérdezte, mihelyst úgy érezte, hangja nem árulja el a 
zaklatottságát. 

– A városba. Ismerek egy helyes kis éttermet. Nincs közel, de hazafelé jöhetünk 
taxival. 

– Kár, hogy nem hoztam a lépésszámlálómat – jelentette ki Jo, de a legszívesebben 
rögtön visszanyelte volna a szavait. 

– A mijét? 
– Az egy kis szerkezet, amit az emberek az övükre vagy a fehérneműjükre 

erősítenek… – Jaj, ezt meg miért mondta? Mi köze Marcusnak az ő fehérneműjéhez? – 
Naponta tízezer lépést kell megtenni, de nagyon nehéz, mert a lépésszámláló nem 
érzékel minden lépést – csacsogott tovább. – Nem szereti, ha dombra mászunk, de azt 
sem érzékeli, ha csak a házban teszünk-veszünk. Nagyon bosszantó! 

– El tudom képzelni! 
Jo úgy döntött, nem erőlteti tovább a társalgást, s sikerült is csendben maradnia, míg 

el nem értek egy csodálatos, rogyadozó falú öreg házakkal és régiségkereskedésekkel 
teli utcát. 

– Te jó ég! – kiáltott fel Jo. – Nézze csak, azok a házak szinte ráhajolnak az utcára! Kész 
csoda, hogy nem dőlnek össze! És azok az ablakok! Biztos belül vannak a redőnyök, 
különben télen nem tartják a meleget! És azok a boltok! Átmehetek? 

Elfelejtette, hogy a rettenetes Marcusszal van, s egyik kirakattól a másikig cikázott az 
utcán. 

– Mit gondol, igaza volt Dorának, amikor azt mondta, Hollandiában rengeteg a 
bolhapiac? 

– Természetesen. – Marcus derűs volt, mintha egy szeszélyes kisgyerekhez igyekezne 
alkalmazkodni. Jo felettébb megnyerőnek tartotta. 

– Csak mert épp elkezdtem restaurálni pár dísztárgyat Miranda boltjába… 
– Tudom. 
– És ha találnék pár érdekes tárgyat, nem tűnne olyan nagy időpocsékolásnak… 
– Időpocsékolásnak? – Marcus szeme összeszűkült, ahogy ránézett. 
Jo egy kissé bűnbánóan mosolygott rá. 
– Nagyon faragatlan voltam? Nem akartam megbántani. Ugye tudja, hogy értettem? 
– Úgy értette, hogy velem csavarogni Hollandiában olyan unalmas lett volna, hogy 

arra nincs is szó. 
Jo az ajkába harapott, hogy elnyomjon egy mosolyt. 
– Szó éppen volna rá, ha nem is a legudvariasabb… Hiszen maga Szent Marcus, aki az 

égvilágon mindent tud a bárkákról… 
Marcus elégedetten nevetett, s Jo rájött, hogy valószínűleg nem sokan mernek 

incselkedni vele. A férfiak valószínűleg túlságosan tisztelik benne a kapitányt, a nők 
pedig túlságosan buzgón igyekeznek meghódítani… Milyen jó, hogy ő mindenekfölött áll! 

Önelégültsége azonban nem volt hosszú életű. 
– Biztosíthatom afelől, hogy az élet más területein is kiválóan teljesítek. 
A férfi arca teljesen komoly volt, nem látszott rajta, hogy csak ugratja. O azonban 

tudta, ám hirtelen képtelen volt válaszolni. Behatóan tanulmányozni kezdett egy régi 
rádiók közé keveredett, tökéletesen mindennapi elektromos vízforralót, s józan észért 
fohászkodott. 



Pár héttel ezelőtt semmiféle nehézséget nem okozott neki, hogy vacsorázni menjen 
egy férfival, akit alig ismert. Eleinte akkor is bátortalan volt egy kicsit, de hamar rájött, 
az illetőt mi foglalkoztatja szinte a megszállottságig, s attól kezdve csak hallgatta 
figyelmesen. Végül is felnőtt nő, aki évtizedeken át fáradozott azon, hogy a társaságában 
boldognak, felszabadultnak érezzék magát az emberek. Marcusszal sem kell ennek 
másképp lennie. 

– És hol van az a vendéglő? – kérdezte, s úgy tervezte, ha odaérnek, ráveszi a férfit, 
hogy mindent mondjon el magáról. Attól kezdve majd csak hümmögnie és bólogatnia 
kell. Gyerekjáték. 

A vendéglő a régi városrészben volt, egyikében azoknak a keskeny, gerendás, kissé 
megdőlt házaknak, amelyek annyira tetszettek Jónak. A ház előtt pad állt, rajta 
öregasszonynak öltöztetett baba ült. Marcus lefordította a vendéglő nevét: „Nagyi 
konyhája". Bementek. 

Hollandia egyik legnagyobb előnye, hogy mindenki beszél angolul, gondolta Jo. 
Szégyellte, hogy ő pár szót sem tud hollandul. Szűk farmert és aprócska kötényt viselő, 
gyönyörű fiatal nő vezette be őket. Jo egy kicsit irigykedett rá. 

Megkapták az étlapot, és nézegetni kezdték. 
– Olyan ez az étlap, mint egy rejtvényújság – mondta Jo. – Meg kell fejtenünk, hogy mi 

mi lehet. Ez a bájos kislány biztos megmondaná, de nagyobb élvezet, ha magunk találjuk 
ki. 

– Azt hiszem, az édességek nevét könnyebb kitalálni, mint a főfogásokét – felelte 
Marcus némi tűnődés után. – Azt biztosan tudom, hogy Dame Blanche-nak a forró 
csokoládéval leöntött fagylaltot hívják. 

Jo elolvasta a leírást. 
– Igen, ha tudjuk, mi van odaírva, egész jól ki lehet bogarászni. – Mosolyogva nézett 

Marcusra. – Mi az a slag? 
– Tejszínhab. 
Jo sóhajtott. 
– Tudom, hogy magának ilyesmit nem szabad ennie, de én imádom a forró 

csokoládéval leöntött fagylaltot. Amikor a csoki megdermed a fagylalton! Egyesek 
szerint jobb, mint a szex. – Hoppá! Már megint elengedte magát, s butaságokat fecsegett! 
Igyekezett visszakozni. – Annyira utálom ezt a kifejezést! Úgy értem, délután négykor 
szívesen bekapok egy kocka csokoládét, de pár óra múlva már másra vágyom… – Arcát 
úgy öntötte el a pír, mint Hollandia partját a tenger hullámai. Ha nem ismeri pontosan a 
zavara okát, azt hihette volna, hogy máris meglepte az első hőhullám. 

– Örömmel hallom! 
Jo megköszörülte a torkát, s a vizespohara után nyúlt. 
– Elnézést, nem lett volna szabad ezt mondanom. Zavarba hoztam. 
Felhajtotta a vizét. 
– Sokat segített volna, ha egyáltalán nem hozza szóba a szexet; ezért vállalnia kell a 

felelősséget. 
Jo nyelt egyet, s igyekezett összeszedni magát. 
– Nem is hoztam szóba. Csak az édességekről beszéltem. 
– Ha már egyszer előkerült, nem könnyű a szőnyeg alá söpörni a témát. 
Jo sóhajtott. 
– Azt veszem észre. 
Marcus felvonta a szemöldökét, majd válasz nélkül az étlapjába mélyedt. 



Jo lelkében jóleső melegség áradt szét. Mostanában nemigen törődött a férfiakkal, s 
nehezen vette észre, ha valaki udvarolni próbált neki, de most úgy érezte, Marcus nem 
pusztán udvariasságból csapja neki a szelet. 

A férfi felpillantott, s hosszú másodpercekig nézett a szemébe, mielőtt megkérdezte 
volna: 

– Mit szeretne enni? 
Jo öröme egyre szilajabbá vált. Újra az étlapot kezdte nézegetni. 
Megjelent a vendéglősnő. 
– Helló – mondta bájos angol kiejtéssel. – Döntöttek már? Ismertessem az étlapot? 

Vágy ma esti különlegességünket választják? Friss holland spárga sonkával és tojással. 
Hagyományos! 

– Istenien hangzik! – lelkendezett Jo. Nagyon megkönnyebbült, amiért kivették a 
kezéből a döntést. 

– Én is azt kérem – csatlakozott Marcus. – Kaphatnánk egy itallapot? 
Jónak is alkoholra volt szüksége; valamiből bátorságot kell merítenie. Lassan kezdett 

megnyugodni, s már körül mert nézni. A termet régi holland konyhához hasonlóan 
rendezték be. Egy polcon szakácskönyvek álltak; másutt egy régi rádiót, egy kávédarálót 
és egy reszelőt helyeztek el. Az egyik falra képeket festettek, s mindenhol egyszerű, 
mégis szép háztartási kellékek sorakoztak. Az emeleten lévő teremhez vezető lépcső 
fölött tiszta ruhát teregettek ki. 

Jo furcsamód nem érezte szükségszerűnek, hogy beszélgetést kezdeményezzen. Csak 
ült, és azon merengett, vajon félreértette-e a férfi által kibocsátott üzeneteket. 
Lehetséges, hogy tényleg ki akar kezdeni vele? Remélte, hogy mielőbb megrendeli a bort. 

Amikor megkapta az itallapot, Marcus elővette az olvasószemüvegét. Jo, aki az elmúlt 
pár percben alig mert ránézni, most megállapította, hogy mindig nagyon vonzónak 
találta a szemüveges férfiakat. Karen is így van ezzel, sokat beszélgettek erről. Tényleg, a 
lányára kell gondolnia; Karen akkor is ki tudja menteni a slamasztikából, ha nincs az 
országban… 

Visszatért a vendéglősnő, s Marcus motyogott neki valamit. 
– Rendeltem egy jó kis Rióját – magyarázta a férfi. – Azt hiszem, szükségünk lesz egy 

kis szíverősítőre. 
Jo maga is így gondolta, de most egy kicsit meg is rémült. Vajon mitől tart Marcus? 

„Ugyan, verd ki a fejedből ezeket a bolond szavakat, úgyis csak félreérted – mondta 
magában. – Valószínűleg csak téged akar megnyugtatni." 

Marcus megkóstolta a bort. Jo boldogan vette észre, hogy most nem viselkedik olyan 
nagyképűen, mint amikor ő kínálta borral a bárkán. Felidézte, milyen ellenszenves volt 
akkor a férfi, s így már rá is tudott nézni, amikor Marcus felemelte a poharát. 

– Mire igyunk? – kérdezte. 
– Ó, a távol lévő barátokra, arra, hogy biztonságban megérkezzenek, és biztonságban 

visszajöjjenek. – Ez nem volt nehéz. A bor lágy volt, és zamatos. Talán mégis igazuk van a 
borivóknak, gondolta Jo. 

– És magára, mert olyan, amilyen. – Marcus ivás közben sem vette le Jóról a szemét. Jo 
szívesen kibújt volna a kardigánjából, de a karját sosem szerette. 

Óvatosan letette a poharát az evőeszközök és tányérok közé. 
– Joanna – kezdte Marcus komolyan. – Azt hiszem, korábban egy kicsit 

megijesztettem. 
– Hm. Igen, talán, egy kicsit – motyogta Jo. 
– Ugye, fogalma sincs róla, hogyan érzek maga iránt? 
– Nincs! Már ha nem csak egy régi barátnak tart, akivel átszelte az Északi-tengert… 



Marcus mély lélegzetet vett. 
– Nem, nem tartom annak. Bár a tengert tényleg átszeltük együtt. 
– Tehát…? – puhatolózott Jo. 
Marcus nyelt egyet, elrendezte az evőeszközeit, megvakarta az orrát, és megszólalt. 
– Azt hiszem, már akkor szerelmes lettem magába, amikor sok évvel ezelőtt 

megismertem abban a kocsmában. De akkor már együtt volt Philippel. 
– Ó. – Jo elmerengett az emlékeken. Vajon elhagyta volna Philipet Marcus kedvéért, ha 

tudja, hogyan érez iránta a férfi? Attól tartott, nem lett volna elég önbizalma hozzá. 
– Igen. Túlságosan gátlásos voltam, hogy közbelépjek. Végül már megtettem volna, de 

addigra eljegyezték egymást, úgyhogy szó sem lehetett róla. Inkább leléptem. 
– Igen – felelte végül Jo. 
– Arról van szó… – Marcus habozott, majd hirtelen folytatta. – Továbbra is együtt van 

Philippel? Úgy értem, érzelmileg. Fontos még magának? 
Jo tisztelte Marcust, amiért ilyen őszinte, de a vallomása borzasztóan zavarba hozta. 
– Nem… Nos, nem kívánok neki semmi rosszat, ami az előzmények ismeretében 

tulajdonképpen kedves tőlem, de már nem szeretem. 
Marcus hatalmasat sóhajtott. 
– Elmondani sem tudom, micsoda megkönnyebbülés ez nekem. 
– S mi a helyzet magával és Carole-lal? 
Marcus mosolygott. 
– Azt hiszem, Carole boldogan továbbáll egy másik olyan férfihoz, aki megfelelő 

színvonalon tudja eltartani. Bennem abban a pillanatban kihunyt az érdeklődés Carole 
iránt, amikor megláttam magát. 

– Tényleg? 
– Igen. Amikor megláttam, tudtam, hogy sosem ismertem magánál vonzóbb nőt. 

Persze sok-sok évre száműztem a tudatomból… Gyakran előfordul, hogyha ennyi idő 
után találkozunk újra valakivel, fogalmunk sincs róla, miért is voltunk érte úgy oda. 
Magát látva újra felszínre tört bennem minden régi érzés. 

– Ó? – nyögött fel Jo. Vajon Marcus komolyan gondolja, amit mond? Végül is nagy 
szoknyavadász hírében áll; lehet, hogy csak egy kis változatosságra vágyik, mielőtt 
megint kikezd egy fiatal nővel. Lehet, hogy ez csak egy erőpróba. Aztán ledorongolta 
magát, amiért ilyen cinikus. 

– Bizony – folytatta Marcus, s gyengéden rámosolygott. – Maga ugyanolyan vonzó, 
kedves és bájos, amilyen mindig is volt, de most ráadásul bölcs is. 

– Válóban? – Jo ivott egy korty bort, azt remélte, az segít abbahagyni a nyögdécselést. 
Marcus roppant meggyőző volt. 

A férfi bólintott. 
– Ó, igen. 
Jo elmosolyodott, majd megpróbálta elfojtani a mosolyt, de rá kellett jönnie, hogy nem 

vágyik másra, mint hogy tovább mosolyogjon Marcusra. 
– Te jó ég, de melegem van! 
– Vegye le azt a kardigánt. – Marcus lesegítette a kardigánt az egyik válláról, a másik 

előbújt magától. 
– Utálom a karomat! – motyogta Jo, miközben a szék támlájára tette a kardigánt. 
– Imádom a karját! – mondta rögtön Marcus, aki mintha meg lett volna rökönyödve, 

amiért Jo karját utálni is lehet. Nem tudta megállni, gyengéden megsimogatta az egyiket, 
majd határozottan visszahúzta a kezét. – Tényleg fogalma sem volt róla, hogy éreztem, 
hogy érzek maga iránt? 

Jo megrázta a fejét. 



– Honnan tudtam volna? 
– Sosem tűnődött el, miért vettem a fáradságot, hogy enyhítsem a félelmét, s miért 

ragaszkodtam hozzá, hogy velünk tartson? 
– Azt hittem, puszta kedvességből akarja eloszlatni a félelmeimet. – Jo összeráncolta a 

szemöldökét. – De akkor miért hozta magával Carole-t? 
– Mert amikor megkérdezte, velünk tarthat-e, épp azt hittem, hogy maga 

megfutamodott. Mérges voltam magára, mérges voltam magamra, amiért ilyen idióta 
voltam. És ha őszinte akarok lenni, hozzá kell tennem, hogy nem igazán bíztam az 
érzéseimben – tette hozzá bánatosan. 

– Remélem, Carole nem bánta meg, hogy velünk jött. – Tehát csak sértődöttségében 
hívta meg Carole-t. Nos, ezt nem is lehet felróni neki. 

– Nem hiszem. Rá fog jönni, hogy ez az út segített megszabadulnia tőlem, és boldog 
lesz. 

– Ha Carole nem szabadul meg magától, elhagyta volna? 
Marcus habozott, mielőtt válaszolt volna. 
– Tudom, miért kérdezi ezt. Igen, ha kell, elhagytam volna. Úgy rendeztem volna, hogy 

azt higgye, az ő ötlete volt. – Félénken elmosolyodott. – Sok év gyakorlata tökéletesítette 
a módszeremet. 

Jo halkan kuncogott. 
– Feltételezem, hogy sok módszerét tökéletesítette az évek során. 
Marcus – továbbra is bánatosan – bólintott. 
– Meséljen a lányáról! 
– Ez is egy módszere? Hogyan evezzünk gyorsan biztonságosabb vizekre? 
– Határozottan. 
– Nos, megbocsátom. – Hosszú előadást tartott egyik kedvenc témájáról. – Most pedig 

maga következik. 
Marcus nevetett. 
– Nekem nincs se fiam, se lányom, legalábbis nem tudok róla. Sosem állítottam, hogy 

szent vagyok – tette hozzá, amikor meglátta Jo összevont szemöldökét. – Látom, nagyon 
szereti Karent. 

– Igen, a világon bárkinél és bárminél jobban szeretem. Akkor is ezt mondtam volna, 
amikor még együtt voltam Philippel. 

– És az egész biztos, hogy már nem szereti Philipet? 
Jo bólintott; amióta ez a beszélgetés elkezdődött, percről percre biztosabb volt benne. 
– A szeretettel nehéz felhagyni, de amikor megcsalt, a lelkem egy része meghalt. Az 

iránta érzett szerelmem táplálék híján szép lassan elsorvadt. – Bűnbánóan nézett 
Marcusra. – Összevissza locsogok. Túl sok bort ittam. 

– Alig ivott valamit. 
Marcus megtöltötte Jo poharát, mire Jo azon kezdett morfondírozni, mi van, ha 

Marcus le akarja itatni, hogy a züllésbe taszítsa. Aztán rájött, hogy ő is zülleni akar. 
Óvatosan ivott egy kortyot. 

– Nem fogom hagyni, hogy bármi bántódása essék, Joanna. Esküszöm – jelentette ki 
Marcus. 

Igazán megrendítő vallomás volt, Jo mégsem fogadta osztatlan örömmel. Épp 
ráhangolódott, hogy ez a vonzó, roppant vonzó férfi mindjárt elcsábítja, erre tessék, 
szónokolni kezd. Jellemző. Valószínűleg több száz nőt elcsábított életében, épp most 
hagyna fel e kedvtelésével? Abban talán bízhat, hogy az ágyban nem lesz ilyen suta. 

A vacsorájuk épp időben érkezett meg, Jónak így nem kellett semmi jelentőségteljeset 
válaszolnia. 



– Te jó ég, ezzel egy hadsereg is jóllakna! – jelentette ki. 
– Talán még egy bárka legénysége is – értett egyet Marcus. 
Jo nevetett. Szeretett Marcusszal lenni. Időről időre bedob egy-egy kiborító témát, de 

nem foglalkozik velük sokáig, s választ sem vár a kérdéseire. Hosszú idő óta először 
élvezte egy olyan férfi társaságát, aki valóban vele akart lenni – legalábbis egy estére. 

Miután minden tányérjukat elvitték, Marcus tanulmányozni kezdte az étlapon az 
édességeket. 

– Megkóstoljunk valami finomságot? 
Jo sóhajtott. 
– Jó lenne, de annyit ettem, hogy megmozdulni sem tudok. 
– Felezzünk el egyet. Kipróbáljuk a slagot? 
– Mindenképpen – nevetett Jo. 
– És utána iszunk egy kis brandyt. Milyen gyakran fordul elő, hogy hajnalban nincs 

semmi dolgunk? 
– Tehát nem hajnalhasadásra kell megjelennünk a bárkával a szárazdokkban? 
– Azt hiszem, tíz előtt nem kell a dokkban lennie; ez egész biztató. Meg szokták 

engedni, hogy a családok a hajókon maradjanak, míg a munka folyik, de azért jobb távol 
lenni, amikor dolgoznak. 

– Sötétedésig az utcán kell kóborolnunk? 
– Dehogyis. Bérelünk egy autót, megnézzük Amszterdamot és Delftet meg a többi 

nevezetességet. És néhány olyan helyet is, ahová a turisták nem jutnak el. 
– Keresünk egy bolhapiacot is? 
– Persze. Vásárolhat egy csomó porcelánt, rendbe hozhatja, és nagy haszonnal 

eladhatja… 
– Egy vagyont kereshetnék! Mi másra vágyhat még egy lány? – Jo Marcusra kacsintott. 

– Azt hiszem, pillanatnyilag beérem egy forró csokoládéöntetes fagylalttal. – Boldog volt, 
amiért nyíltan kacérkodhat Marcusszal. 

A fagylalt és a forró csokoládé két külön kehelyben érkezett, s minden különösebb 
mögöttes gondolat nélkül is mennyeinek tűnt. Marcus fogott egy kanalat, először a 
fagylaltba, majd a forró csokoládéba és a tejszínhabba mártotta, s Jo szájához tartotta. 

– Nyissa nagyra! 
Jo kuncogva tett eleget a felszólításnak. 
– Szédületes – jelentette ki. 
– De nem jobb, mint a szex, ugye? 
– Attól függ, milyen szex – felelte Jo hetykén, bár nem tudott megfeledkezni róla, 

milyen gyakran előfordult, hogy a gondolatai bevásárolnivalók és a kerti teendők körül 
jártak, miközben Philippel szeretkezett. 

Marcus is megkóstolta a fagylaltot. 
– Ez elég magasra teszi a mércét! 
Jo ivott egy kortyot a brandyből, amely észrevétlenül került a könyöke mellé. 
– Nyugodjon meg, nem veszem olyan komolyan a versenyt! – Ráeszmélt, hogy 

valamikor az este folyamán elhatározta, hogyha úgy adódik, ha Marcus akarja, félre fogja 
tenni a neveltetését és a józan eszét, nem gondol a jövőre, s akármi lesz a 
következménye, ágyba bújik a férfival. Meg volt rökönyödve. Döbbenete nyilván kiült az 
arcára, mert Marcus egyszer csak elnevette magát. 

– Ne aggódjon, legfeljebb férfias keblemhez láncolom oda… 
Jo önfeledten vihogott, s elfogadott még egy kanál fagylaltot. 



– Milyen jó, hogy senkit sem ismerünk itt. Képzelje csak, micsoda botrány lenne. Egy 
tiszteletre méltó, középkorú, középosztálybeli asszony együtt vacsorázik egy… – keresni 
kezdte a megfelelő szavakat. 

– Egy középkorú, középosztálybeli semmirekellővel? 
– Nos, ez meglehetősen pontos leírás! 
– De mivel nem ismerünk senkit, hajtsuk fel a brandyt. Lassan indulnunk kell hazafelé. 

 

Huszonkettedik fejezet 
 

 
Arról szó sem lehetett, hogy hazasétáljanak. Találtak egy taxit, amely visszaröpítette 
őket a rakpartra. Fogták egymás kezét a sötétben, s Jo olyan fiatalnak és szédültnek 
érezte magát, amilyennek soha életében, még akkor sem, amikor pedig hivatalosan is 
fiatal és szédült volt. Marcus fizetett, ő pedig kiszállt a taxiból, és kissé megtántorodott; 
rájött, hogy becsípett. „Reggelre ezt nagyon meg fogod bánni – gondolta magában. – Igyál 
sok vizet, különben rettenetesen fogod érezni magad." De tudta, hogy bármennyi vizet 
inna is, akkor sem lenne képes kivédeni cselekedeteinek azt a következményét, amelyik 
még a másnaposságnál is rosszabb és tartósabb. Mégsem érdekelte. A pillanat varázsa 
túl erős volt ahhoz, hogy meghátráljon; nem számít, hogy nagyon meg fogja bánni. 

Marcus csatlakozott hozzá; erősen megfogta a karját, s Jo ellenállhatatlanul vonzónak 
érezte határozottságát, amellyel a bárkáig vezette. Marcus szinte beemelte a bárkába, s 
hirtelen a sötét kormányosfülkében találták magukat. Eljött a pillanat. Jo nem akarta 
tovább rejtegetni a vágyait. 

– Marcus? 
– Igen? 
Jo mély lélegzetet vett, hogy elmondja, amit úgysem tudott volna elmondani. Tudtára 

kívánta adni a férfinak, hogy azt szeretné, ha elcsábítaná, s nem csak a kellemes estét 
akarja megköszönni neki. 

Marcus megkönnyítette a dolgát, megcsókolta. Ajka érintése perzselte Jo ajkát. Évek 
óta nem csókolták meg így, gondolta, mielőtt majdnem elveszítette az eszméletét. A 
férfinak dőlt; a csóktól és a brandytől forgott vele a világ. Beletúrt Marcus hajába, 
miközben a férfi szenvedélyesen a karjába zárta, és ő elfelejtett levegőt venni. Kelletlenül 
váltak szét; ziháltak a vágytól és a légszomjtól. 

– Te jó ég, istenien csókolsz – motyogta Jo mosolyogva. 
Marcus nevetett. 
– Ennél sokkal többre vagyok ám képes! 
– Mesebeszéd! Gyerünk, bizonyítsd be! – mondta Jo. 
 

Mindig is viszolygott a gondolattól, hogy levetkőzzön egy olyan férfi előtt, aki nem a 
férje, de ez az aggálya most eszébe sem jutott. Tapogatózva vetkőztették egymást. 
Amikor Marcus minden ruhájától megszabadította Jót, átölelte, megcirógatta a derekát, s 
mélyet sóhajtott. 

– El sem tudom mondani, milyen régóta vágytam erre. 



Jo nem válaszolt. Borzasztóan kívánta a férfit, s érezte, hogy Marcus is nagyon kívánja 
őt. Soha életében nem vágyott még így semmire. Kirángatta Marcus ingét a nadrágjából, 
s kiéhezett nőstény tigrisként esett neki az övcsatjának. 

– Mondanom kell neked valamit… 
– Ne most – mondta Jo fojtottan, s az ágyra huppant. 
Marcus azon nyomban mellette termett. 
 

Marcus mindkettőjüknek hozott egy pohár vizet, s Jo tudatába visszalopakodott a 
valóság. 

– Ilyesmit még sosem csináltam – jelentette ki. 
– Szeretem azt hinni, hogy különlegesen szeretkezem. 
Jo kuncogott. 
– Olyan öntelt vagy! Nem arra gondoltam. Sosem feküdtem le senkivel a férjemen 

kívül. 
Marcus kihúzta közülük a gyűrött lepedőt, hogy a bőrük egymáshoz érhessen. 
– Hogyhogy? Ennyi év alatt egyetlenegyszer sem léptél félre? 
Jo tűnődött. 
– De, egyszer igen, de nem jutottam messze. 
– Miért nem? 
– Mert régimódi voltam, s mint később kiderült, buta is. Hittem a hitvesi 

fogadalomban. 
– Gondolom, hivatalosan még most is férjes asszony vagy. Annak is érzed magad? 
– Nem. Mindegy, hogy ki szegte meg, az eskü már nem érvényes. És te miért nem 

nősültél meg soha? 
– Ó, én világéletemben nőfaló voltam. 
– Szőröstül-bőröstül faltad fel az áldozataidat? 
Marcus megszorongatta, majd megcsókolta Jo vállát. 
– Nahát, hogy te milyen nyegle is tudsz lenni! 
– Igen, most épp nyegle vagyok. És nagyon… nyugodt. 
– Vágy inkább kielégült. 
– Bárhogy nevezzük is, nagyon jó érzés – ásított Jo egy hatalmasat. – Mindjárt 

elalszom. 
– Aludj csak. Reggel tovább beszélgetünk. 
Jo kinyitotta, majd becsukta a száját. Meg akarta mondani Marcusnak, hogy szereti – 

éppúgy, mint Philipnek oly sokszor házasságuk hazug évei alatt. Biztos volt benne, hogy 
képes lenne szeretni Marcust, de annyira már visszatért a józan esze, hogy tudja, 
érzelmei talán csak a gyönyörből, nem pedig szerelemből fakadnak. Különben is korai 
lenne még szerelmet vallania. 

– Jóccakát, éccakára száz bolhát – mondta végül. 
– Joanna! 
Jo kuncogott, s lehunyta a szemét. Most valóban nyegle volt, de pontosan tudta, hogy 

reggelre nem lesz az. 
 

A Három nővér hátsó kabinjának franciaágya nem volt nagyobb a megszokottnál, ami 
tulajdonképpen azt jelentette, hogy kicsi volt. Képtelenség volt úgy aludni benne, hogy 
össze ne fonódjon a kezük-lábuk, s ha Marcus véletlenül Jo testének egyik-másik 
érzékeny pontjához ért, egymást követték az események. Nem sokat aludtak. Reggel hét 
körül Marcus felkelt teát főzni. Jo is felkelt; gyorsan meg akarta nézni magát a tükörben. 



A napfény nem túl kíméletes az öregasszonyokhoz, intette magát, s felkészült a 
legrosszabbra. 

Voltaképpen nem nézett ki rosszul. Szemfestékének maradéka szerencsére nem 
mázolódott szét az arcán. A haja kócos volt, de nem lapult le, a bőre pedig simának és 
virulónak tűnt. Miközben nézte magát a tükörben, eszébe jutott, hogy egyszer azt 
olvasta, a szex jót tesz a bőrnek. Most már tudja, mire értették. 

Visszakucorodott az ágyba, s a füléig húzta a takarót, ahogy a filmekben szokták. „Ha 
visszabújnék a márkás melltartómba, egész olyan lennék, mint a lányok a Szex és New 
Yorkban – gondolta. – Kár, hogy a melltartóm nem márkás, és a sorozat szereplői is 
rémesen néznek ki." Remélte, hogy Marcus nem hallotta magában beszélni, amikor 
megjött a teával. 

– Jött egy üzenet – mondta a férfi, miután átadott neki egy bögrét, és visszabújt az 
ágyba. Kifelé menet belebújt a nadrágjába, s most sem vette le. 

– Ó? 
– Michaeltől. 
– Nincs semmi baj, ugye? – kérdezte Jo idegesen. – Le tud jönni segíteni, ha a bárka 

kész? 
– Persze, nem ez a gond. Üzenetet kapott Karentől. – Marcus ivott egy korty teát. 
– A lányomtól? – Jo azonnal riadókészültségbe helyezkedett. 
– Ismersz más Karent is? 
Ha baj lenne, Marcus most biztos nem tréfálkozna; bár egy kicsit letörtnek tűnt. 
– Mit mondott? Ugye jól van? 
– Persze. De Angliában van. Kapott egy kis szabadságot. Még nem tudja, meddig 

marad. 
– Te jó ég! Én meg Hollandiában vagyok. Jellemző. 
Marcus hallgatott, majd komolyan folytatta. 
– Igen, de pár óra múlva megy egy vonat a repülőtérre. Mehetsz taxival is. Talán az 

lenne a legjobb. 
Miközben villámgyorsan csomagolt, Jo azon tűnődött, vajon nem szabadulni 

igyekszik-e tőle Marcus. Vajon megkönnyebbült, hogy a Hollandiában töltendő idő 
hátralévő részében már nem fog a nyakán lógni? Még a nap hátralévő részében sem! 
Talán örül, amiért alkalmat kapott rá, hogy kitessékelje az ágyból, s ő még nem is 
tiltakozhat? 

Úgy tűnt, Marcus nem örült a távozásának, de nem is kérte, hogy maradjon. Lehet, 
hogy a kalandjuk tényleg csak erőpróba volt neki, s most végre visszatér a fiatal nőkhöz. 
Viszont olyan őszintének tűnt. 

A vonaton végig ezen tépelődött. Megzavarta, hogy szeretkezett Marcusszal; inkább 
csatlakozott egy házaspárhoz, amelyik szintén Angliába tartott, nehogy elkeveredjen a 
repülőgépig vezető akadálypályán. Vágyott rá, hogy láthassa Karent, de nagyon szeretett 
volna Marcusszal maradni. Hogy döntött volna, ha a férfi nem határoz helyette? 
Anyaként vagy szeretőként viselkedett volna-e? Karennek nem mondhatta volna, hogy 
nem tud hazamenni, mert fülig beleszeretett egy férfiba, aki nem az apja; akkor sem, ha 
úgy érzi, most Marcus a fontosabb. Legalább Karen tudná, hogy meddig maradhat; akkor 
több esélye lett volna rá, hogy beszéljen Marcusszal. 

Elaludt útközben, de időről időre felébredt, s igyekezett követni, merre járnak. 
Amikor várniuk kellett a leszállással, hálás volt, mert még egy kicsit alhatott. Annak is 
örült, hogy leszállás után még rengeteget kellett gurulniuk. Amikor végül fel kellett 
ébrednie, s le kellett vennie a feje fölötti polcról az útitáskát, amelyet Marcustól kért 
kölcsön, rájött, hogy most több értelemben is vissza kell térnie a földre. 



Marcus azt mondta ugyan, hogy évek óta vágyakozik utána, de most, hogy megkapta, 
minden bizonnyal vissza fog térni Carole-hoz vagy egy hozzá hasonlóan hajlékony, 
hosszú lábú lányhoz, akinek még személyi edzője is van. Roppant vonzó férfi, minden 
nőt megkaphat, akit csak akar. Az, hogy eltöltött egy éjszakát a Jo karjában s kevéssé 
éteri combjai között, még nem fogja hozzáláncolni. Jo felsóhajtott, miközben arra várt, 
hogy bemutathassa az útlevelét. Semmi gond; ez volt élete legcsodálatosabb, 
legszenvedélyesebb éjszakája, sosem fogja megbánni, hogy nem hagyta ki. 

 
Dora lehunyt szemmel feküdt a fűben, és napozott. Bokájára rátekeredett a hátizsákja 
szíja. Tom és a többi srác egy kicsit távolabb hallgatták kedvenc együttesük, az Eskimo 
Rolling számait. Mindannyian levették a trikójukat. Dora nem nézett Tomra, mégis 
pontosan tudta, hogy fest meztelen felsőtesttel, s ez egy kicsit felzaklatta. 

– Végül is miért nem vagytok együtt Tommal? – érdeklődött Lizzie. Felült, hogy a háta 
is lebarnuljon. Meglazította nyakpántos fölsőjét, de a mellére szorította. Bár a 
közelükben rengeteg tetőtől talpig meztelen ember tanyázott, egyikük sem érezte 
szükségét, hogy kövesse a példájukat. 

– Mert barátok vagyunk! Olyan nehéz megtenni az első lépést… – Dora rájött, hogy 
nincs elég tapasztalata a fiúkkal, mivel John volt az első barátja, s túl sok időt töltött 
együtt vele. 

– De tetszik neked? 
Dora kinyitotta a szemét, s szemügyre vette Tom sima, erős hátát. 
– Nem tudom. Azt hiszem, igen. 
– Nekem tetszene, ha nem úgy tekinteném, mint egy testvért! A főiskolán minden lány 

bolondult érte. 
– Sok barátnője volt? – Dorának volt egy kis lelkifurdalása, amiért kibeszélik Tomot, 

de úgy érezte, rengeteg mindent megtudhat így róla, Lizzie pedig olyan jó barátja, hogy 
úgysem mond róla semmi kellemetlent. 

– Igen, rengeteg. És mindegyikkel barátságban maradt, ami nem kis teljesítmény. 
– Remek. 
– És ti hogy ismerkedtetek össze? 
Dora szívesen szundított volna egyet. Erezte, hogy később – amikor mindannyian 

bezsúfolódnak a négyszemélyes sátorba – nem sok esélye lesz a pihenésre. Nemcsak a 
négy fiú, hanem még a két lány is ott fog aludni. 

– A bárkán. Majdnem azt mondtam, hogy a munkahelyemen, de hiszen azt ő szerezte. 
Tovább csacsogtak, s Dora meglepve tapasztalta, milyen sok a közös vonás a 

múltjukban. Lizzie édesanyja is rengeteget fontoskodik. 
– Tom anyukája viszont nagyon helyes – mesélte Lizzie. – Emlékszem, egyszer 

rengetegen bukkantunk fel náluk, s szállást kértünk egy éjszakára. Hazafelé mentünk 
valahonnan, már nem tudom, honnan, és a kocsink lerobbant. Nagyon jó fej volt. Az én 
anyám kikészült volna. És te hová mész a fesztivál után? Vissza dolgozni vagy vissza a 
bárkára? 

– Azt hiszem, vissza a bárkára. – A bárkáról és a kabinjáról eszébe jutott, hogy nem 
hozott hálózsákot. – Talán vennem kellene egy takarót – folytatta. – A bárkára nem 
vittem hálózsákot, úgyhogy ide sem tudtam hozni. 

– Úgy megnézném egyszer! 
– Gyertek vissza velünk! Vagy gyére csak te. Az összes srác talán sok lenne Jónak. 

Kíváncsi vagyok, hogy boldogulhat. 
– Elmenjek veled takarót venni? Szeretem az eszkimókat, de szívesen tartok egy kis 

szünetet. 



Dora most sokkal kevésbé találta ijesztőnek a bódékat, s rájött, hogy megszokta a 
fesztivált. Már nem az az ideges kislány, akit minden széltől óvnak… 

– És te mivel foglalkozol, Lizzie? – kérdezte Dora, amikor visszafelé tartottak a 
sátorhoz. 

– Pénzt gyűjtök, hogy utazhassak. 
– Tom is! 
– Igen, de ő tényleg utazni fog. Én a rokonaimhoz megyek Ausztráliába. 
 

Dora épp a sátorbontásban segédkezett, amikor megszólalt a telefonja. Előbányászta a 
zsebéből. Karen volt az. Dora felsikoltott, s majdnem elejtette a telefont. 

– Nem hiszem el, hogy te vagy az! Hol vagy? 
– Itthon. A régi házunkban. Anya is itt van, de neked is mihamarabb haza kell jönnöd, 

Do. Nincs sok időm. 
– Meddig tudsz maradni? 
– Fogalmam sincs. Egy restaurálásra váró festményt hoztam haza. Nem tudni, mennyi 

idő alatt fog elkészülni, de ha kész, rögtön mennem kell. Muszáj találkoznunk! 
– Istenem! Beszélnem kell Tommal. Milyen izgalmas! Alig várom, hogy lássalak! 
– Én is! Várj csak, anya is szeretne beszélni veled. 
– Jo? Elképesztő, hogy Karen otthon van! 
– Igen. Nagyszerű lenne, ha tudnátok találkozni. Mit gondolsz, Tom vissza akar menni 

a bárkára? Igazából nincs sok értelme, hiszen a bárka még jó darabig a szárazdokkban 
lesz, s nem nagyon kellemes ott lakni rajta. 

– Marcus még ott van? 
– Igen, de egy ember még nem okoz gondot. 
Dora meg akarta kérdezni, vajon Jónak gondot okozott-e Marcus, de tudta, hogy ez 

nem a megfelelő pillanat. 
– Beszélek Tommal. Ha nem megyek vissza a bárkára, hová mehetnék? 
– Beszélj Tommal. Ha minden kötél szakad, gyere ide. Várj csak, Karen kérdez valamit. 

Ó, és itt jön Philip. 
Tom megmozgatta kicsit a vállát, miután kirántott a földből egy különösen makacs 

sátorrudat. Dora igyekezett nem tudomást venni izmos, de nem túl robusztus melléről. 
Beszámolt neki a Karennel folytatott beszélgetésről. 

– Szuper! Majd a szüleimhez megyünk! 
– De nem is ismernek! – tiltakozott Dora. 
– Tom szüleitől nem kell tartanod – mondta Lizzie. – Nagyon fognak örülni neked. És 

az anyukád úgyis elutazik, igaz, Tom? 
Tom bólintott. 
– Bizony. Peruban fog csavarogni. 
– De az apád nem fogadhat vendéget az anyukád nélkül! – erősködött Dora. 
– Kutya baja sem lesz tőle! Imádni fog! Nagyon visszafogott alak. Megvan minden 

cölöpünk? 
Dora rávette Tomot, hogy hívja fel a szüleit, s kérdezze meg tőlük, fogadják-e, s bár 

úgy hangzott, a fiú kész tények elé állította őket, elhatározta, hogy nem aggódik tovább. 
Tom biztosította afelől, hogy a szülei boldogok, amiért a fiuk hazalátogat, bár az 
édesanyja nemsokára tényleg elutazik. 

Hazafelé egész úton aludtak: a repülőtérre tartó vonaton, a repülőgépen és a 
repülőtérről induló vonaton is. Mivel a fesztiválon szinte egyáltalán nem pihentek, 
képtelenek voltak tovább ébren maradni. Mire az állomáson taxiba ültek, már kezdték 



egy kicsit összeszedni magukat. Dora bevallotta magának, hogy tulajdonképpen jól 
érezte magát. 

Tom apja és anyja a lépcsőn ácsorogva várta őket. A férfi megdöbbentően hasonlított 
Tomra, csak a haja őszült; az asszony mintha kevésbé lett volna hiú, mint Dora 
édesanyja. Hosszú, őszülő haja ki volt bontva. A bőre le volt sülve; hippiszoknyát, 
szandált és pólót viselt. 

– Biztos hallották a taxit – mondta Tom. Előrement a csinos, kétszárnyú, '30-as 
évekbeli épület felé vezető kerti ösvényen. Dora tudta, hogy egyesek lenézően „Tudor-
utánzatnak" nevezik az efféle házakat, de neki mindig tetszettek apró, furcsa alakú 
ablakkereteik és a csiszolt üveglapok. 

– Szia, apa, szia, anya – üdvözölte a szüleit; ledobta a táskáját, és megölelte őket. – O 
Dora. 

– Isten hozta, Dora. – Tom édesapja kezet fogott a lánnyal. 
– Jöjjön be! – tette hozzá Tom édesanyja, aki egy kissé szórakozottan csókolta meg. – 

Megmutassam, hol a mosdó? Vágy a szobája? Megmutatom a fürdőszobát, és ha végzett, 
csatlakozhat hozzánk. Utazás után én is mindig szeretem jól lecsutakolni magam. 

Dora megköszönte, s eltűnődött, ennyire látszik-e, hogy pár napja nem zuhanyozott. 
Nem akarta megvárakoztatni őket, de képtelen volt ellenállni egy friss fürdőnek. Biztos 
volt benne, hogy nem fogják zokon venni, ha vizes hajjal csatlakozik hozzájuk. 

Amikor lejött az emeletről, Tomot és az apját a nappaliban találta. A kertre néző 
üvegajtó nyitva volt, s a meleg szellő jázminillatot hozott a szobába. 

– Anya holnap indul? – kérdezte Tom. – Még szerencse, hogy ma jöttünk, különben 
épp elkerültük volna egymást. 

– Csak három hétre megy – felelte az apja. 
– Bizony – mondta Tom édesanyja is, aki tálcával a kezében lépett a szobába. – Kér 

egy kis teát, Dora? Amúgy Myra vagyok. Tom mindig csak úgy sebtében mutat be minket. 
Ő pedig Brian. 

– Épp meg akartam kínálni Dorát borral – mondta Brian. 
– Kaphatok mindkettőt? – kérdezte Dora. – Mintha ezer éve nem ittam volna egy 

csésze rendes teát. 
– Természetesen – felelte Myra, s letett Dora elé egy csészét. 
– Dora most járt életében először popfesztiválon – magyarázta Tom. 
– És jól érezte magát? – érdeklődött Myra. 
Dora tudta, hogy Tom figyeli. 
– Igen, miután túljutottam a megrázkódtatáson, hogy kábítószert akartak eladni 

nekem, még mielőtt beléptünk volna… 
– És az a rengeteg meztelen ember… – folytatta Tom. 
– Rendben volt – zárta le a témát Dora. – És Tom barátai nagyon kedvesek. 
– Kedvesek? Hát, ezt elég nehéz elképzelni róluk. – Myra sokatmondón kortyolt egyet 

a teájából. 
– Nem a hajós barátaim voltak – mondta Tom. – A főiskolaiak, Lizzie és a többiek. 
– Á, ők tényleg kedvesek! 
– Tölthetem a bort? – kérdezte Brian. – Úgy látom, a teája máris elfogyott. 
– Igen, kérek szépen – nevetett Dora. – De szükségem volt erre a teára is, hogy megint 

embernek érezzem magam. 
– Hmm – mondta lom –, ezt meg kell jegyeznem. 
Dora nem értette, mire céloz Tom; inkább Myrához fordult. 
– Tényleg csak úgy barangolni fognak? Nagyon izgalmasan hangzik! 



– Nem igazán, ez egy szervezett út. A barátnőm nem volt hajlandó úgy utazni, hogy 
csak a repülőjegyet intézzük itthonról, és a többit majd meglátjuk. – Sóhajtott. – 
Nemsokára kész kell lennem a csomagolással. 

– Honnan tudja, mire lehet szüksége Peruban? 
– Van egy listám még abból az időből, amikor Tom Indiába ment az iskolával – felelte 

Myra. – Azóta is azt használom. 
– Indiába mentél az iskolával? – képedt el Dora. – Mi csak St. Albansig jutottunk. 
– Persze az évek során én is hozzáírtam ezt-azt – folytatta Myra. – Szigetelőszalag 

nélkül sehová sem megyek. Szinte mindent meg lehet ragasztani vele. És maga sokat 
utazott, Dora? 

Dora megrázta a fejét. 
– Attól tartok, eddig burokban éltem. 
– Maga még fiatal. Én is csak negyvenéves korom után kezdtem utazgatni. 
– Én nem fogok addig várni – jelentette ki Tom. – Csak amíg elég pénzem nem lesz. 
Dorát hirtelen kétségbe ejtette a gondolat, hogy Tom nélküle akar nekivágni a 

világnak. 
– Erről jut eszembe, össze kell szednem a nyakba akasztható erszényemet. Olyan jó, 

ha az embernek nincs kézitáskája – mondta Myra Dorának. – Beteszem az erszényembe 
a bankkártyámat és a perui valutát meg egy kis aprót a zsebembe, ennyi az egész. – 
Felállt. – Megyek, bepakolok. Mire elkészülök, vacsorázhatunk. 

– Mi lesz a vacsora? – kérdezte Tom. 
– Lasagne. 
– Vegetáriánus? – kérdezte Tom az apjától összevont szemmel. 
– Attól tartok – felelte Brian. 
– Kevesen tartják eléggé becsben a lencsét – szólt vissza édesanyja a konyhából. 
– Ne aggódjon, Dora – mondta Brian. – Ha Myra nincs itthon, rengeteg marhahúst és 

krumplit eszünk. 
Myra már vissza is jött. 
– Akkor nem megyek el túl gyakran. A vörös hús nem tesz jót az egészségnek. Kész a 

vacsora. Hozzátok a poharakat! 
Dora úgy döntött, hogy Lizzie-nek igaza volt Tom szüleivel kapcsolatban: tényleg 

nagyon kedvesek. Az édesapja könnyed volt és barátságos, az édesanyja pedig kalandos 
életet él, s ezért nem tesz fel lehetetlen kérdéseket. Mindketten teljesen természetesnek 
vették Dora jelenlétét. 

Vacsora után Myra befejezte a csomagolást, s lefekvés előtt mindannyian ittak még 
egy csésze teát. 

– Nem vagyok biztos benne, hogy készen állok a munkakezdésre – jelentette ki Dora 
nagyot ásítva. Rettentő álmos volt, bár végigaludta a hazautat. 

– Holnap még nem is megyünk vissza – mondta Tom. – Hivatalosan még a bárkán 
vagyunk Hollandiában. Holnap kalandozunk egyet. 

– Jaj, Tom – sóhajtott Dora, aki attól tartott, Tom egy újabb próbán töri a fejét. – 
Remélem, nem lesz túl fárasztó. 

– Ne aggódj, te álomszuszék, imádni fogod. – Tom felállt, és a hajába túrt. – Kér még 
valaki teát? 
  



Huszonharmadik fejezet 
 

 
– Nem tudom eldönteni, szabadságon vagyok-e, vagy sem – jelentette ki Dora, miközben 
az állomás felé sétáltak lommal. Úgy döntöttek, felhívják a hajóépítő telepet, s 
beszámolnak a terveikről, mielőtt elindulnának Londonba. 

– Szabadságon vagy – mondta Tom határozottan. – Meg fogják érteni. Bár minden 
részletről tudni akarnak majd. 

– Akkor felhívom Karent – felelte Dora. – Lehet, hogy össze szeretne futni velünk a 
városban. 

– Először ki kell állnod a próbát, Dora. Karennel máskor is összefuthatunk. 
A fiú hangja szigorúnak és egy kissé lekezelőnek tűnt; Dora ránézett, hogy 

meggyőződjön róla, csak viccel. Amikor meglátta, milyen huncutul mosolyog Tom, 
szeretet fogta el. Visszamosolygott rá. 

– Akkor csak felhívom, de mára nem beszélek meg vele semmit. Rendben? 
Karen nagyon lelkes volt. 
– Nagyszerűen mulatunk anyával! Apa elvitte a Repedtsarkút, úgyhogy az egész ház a 

miénk! Olyan jó egy kicsit beszélgetni. El akarom vinni anyát vásárolni is. Egy kicsit 
öreges lett, amióta utoljára láttam. 

Dora nem állta meg nevetés nélkül. 
– Ha látnád, milyen vidáman szökdécsel a bárkán, nem beszélnél így róla. 
– Nagyon büszke vagyok rá, amiért már nem fél a hajóktól, de a haja rémes. 
Karen nevetve könyvelte el, hogy Dora ezzel már nem tud vitába szállni. 
– Anya úgy tervezi, szombaton rendezünk egy nagy barbecue-t. Van kedvetek 

csatlakozni Tommal? 
– Mindenképp. Isteni lesz! – Mihelyst letették, Dora rögtön beszámolt Tomnak a 

fejleményekről. – Olyan jó lesz! Találkozunk Jóval, megismered Karent, és – vetett a fiúra 
egy gyilkos pillantást – nem lesz időd, hogy megint kitalálj valami utálatos próbát 
nekem! 

– Egyetlen próbám sem volt utálatos! Valld be, hogy mindegyiket élvezted! 
Dora lehajtotta a fejét, s ezzel mintegy beismerte, hogy egy kicsit talán tényleg élvezte 

a próbákat. 
– De a vécék egyáltalán nem tetszettek a fesztiválon. 
– Kinek tetszettek volna? De amúgy jó volt, nem? 
– Igen, tulajdonképpen nem volt semmi gond. 
Tom játékosan meglökdöste, majd felszaladt a vágányhoz vezető lépcsőn. 
A hajóépítő telepen nagyon örültek Dorának. Valaki főzött egy kis teát, s mindannyian 

összegyűltek az irodában, hogy meghallgassák a beszámolójukat. Dora nagyon örült, 
amiért a gyakorlati kérdésekre Tom felelt helyette. 

– Szóval Vlissingenbe mentetek? 
– Igen, Marcus azt mondta, ott ismeri ki magát legjobban. 
– És tényleg olyan jó ez a Marcus, mint amilyennek tartják? – kérdezte valaki 

süteményt rágcsálva. 
– Bizony – felelte Tom. – Kétség nem fér hozzá. 
– De azért Tom is hősiesen viselkedett – tette hozzá Dora –, amikor Ed a vízbe zuhant. 
– Te szentséges isten! Valaki a tengerbe zuhant? 



Miközben Tom elmesélte, mi történt, Dora egy kicsit rendbe tette az iratokat. 
– Tom nélkül nem tudtuk volna megmenteni az életét – egészítette ki a fiú 

beszámolóját Dora. 
– Dehogynem – felelte Tom szerényen, de szélesen vigyorogva. – Jóval átvettétek 

volna a kormányt, és Marcus jött volna le segíteni. 
– Azért egy bárkát nem olyan könnyű egy helyben tartani – jelentette ki Fred. 
– Tényleg akkora bárkák vannak a kontinensen? – kérdezte valaki, miután Ed 

balesetét alaposan megtárgyalták. 
– Igen. El sem tudják képzelni – mondta Dora, amikor elkészült az iratok 

rendezgetésével. – Vannak olyanok is, amelyeken két autó is elfér. Az egyik láttán kicsit 
elszomorodtam. Egy kislánynak játszóteret rendeztek be rajta. Hintázott, miközben a 
bárka úszott a vízen. 

– Téged ez elszomorított? Engem egyáltalán nem. 
– Azt hiszem, ezeken a hatalmas hajókon nagyon magányosak a gyerekek. Én egyke 

vagyok, de mindig voltak barátaim. 
Tom az órájára nézett. 
– Ideje, hogy elvigyelek innen, Dora. 
– Ígérem, hogy hétfőre itt leszek – mondta Dora Frednek. – Most is maradhatnék… 
– Kifelé! – kísérte ki őket Fred. – Boldogulunk anélkül is, hogy maga itt fontoskodna. 
Még egy darabig évődtek arról, fontoskodik-e Dora, s lazán veszik-e a férfiak az irodai 

munkát, majd Tom és Dora beszállt a csónakba, amelyet ezúttal a lány irányított a túlsó 
part felé. 

– Egész jól csinálod – jelentette ki Tom. 
– Vénségemre megtanulok néhány dolgot – felelte Dora. – Ugorj ki, és csipkedd 

magad, rendben? 
– És a szókincset is tökéletesen elsajátítottad – mondta Tom, miközben egy öntöttvas 

gyűrűhöz rögzítette a kötelet. 
– Szinte folyékonyan beszélem a nyelveteket. Milyen próbát kell kiállnom ma? 
– Egyedül fogsz étterembe menni. 
Dora sóhajtott. 
– Ez olyan unalmas! Kettesben sokkal mulatságosabb lenne! Tényleg nem szeretnék… 

– Elhallgatott. – Na jó, rendben. Erre képesnek kell lennem. Remélem, nem valami 
rémisztő helyre küldesz. 

Tom Dora nadrágjának szárára pillantott, s hirtelen elkomolyodott. 
– Hm. Gondolom, nincs kedved gatyót venni, ugye? 
– Gatyót? 
– Gatyát, pantallót… Egyszóval nadrágot! 
Dora végre megértette. 
– Szóval az a baj, hogy sáros vagyok? Akkor miért mentünk ki a telepre? Te is tudod, 

tehetetlen úgy kimenni, hogy ne legyünk sárosak! 
– Ne haragudj, erre nem gondoltam. Na, mit csináljunk a próba előtt? 
– Ebédidő van. Biztos… 
Tom megrázta a fejét. 
– Csak egy tea lesz. 
– Tea? 
– Hm. Forró, barna színű ital, amit úgy szeretsz. 
– Tudom, mi az a tea. Csak… 
– Pedig így lesz. De nem most azonnal. Mit szeretnél előtte csinálni? 
– Nem tudom elhinni, hogy megkérdezed! 



– Miért, akkora zsarnok vagyok? 
– Igen – vágta rá Dora, de rögtön rájött, hogy bár Tom valóban rávette néhány 

dologra, egyáltalán nem zsarnokoskodott vele úgy, mint annak idején John. Johnnal nem 
lehetett vitatkozni. Ha nem akart zűrt, csak igennel vagy nemmel válaszolt neki. De 
eggyel többször mondott neki igent a kelleténél, s ezzel majdnem a vesztébe rohant. – 
Sétáljunk egyet a városban, nézegessünk kirakatokat. Hátha találunk egy megfelelő 
nadrágot. A többi ruhám rendben van? 

Tom csúfondárosan nézett rá. 
– Feltehetően. 
Dora ezt nemleges válasznak vette, s úgy határozott, hogy vesz egy kabátkát is. 
– Tényleg velem akarsz jönni vásárolni? 
– Persze. Végül is miattam kell vásárolnod. De lehet, hogy nem nézek meg minden 

egyes darabot, amit felpróbálsz. Majd ülök a próbafülke előtt, és olvasok. 
Dora mosolygott. 
– Nagyszerű! John úgy utált vásárolni. 
Felszálltak egy buszra, amely Tom szerint az Oxford 
Streetre tartott, s Dora megint azon kezdett morfondírozni, hogy érezhet iránta a férfi. 

Néha úgy hitte, Tom többet lát benne egyszerű barátnál, de egyetlen lépést sem tett felé. 
Olykor arra vágyott, bár egy kicsit olyan tudna lenni, mint Carole. Meg volt győződve 
róla, hogy Carole már rég magához ragadta volna a kezdeményezést. O meg még a 
fesztiválon sem bújt oda Tómhoz. Egy túlzsúfolt, négyszemélyes sátor persze nem is a 
legtökéletesebb terep a csábításra. Dora kuncogni kezdett, majd gyorsan kinézett az 
ablakon, hogy Tom meg ne lássa a mosolyát. 

– Nem feledkezhetnénk meg erről az egészről? Mi lenne, ha csak úgy mulatnánk 
egyet? – kérdezte, miközben az Oxford Street felé tartottak. 

– Ugyan már, Dora! Hol az a vagány lány, aki segített megmenteni Edet? Ezek után 
gyerekjáték egy egyedül elköltött uzsonna! 

Dora lelkét melengette a dicséret. 
– Akkor is egy zsarnok vagy! 
– Dehogyis. A jótevőd vagyok. 
Dora grimaszolt. 
– Ez a politikailag helyes kifejezés a zsarnokra. 
Tom vállat vont, s kissé oldalra hajtotta a fejét; az arcán gödröcske jelent meg. Olyan 

vonzó, hogy az ember észre sem veszi más jó tulajdonságait, gondolta Dora, majd rájött, 
hogy inkább a saját jó tulajdonságai aggasztják. Mindegy, úgysem érdemes beleszeretni 
valakibe, aki csak a kis húgának tekinti. 

 
– Miért nem mondtad, hogy valami csinosabbat vegyek? – kérdezte Dora 
felháborodottan. Egy roppant elegáns hotel előtt álltak Mayfairben. – Ebben a ruhában 
be sem mehetek! – Egyedül semmiképp; de a pacuhaságán még Tom jelenléte sem 
segített volna. 

– Dehogynem, remekül nézel ki. Ez is a próba része. Szegd csak fel a fejed, és keresd 
meg az asztalodat. A nevemre van foglalva. 

– Sosem hittem volna, hogy valaha ezt fogom mondani, de haza akarok menni az 
anyukámhoz! 

Tom nevetését hallva azonban felbátorodott. Végül is nem leselkedik rá valódi 
veszély, s nem fog belehalni a szégyenbe. 

– Ha kihajítanak, Tom Watkins, bosszút állok rajtad – jelentette ki, majd felment a 
lépcsőn, s belépett az elegáns egyenruhát viselő portás által kinyitott ajtón. 



Gyönyörű fiatalember penderült elé. 
– Segíthetek, hölgyem? – kérdezte mély, búgó hangon. 
– Foglaltak egy asztalt nekem… Watkins névre. 
A férfi belepillantott a noteszébe. 
– Valóban. Kérem, kövessen! – Frakkot, csíkos nadrágot és mellényt viselt. Dora 

minden szempontból kifogástalannak találta a megjelenését. 
Kihúzta Dora székét, az ölébe terítette az asztalkendőt, s átnyújtotta neki az étlapot. 
– A teához szendvicseket, dzsemes vagy habos fánkokat és számtalan süteményt 

kínálunk. Milyen teát inna szívesen, hölgyem? – A felsorolt rengetegféle ceyloni és fekete 
tea között volt néhány ismertebb is. 

– Earl Greyt – felelte némi habozás után Dora. 
– Természetesen – hajolt meg a férfi, majd távozott. 
Dora sokkal kevésbé érezte magát kínosan, mint hitte volna. Körülnézett. Valahonnan 

gyönyörű zongoraszót hallott. Az oszlopokat festett virágfüzérek és madarak díszítették; 
a falakon egy-egy tükör szakította meg ugyanezt a mintát. Dora észrevette, hogy egy 
kissé feszengve ül, s igyekezett lazítani. Az étterem tele volt, s ő azon tűnődött, vajon 
könnyen kapott-e asztalt Tom. Nem mindenki volt kirívóan elegáns, de néhány vendégre 
még az anyja is csodálattal nézett volna. 

Ha nem lett volna egyedül, nem érezte volna ilyen szörnyen magát új, ám hétköznapi 
nadrágjában és V nyakú trikójában. Ha tudta volna, hogy idekészül, biztos inkább 
szoknyát vásárolt volna. Kicsit csodálkozott, hogy beengedték. 

Még mielőtt igazán kétségbeeshetett volna amiatt, hogy ilyen alulöltözötten jelent 
meg e régimódi, ám annál ragyogóbb teremben, finomságokkal megrakott zsúr-
kocsijával már ott is volt a pincér. 

Dora nem evett sokat ebédre. Tom ragaszkodott hozzá, hogy épp csak bekapjanak 
valamit, s most, amikor meglátta a füstölt lazaccal, krémsajttal, uborkával és sonkával 
megrakott apró szendvicseket, rájött, hogy iszonyú éhes. Rögtön aggódni kezdett amiatt, 
vajon mennyit lehet enni egy ilyen helyen. Eszébe jutott, hogy a nagyanyja mindig annyit 
evett, amennyi „épphogy elegendő". De az vajon pontosan mennyi? 

Mielőtt ezt kitalálta volna, megérkezett a teája. A teáskanna mintája megegyezett az 
oszlopokéval és a falakéval. A csészealjon álló csészét hozzáillő kancsó és cukortartó 
vette körül. Dora újra hatévesnek érezte magát, mint amikor teadélutánt játszottak 
Karennel. Elmosolyodott. 

– Hölgyem, mindössze két perc, és kitöltöm a teát. Addig is falatozzon egy kicsit! 
Dora kivett egy szendvicset, és megette. Egyetlen harapás volt az egész. Kivett még 

egyet. Pompásak voltak – a tökéletesség morzsái. A kenyér friss, a feltét ízletes, a vaj 
finom és bársonyos. 

Legalább az ételek jók, gondolta, s egyre kevésbé haragudott Tomra. Örült, hogy a fiú 
kiharcolta, hogy ebédre csak valami undorító hot dogot egyenek; ha szendvicset ettek 
volna, kevésbé tudná most értékelni az uzsonnát. 

Megint felbukkant a pincér. 
– Hölgyem, kitöltöm a teát. Tejet adhatok hozzá? 
Dora eltűnődött, vajon miért tünteti ki ennyire a figyelmével. Miközben várt, 

megfigyelte, hogy mások maguknak töltenek. A férfi a könyöke mellé helyezte a csészét. 
– Ízlenek a szendvicsek? 
– Igen, csodálatosak. 
– Szívesen hozok még! 
– Köszönöm, ennyi elég lesz. 



– Kóstolja meg a fánkot is. Magam sütöttem. – Úgy tűnt, szívesen elidőzne még 
Dorával, de egy másik asztalhoz hívták. 

Mióta sütnek a pincérek fánkot? Vágy itt a cukrászok szolgálnak fel? Miközben ezen 
merengett, Dora megevett még egy – ezúttal sonkás és uborkás – szendvicset. 

– Hölgyem, engedje meg – a fánk, a hab és a dzsem. – Míg az asztalon tett-vett, 
ragyogó szemmel mosolygott Dorára. Dora kezdte gyönyörűnek és kívánatosnak érezni 
magát. A férfi kivett a fogójával egy fánkot, s Dora tányérjára tette. Félbevágta, rengeteg 
habot és egy teáskanál dzsemet kent rá. – Kóstolja meg, kérem! 

A fánk apró volt, Dora szája mégis megtelt vele. Felemelte az asztalkendőjét, hogy 
megelőzze a maszatolást. Rágott, nyelt, mosolygott. 

– Nos? – érdeklődött a pincér. 
– Isteni, a szendvicsek mégis jobban ízlettek. 
– Puff – felelte a férfi gúnyosan. – Kóstoljon meg egy képviselőfánkot! 
Részben azért, mert zavarban volt, részben a helyzet rettentő nevetségessége miatt, 

Dora alig tudta elfojtani a kuncogását. Igyekezett magát kordában tartani. Ha ez az 
elragadó ember magára hagyná, nem lenne semmi gond. Odainteni nem nehéz egy 
pincért, de elküldenie még egyet sem kellett. Bekapta a képviselőfánkot. Mennyei volt. 

– Nos? 
– Nagyon finom volt, de ezt maga is nyilván tudja. Most pedig menjen, szolgáljon ki 

más vendégeket is. Ki fogják rúgni. 
– Pas du tout. Ma én vagyok a főnök. Még mindig a szendvicseket szereti jobban? 
– Nem tudom. Talán nem. 
– Kóstoljon meg egy habcsókot! – sürgette a férfi. – Egy falat az egész. 
Dora bekapta az aprósüteményt. Az édes hab, amely az apró eperdarabkáktól még 

édesebbnek tűnt, azonnal elomlott a szájában. 
– Valóban pompás. 
– Hozok még egypárat. 
Dora kezdte rosszul érezni magát; még egy habcsók, és felfordul a gyomra. Titokban 

az asztalkendőjébe böfögött, s máris jobban érezte magát. Az ajtóra pillantott. 
Megpróbáljon megszökni? Rájött, hogy ez képtelenség; akkor is az, ha Tom előre fizetett. 

– Kérem, ne! – könyörgött, amikor a pincér öt apró, tökéletes habcsókot hozott 
csipketerítővel letakart tálcáján. 

– Hölgyem… – kezdte a férfi rosszallón. 
– Képtelen lennék többet enni. Nagyon finomak, de… 
– Akkor becsomagolom őket. 
Épp visszatért a rózsaszín és arany szalaggal átkötött dobozzal, amikor megjelent 

Tom. Nem tűnt túlságosan elragadtatottnak. 
– Ó, szia, Tom – köszönt neki Dora. 
– Megkaphatnám a számlát? – szegezte a kérdést Tom a pincérnek. 
– Természetesen – felelte a férfi összevont szemöldökkel, majd távozott. 
– Micsoda pasas! – tajtékozott Tom. – Amióta itt vagy, mást sem csinál, csak fel akar 

szedni! 
– Dehogy akar! Ne hülyéskedj! 
– Figyeltem! Más vendégekkel nem volt ilyen kedves. 
– Te követsz engem, Tom? – Dora felháborodást színlelt, valójában azonban boldog 

volt. 
– Csak szemmel tartalak. Az a nyálas, mézesmázos… – elhallgatott, kereste a megfelelő 

szót – alak a süteményeivel akart elcsábítani. 
– Hm. Nem a legrosszabb megoldás – felelte Dora könnyedén. 



Tom felhorkant, és a pénztárhoz masírozott. Dora még sosem látta ilyen indulatosnak 
és – el kellett ismernie – rosszkedvűnek. Sajnálta a pincért, s bocsánatkérőn mosolygott 
rá, de Tom szemmel látható féltékenysége nagyon hízelgett neki. Talán mégsem csak a 
húgának tekinti. 

Tom követte a pincért a pénztárhoz, s elővette a pénztárcáját. Dora megfogta a 
habcsókos dobozt. Tom majd megeszi őket a parkban. 

– Gyerünk! – parancsolt rá Tom szigorúan; megfogta a karját, s kivezette az 
étteremből. Dorának arra is alig volt ideje, hogy hálásan a pincérre mosolyogjon. 

– A csirkefogó! 
– Nagyon figyelmes volt – kuncogott Dora. 
Tom úgy menetelt mellette az utcán, mint egy bősz apa. 
– Ha ezt tudtam volna… 
– Nagyon finom volt a tea, és mostantól sokkal szívesebben járok egyedül étterembe… 
– Ez nem vicces! 
– De az! Nagyon vicces! Most pedig hagyd abba a zsörtölődést, üljünk le valahol, és 

edd meg a habcsókokat! Isteniek. 
Tom felmordult. 

 

Huszonnegyedik fejezet 
 

 
Jo annyira várta, hogy viszontláthassa Karent, hogy képtelen volt másra gondolni. Karen 
az apjával jött ki elé, s amikor meglátta, a kocsik közé vetette magát, hogy mielőbb 
megölelhesse. 

– Anya! Milyen barna vagy! Remekül nézel ki! 
Karen teljesen megváltozott, mégis éppolyan volt, mint mindig. Anya és lánya hosszú 

perceken át ölelkeztek, majd Philip a biztonságosabb járdára terelte őket. 
– Drágám, úgy hiányoztál! – Jo megfogta a lánya kezét. A táskáját Philipre hagyta. 
Egymást átkarolva sétáltak a kocsihoz. Jo tudomást sem vett Philipről; nem csak azért, 

mert Karen úgy lefoglalta; nem is nagyon tudta, hogyan viselkedjen vele. Nem voltak 
ellenérzései, de már nem is szerette. Különösen a Marcusszal töltött éjszaka óta. Otthon 
majd igyekszik tisztázni az érzéseit. Elhessegette a Marcusszal kapcsolatos gondolatait, s 
igyekezett csak a lányára figyelni. 

– Főztem is – újságolta Karen, miközben rákanyarodtak az autópályára. – Majdnem 
beleegyeztem, hogy apa egyedül jöjjön érted, de rájöttem, hogy nem tudok várni, amíg 
hazaérsz. Remélem, nem baj. 

A két nő egész úton hazafelé csacsogott, elsősorban Karen torontói élményeiről. 
Philip szótlanul vezetett. 

– Itt vagyunk – jelentette ki végül, s a nők ráeszméltek, hogy megérkeztek. 
Philip kinyitotta a csomagtartót, s kivette Jo táskáját, benne minden aprósággal, 

amelyet akkor vásárolt, míg a repülőjére várt. 
– Azt hiszem, én lassan visszamegyek a motelbe – mondta Philip. 
– És hol van… Samantha? – kérdezte Jo; remélte, hogy nem vár Philipre a motelben. 
– A szüleinél. Jól érzi ott magát, tejben-vajban fürösztik – s mint egy szülői 

összeesküvés résztvevője mosolygott Jóra. 



Jo visszamosolygott rá. 
– A szerepek végül megfordulnak; most Karen füröszt tejben-vajban engem. 
Karen előbb az egyikre, majd a másikra nézett. 
– Maradj itt vacsorára, apa. Rengeteget főztem. 
Philip bátortalanul pillantott Jóra. 
– Persze, maradj – mondta Jo, akit a lánya iránti szeretet engedékennyé tett. – Hoztam 

egy üveg malátát. 
– Azt hittem, a duty free boltokat csak akkor használhatjuk, ha az Európai Unión 

kívülre utazunk – mondta Karen, s belekarolt. 
– Pedig nem így van. Nem is volt drága. Isteni csokit is hoztam. 
– Azt látnád, amit én hoztam neked! – vágott fel Karen. – Először is egy Touche Eclat-t. 
– Drágám! 
– Mindig lelkifurdalásom volt, amiért elloptam a tiédet… Neked különben is több a 

rejtegetnivalód, mint nekem! 
Jo nevetett, s megölelte a lányát. 
– Te haszontalan! 
– Talán menjünk be, és igyunk valamit! – javasolta Philip. 
 

– Mint a régi szép időkben – jelentette ki Karen; a tányérjára tette a villáját, s labdát 
gyúrt az asztalkendőjéből. 

– Bizony – felelte Jo, akit kissé megszédített az izgalom, az alkohol és az alváshiány. Az 
időeltolódás hatását is érezni vélte, bár ez nem lehetett komoly, hiszen a repülőút 
mindössze egyórás volt. Ivott egy kortyot; Philip észrevétlen újra megtöltötte a poharát. 
– Együtt mind a hárman. – Könnyebb volt, mint hitte, bár időről időre eszébe jutott, mit 
csinálhat Marcus, s vajon ő is gondol-e rá. 

Philip elégedetten sóhajtott. 
– Isteni volt a vacsora, drágám. – Felállt, s homlokon csókolta a lányát. – Örökölted 

édesanyád szakácstehetségét. 
– Örülök, hogy ízlett, apa. – Karen is felállt, s ő is megcsókolta az apját, majd 

összeszedte a tányérokat. – Maradsz éjszakára? 
Philip nem válaszolt rögtön. 
– Inkább nem. De ha nincs ellene kifogásotok, szívesen benézek máskor is – mondta 

Jónak. 
– Természetesen. Ez a te otthonod, nem az enyém. 
– A tiéd is, Jo – mondta Philip, s megcsókolta Jo arcát. Kiment. A két nő hallgatott. 
– Hogy érti, hogy az enyém is? – motyogta Jo zavartan. Nagyon fáradt volt. 
– Rá se ránts! – terelte el a figyelmét Karen. – Bontsuk ki a csokit, amit hoztál. Üljünk 

le a nappaliban; kényelmesebb lesz. 
– Igazad van. Ennél az aprócska asztalnál képtelenség beszélgetni; még a 

könyökünknek sincs hely. 
 

Jónak másnap reggel már nem voltak kétségei afelől, milyen az, ha az ember sorsát 
kezébe veszi az imádni való, zsarnoki lánya. 

– Anya, a hajadat le kell vágatni, és be kell festetni – jelentette ki Karen, miközben a 
konyhaszekrényben talált furcsa ennivalót kóstolgatták. Olyan volt, mintha különféle 
állateledeleket – elsősorban papagájeledelt – kevertek volna össze, de a doboz azt ígérte, 
megfiatalítja a testet és a lelket, úgyhogy Jo lemondóan rágcsálni kezdte. – Egy kicsit 
elhanyagoltad magad. 

– Mi biztos belecsempésztünk volna néhány érdekes hallucinogén növényt is, ugye? 



– Ne válts témát! A hajad. 
– Jó, felhívom a fodrászt. 
– De nem a drága Joyt. Tudom, mennyire szereted, de évek óta pontosan ugyanúgy 

vágja a hajad. Meg kell újulnod. 
Jo sóhajtott, igyekezett beletörődni az elkerülhetetlenbe. 
– Tehát hová menjek? 
– A városba. Janet említett egy helyet. 
– Ki az a Janet? 
– Egy barátnőm az egyetemről. Arrafelé lakik, mesélt a környékről. Gyantáztatni kell a 

lábadat, és be kell feküdnöd a szoláriumba, bár a színed nem rossz. És venned kell 
néhány melltartót. 

– Teljesen át akarsz alakítani? 
– Határozottan. – Karen felállt, s leszedte az asztalt. – Te leszel a klimax felé közelítő 

nők közül a legragyogóbb az egész bolygón. 
– Te ilyen szavakat is ismersz? – képedt el Jo, s azt kívánta, bárcsak a lánya ne lenne 

ilyen jól értesült. 
 

Másnap Karen és Jo egy bolt előtt ácsorgott Knightsbridge-ben. Bent biztonsági őr ügyelt 
a rendre. 

– Nézd csak – suttogta Jo –, itt csak akkor vehetsz melltartót, ha elég flancos vagy, és 
én nem vagyok az! 

– Istenien nézel ki! A hajad csodálatos, ez a melír nagyon feldobja. Nincs egyeden ősz 
hajszálad sem, és a bőröd mesés a pakolás után. 

Jo kénytelen volt elismerni, hogy sokkal jobban érzi magát. Egyfolytában azon 
tűnődött, vajon Marcusnak tetszene-e az új, sima bőrű Joanna. 

– Ugyan már, gyere! – nyaggatta Karen. 
– De a fehérneműm… 
– Nincs vele semmi baj. És a melltartódat úgyis leveszed. 
– Nem jössz be te is? 
– Távolról sincs ennyi pénzem, anya. Visszajövök félóra múlva. Csörögj rám, ha előbb 

végzel. 
Jo vakmerően rámosolygott a biztonsági őrre, s belépett a boltba. Egy ötvenes, jól 

öltözött nő jött elé, s feltételezve, hogy Jo nemmel fog felelni, megkérdezte, járt-e már itt. 
Amikor Jo elismerte, hogy teljesen újonc, a pulthoz kísérte, ahol sorszámot osztottak. 

– Váron itt, míg szólítják – mondta neki egy méregdrága kosztümöt viselő nő. 
– Mint a sajtos pultnál? – szaladt ki a kérdés Jo száján. 
A nő – halványan – elmosolyodott. 
– Pontosan. De mivel most nincsenek sokan, az ifjú hölgy máris segít. 
Jo úgy érezte magát, mintha a fogorvos épp most készülne megfeddni, amiért nem 

használ elég gyakran fogselymet, vagy mintha a háziorvos közölné vele, hogy túlsúlyos. 
Kötelességtudóan követte a nőt. 

– Erre, asszonyom. 
Jo figyelmét nem kerülte el a falon függő dedikált fénykép. Az ifjú királynő férjével, 

gyermekeivel és kutyáival. Fülöp herceg különösen remekül nézett ki. Pillantásuk nem 
fokozta Jo önbizalmát. 

– Vetkőzzön le derékig, asszonyom, s megmérem. Mi nem használunk gyári 
méreteket. – A fiatal nő feltehetőleg egy közép-európai rendőrállamból származott. Jo 
ruhát viselt, s gondosan vetkőzni kezdett. Hálát adott az égnek, amiért volt olyan 
előrelátó, hogy alsószoknyát is vett; így – viszonylag új s tökéletesen tiszteletreméltó – 



bugyiját nem kellett felfednie. Vannak helyzetek, amelyek egy olyan nőt is zavarba 
hozhatnak, aki túl van egy szülésen. 

A fiatal nő szemügyre vette a felsőtestét. Jo mindeddig nagyjából elégedett volt a 
melleivel, most azonban eltűnődött, nem sokkal nagyobb-e az egyik, mint a másik, vagy 
nem látszanak-e meg rajtuk Marcus ujjlenyomatai. Alig észrevehetően kihúzta magát. 
Közeledik a pillanat, amikor be kell számolnia Karennek Marcusról. 

– Várjon, kérem, rögtön visszajövök. 
Bár egyedül volt, Jo összefonta karját a mellén, miközben a királynő fényképe előtt 

állt. Különben tiszteletlennek érezte volna magát. Persze, Karen felnőtt, Jo mégis úgy 
érezte, azt szeretné, ha a szülei újra egymásra találnának. Minden gyerek erre vágyik, 
akárhány éves is. Mivel Samantha elutazott, Karen talán még annak ellenére is 
elképzelhetőnek tartja, hogy ők újra összejöjjenek, hogy tudja, az apjának nemsokára 
gyereke lesz. Jo azonban akkor sem menne vissza Philiphez, ha nem lenne Samantha. 
Mindezt olyan tapintatosan kell Karen tudomására hoznia, ahogy csak tudja. 

A nő melltartókkal megpakolva tért vissza. 
– Milyen színűt szeretne? 
Jo felpróbált egy feketét. Az alsószoknya alatt fekete bugyit viselt, s hozzávaló 

melltartóban gondolkodott. Nagyon szoros volt. 
– Ez hányas? – kérdezte, s amikor a nő válaszolt, előbb kinyitotta, majd becsukta a 

száját. – Az esküvőm óta nem viseltem ekkora melltartót, és ami a kosarat illeti, nos, egy 
ilyen versenyen nem is indulnék szívesen… 

A fiatal nő nem beszélt elég jól angolul, s tudomást sem vett e megjegyzésről. A 
melltartópróbát komolyan kell venni. Meghúzta a pántokat, s kissé megemelte Jo mellét. 

– Most nézze meg. 
Jo megnézte. 
– Hűha – mondta –, hol a dekoltázsom? – Az eddig megszokott árnyék helyén most 

mélységesen mély szakadék tátongott. 
– Természetes dekoltázsa van – mondta a nő. – Vegye vissza a ruháját, nézzük meg, 

hogy fest. 
Jo kénytelen volt elismerni, hogy csodásan. 
– Te jó ég, ezt muszáj megvennem. 
– Megmutassam más színben is? Esetleg fehérben vagy krémszínűben? 
– Igen, legyen szíves. – Jo kezdett belejönni. 
– Próbálja fel ezt is! 
Jo felpróbálta. Felvett melltartókat, amelyeket mélyen kivágott ruhákhoz viselhet; 

olyanokat, amelyeket az edzőteremben hordhat, hogy leszorítsák a mellét, s felvett egy 
fölöttébb kihívó darabot, amelynek bársonypántjai voltak, és masnik díszítették. Úgy 
érezte benne magát, mintha egy kurtizán és egy Monet-kép kereszteződése lett volna. 
Imádta. Kiválasztott hármat. Csak akkor ébredt rá, hogy az árukat meg sem kérdezte, 
amikor már a pénztár előtt állt. A végösszeg hallatán kis híján szívszélhűdést kapott. 

– Jó lenne, ha előbb-utóbb megint el akarna tartani valaki – motyogta, miközben 
átnyújtotta a pénztárosnőnek a bankkártyáját, s boldog volt, amiért az utóbbi időben 
nem költött sokat. 

Karen már türelmetlenül várta az ajtóban. 
 

Két nappal a teadélutánt követően Dora éppen mosogatott reggeli után, amikor Karen 
felhívta. 

– Szia, Dora, én vagyok az! Nem rosszkor? 



Karen mindig abból indult ki, hogy akárkit is hív, az illető tudni fogja, hogy ő az – s 
Dora tapasztalatai szerint ez így is szokott lenni. 

– Dehogyis! Épp mosogatok. 
– Nagyszerű! Úgy várom, hogy vasárnap találkozhassunk! Összejöttetek már? 
Ezt a kérdést az elmúlt pár napban Dora is gyakran feltette magának, de mindeddig 

nem sikerült megválaszolnia. Barátnője szókimondása hallatán elmosolyodott. Úgy 
hiányzott neki. 

– Fogalmam sincs – vallotta be becsületesen. 
– Lassan dűlőre kell jutnotok, különösen azután, ami Johnnal történt. 
– Mégsem kérdezhetek rá, nem gondolod? 
– Nos… – Karen elhallgatott, s legjobb meggyőződése ellenére sem unszolta tovább 

bátortalan barátnőjét. – Anya szerint Tom szívdöglesztő, én meg alig várom, hogy 
megismerhessem. 

– Ő is nagyon szereti Jót. 
– Anya meghívja Mirandát és Billt is, akiket a bárkáról ismer… 
– Igen, nagyon kedves emberek. 
– És másokat is, de nem tudom pontosan, kiket. Apával remekül kijönnek egymással. 

Azon tűnődöm, vajon észhez térnek s újra összejönnek-e. 
Dora elhűlt. Persze megértette Karent, ő viszont hallotta, hogy amikor Jo Philipről 

beszélt, a hangjából nem harag csendült ki, hanem unalom. A haragot le lehet küzdeni, az 
unalom viszont unalom marad. Visszatérhet-e Jo egy olyan férfihoz, aki untatja? 
Lehangoló lenne. Most, hogy újra belegondolt, biztos volt benne, hogy Jónak tetszett 
Marcus – de persze lehet, hogy tényleg csak a klimax közeledte miatt. Az élet néha olyan 
bonyolult. 

– Azt hittem, az apád barátnője terhes. 
– Valószínűleg tényleg az – mondta Karen, majd elhallgatott. – De azt meg lehet 

oldani. 
Dora nem felelt rögtön. Tökéletesen megértette, hogy Karen azt szeretné, ha a szülei 

rendbe hoznák a házasságukat, mégsem volt biztos benne, hogy ez jó ötlet lenne. 
– Lehet – mondta végül. 
– Mindenesetre remekül mulatunk anyával! Rengeteget kertészkedik, azt mondja, 

visszahódítja a kertet. És egy csomót vásároltunk. A haját is levágattattam. Vett néhány 
új melltartót; mondtam neki, hogy tekintse befektetésnek. Remekül néz ki, szinte ragyog. 
Szerintem azért, mert olyan jól kijönnek apával. Szerinted? 

– Apád már vissza is költözött? – A gondolat szörnyen kétségbe ejtette Dorát. 
– Nem, de szabadságot vett ki, amíg itt vagyok. Párszor átjött enni, párszor meg 

elmentünk együtt. Mint egy igazi család, a régi szép időkben. 
– Isteni – mondta Dora alig hallhatóan. 
– Vásárnap majd meglátod. Már alig várom. És jussatok végre dűlőre Tommal! 
– Én mindent megteszek – nevetett Dora. 
Mihelyst emlegetni kezdték, Tom megjelent az ajtóban. 
– Dora, nem kellett volna elmosogatnod! 
– Csak a serpenyőt és pár edényt mosogattam el, a többi mehet a mosogatógépbe. 
– Remek vendég vagy! 
Dora grimaszolt. 
– Tudom. Viszont Karen telefonált. 
– És? 



– Elmesélte, kik jönnek a barbecue-ra. Jo és a volt férje, Philip meghívtak pár embert. 
Miranda és Bill is jön, úgyhogy közelebbről is megismerhetjük őket. Karen azt mondja, a 
szülei egyre jobban kijönnek egymással… 

– És mi van Marcusszal? – vágott közbe Tom. 
Dora az ajkába harapott. 
– Mi lenne vele? 
– Lehet, hogy tévedek, de szerintem tetszik neki Jo. Tudom, hogy szerinted az ilyesmit 

csak nők érezhetik meg, de ahogy néha ránézett… 
Dora megrázta a fejét, s még mindig az ajkát harapdálta. 
– Karen szemmel láthatóan azt hiszi, hogy a szülei megint össze fognak jönni. 
– Ó – sóhajtott Tom. – Ez ügyben nem sokat tehetünk, különösen mert nem tudjuk, 

mit szeretne Jo. 
– Tényleg nem – felelte Dora, s azon tűnődött, hogy érezhet iránta Tom. – Kérsz egy 

kávét vagy valamit? 
– Hm. Kérhetek. Elkészítsem? Nagyon szeretem a valódi kávét. 
– Akkor persze hogy készítsd el. Fogalmam sincs, hogy működik ez a gép. 
– Megmutatom. 
– Nem kell! Holnap bemegyek dolgozni. Lesz egy napom a hétvége előtt, hogy 

egyenesbe jöjjek, és így hétfő reggel nem lesz olyan rémes. Hát te? 
Tom kinyitotta a hűtőszekrényt, s kivette a kávésdobozt. 
– Még nem tudom. 
Dora egy kicsit elkedvetlenedett. Úgy várta már, hogy együtt mehessenek dolgozni 

Tommal, mint egy igazi pár. De hisz ők nem is egy pár, figyelmeztette magát. 
– Ne nézz olyan szomorúan. Majd elmondom, hogy jutsz oda. 
Dora arra gondolt, pontosan tudja, hogyan juthat oda, de bólintott s elmosolyodott. 
 

Tom végül vele ment a hajóépítő telepre, de rögtön el is tűnt. Dorához be-benéztek 
különböző személyek, akik Tomot keresték, de ő csak megrázta a fejét, és megvonta a 
vállát. Ebédidőben a fiú rácsörgött. 

– Felhívott Marcus! 
– Ó! 
– Igen. Azt akarta tudni, részt tudok-e venni a Három nővér hazahozatalában. 
– Mikor kell hazahozni? Rám is szüksége van? – kérdezte Dora. 
– Szüksége nincs, de nagyon szívesen lát. De nem ezért hívlak. 
– Hanem? 
– Véletlenül megemlítettem a barbecue-t. 
– Ó! 
– Bizony. Elefánt vagyok a porcelánboltban. Attól tartok, Marcust nem hívták meg. 

Nem is tudott róla, és amikor mondtam neki, hogy Jo félje is ott lesz, egyáltalán nem tűnt 
lelkesnek. 

– Ez csak egy barbecue. 
Dora hallotta, amint Tom sóhajt. 
– Utaltam arra is, amit Karenről mondtál, hogy azt szeretné, ha a szülei újra 

összejönnének… 
– Hogy voltál képes ebbe az irányba terelni egy beszélgetést? 
– Amikor azt mondtam, Jo és a férje, Marcus mintha megrémült volna. 
– Ó! 
– Azt hiszem, el szeretne jönni. Én örülnék, ha látnám. Elkérte Jo címét. Meg tudnád 

mondani? 



Dora csak egy pillanatig tépelődött, vajon helyesen cselekszik-e, majd megmondta Jo 
címét Tomnak. Jo valószínűleg nem fogja bánni, ha Marcus felbukkan; szokva van a nagy 
vendégjáráshoz. Philip is régóta ismeri Marcust. Amikor Tom Marcusszal beszélt, 
valószínűleg rossz volt a vonal, és a fiú félreértett valamit. Végül is Marcus Hollandiában 
van. Nem kis utat kell megtennie azért a kis sült báránycombért. 

– Remek – mondta Tom. – Nem baj, ha egyedül kell hazamenned? Rengeteg dolgom 
van. 

– Elképzelni sem tudom, mit csinálsz, hacsak nem kezdtél el tényleg dolgozni. 
Mindenki rajtam keres. 

– Dolgom van, na. De tényleg nem baj? 
– Dehogyis. 
– Nem szeretném, ha… 
– Tom! Belerángattál egy csomó rémisztő és gusztustalan ügybe – felelte, felidézve a 

popfesztivált –, amelyek után már nem jelenthet gondot, hogy egyedül vonatozzak pár 
állomást. Van kulcsom. 

– Isteni. Akkor később találkozunk. 
Miután letették, s Tom már nem hallhatta, Dora egy hatalmasat sóhajtott. 
Tom akkor ért haza, amikor Dora és az apja borozgatni kezdtek. 
– Péntek van – jelentette ki Brian. 
– Tegnap is megittunk egy üveg bort – felelte Dora. 
– Tegnap csütörtök volt. Az egész más. 
Dora nevetett, Tom ekkor lépett a konyhába. 
– Mit műveltek, ti bolondok? 
– Kérsz egy kis bort? – kérdezte az apja. 
– Persze! 
 

Tomot majd szétvetette a lelkesedés, amikor megjelent a reggelinél. Egy borítékot 
nyújtott át Dorának. 

– Remélem, nincs ma semmi dolgod. 
– Nincs. 
– Most már van. Ez az utolsó próba. Apa, kölcsönkérhetem a kocsit? 
– Már tegnap megmondtam, hogy igen. Azóta semmi sem változott. 
– Nagyszerű! Akkor én megyek is – jelentette ki Tóm, s kezében egy félig megevett 

pirítóssal már el is tűnt. 
– Remek gyerek – szólt Brian ünnepélyesen. 
Dora nevetett és sóhajtozott, majd kinyitotta a borítékot. Egy vonatjegyet talált benne, 

és Tom utasításait. Szállj fel a 9.45-ös vonatra. Ha kiléptél az állomásról, fordulj balra, 
haladj el a kocsma mellett, s menj végig a kőgáthoz vezető keskeny ösvényen. Ott vár egy 
hajó, benne az első nyomra vezető jel. Kincskeresés! 

Dora az órájára nézett: tíz perccel múlt kilenc. Az állomásig tíz perc az út. Tom elvitte 
a kocsit, úgyhogy gyalog kell mennie. 

– Legalább az állomásig elvihetett volna – mondta, s a mosogatóba tette a tányérját és 
a bögréjét. 

– Mulasson jól, Dora – mondta Brian. Dora sejteni vélte, hogy be van avatva. 
– Megkísérlem, csak érjem el azt a vonatot. 
– Rengeteg ideje van – mondta Brian, s az újságjába temetkezett. 
Dora megrázta a fejét. 
– Még össze kell szednem magam, ráadásul szeretek viszonylag korán kiérni az 

állomásra. Viszlát! 



Felszaladt az emeletre, bedobált a hátizsákjába mindent, amiről úgy gondolta, 
szüksége lehet rá, és távozott. 

Miközben az állomás felé sétált, azon tűnődött, mit tartogat vajon számára Tom. Talán 
már tegnap is a próbát szervezte. Dora mosolygott. Hiányozni fognak neki a próbák. Mi 
lesz a barátságukkal, ha nincs több próba? 

 

Huszonötödik fejezet 
 

 
Dorának még persze így is várnia kellett a vonatra. Közben azon morfondírozott, vajon 
megfelelően öltözködött-e. Gyönyörű idő volt, úgyhogy vékony nyári szoknyát és egy kis 
mellénykét vett fel. A hátizsákjába bedobott egy kardigánt, ám ahogy Tomot ismeri, 
elképzelhető, hogy gumicsizmára is szüksége lesz. De mivel gumicsizmát nem hozott 
Tom szüleihez, nem tehet magának szemrehányást, amiért nem vette fel. 

Az útmutatóval a kezében közeledett a gáthoz. Tényleg ott várta egy ismerős hajó, 
egyike azoknak, amelyekkel a hajóépítő telep és a part között szoktak közlekedni. A 
kötélen, amely a csónakot a cölöphöz rögzítette, papírlapot látott. Levette. 

Szállj be a hajóba, és evezz, amíg át nem érsz a szigetre. 
Az ott szemben biztos a kis sziget. Dora nem járt még ott, de tudta, hogy sokan ott 

szokták kikötni a hajójukat. Ahhoz a szigethez hasonlóan, ahol Tom állomásozik a 
hajójával, valószínűleg ez is tájvédelmi terület. 

Dora igyekezett kiverni a fejéből, hogy viselkedése törvénysértő, beszállt a csónakba, 
s keresztülevickélt a folyón. Evez és evickél, ebből majd egy remek szóviccet farag, ha 
találkozik Tommal. 

A következő nyomra vezető jel egy félig a sárba ásott palackból kandikált ki. 
Indulj el balra, és mássz fel a fára (Dora felszisszent a gondolatra, hogy rövid és szűk 

szoknyájában fára kell másznia), s ha találsz valamit, nézz rája. 
Hm, gondolta Dora, a rím egy kissé csikorog, ő mégis remekül érzi magát. Balra sétált 

az ösvényen, s befordult a sarkon. Meglátta a félig kidőlt fűzfát. Szerencsére nem kell 
megmásznia; elég, ha az ide-oda billegő törzsén odaegyensúlyoz a koronájáig. Levette a 
szandálját, s kapaszkodni kezdett fölfelé a fatörzsön. Az ágak közt meglátott egy csokor 
virágot. Volt közte kerti szegfű, de olyan vadvirágok is, mint a gólyaorr. Dorának nagyon 
tetszett a csokor, amelynek közepén ott virított a következő jel. 

Mássz le a fáról, és végig a folyó partján, ott vár majd rád egy vizestartály. 
„Tom! Ezek a rímek egyre rémesebbek – gondolta Dora –, és hogy még fára is másszak 

értük…" Mindenesetre a táskájába gyömöszölte a csokrot, mielőtt lekecmergett a fáról, s 
elindult az általa helyesnek vélt irányba. Aprócska sziget volt, mégis könnyen 
eltévedhetett volna. Amikor észrevette a magas fűben rejtőző rozsdás víztartályt, rajta a 
következő jellel, már tudta, hogy jó irányba indult. 

Fordulj balra, fordulj jobbra, vágj át az erdőn, s olyasmit találsz, amitől jókedvre 
derülsz! (Remélem). 

– Hát, nem a verseidtől fogok jókedvre derülni – mondta Dora hangosan; azt 
gyanította, Tom ott lapul valahol, s őt figyeli. 

Izgatottan várta, most mi következik. Bosszankodni próbált Tom rémes versei és az 
egész helyzet ostobasága miatt, de nem nagyon tudott. 



Nem fordult balra, és nem fordult jobbra, hisz az erdő ott volt előtte. Ahogy 
közeledett, zenét hallott. Egy tisztásra ért, ahol impresszionista festményre emlékeztető 
jelenet fogadta. Tom is ott volt, háttal neki. Épp a tűt helyezte egy 78-as fordulatszámú 
lemezre egy tölcséres gramofonon, majd a nyári csendben megszólalt egy régi, érzéki és 
megrendítő Billie Holiday-dal. 

A füvön skót kockás takaró és pár óriási párna hevert csábítón. Volt ott egy nyitott, 
fűzfából font piknikkosár is. A nap – eddig felhők takarták – ebben a percben döntött 
úgy, hogy kisüt, fénye mindent beborított. Dora látta, hogy kissé távolabb, a fák mögött 
víz csillog. Páfrányillatot érzett, valószínűleg éppen most gázolt át a növényeken. 
Ácsorgott egy kicsit a tisztás szélén, remélte, hogy Tom észreveszi. Most, közelebb érve 
látta, hogy a fiú nagyon ideges. Amikor megszólalt a zene, járkálni kezdett. Dora 
köhintett egyet, s Tom felnézett. 

– Szia! – mondta. Szemmel láthatóan megkönnyebbült, amikor meglátta Dorát, de 
nem mosolygott. – Rendben idetaláltál? 

Tom nyugtalanságát látva Dora is zavarba jött. 
– Igen. Remek ötlet volt ez a kincskeresés. Nincs még korán az ebédhez? – Érezte, 

hogy minden megváltozott köztük, s nem volt könnyű megtalálnia a megszokott, 
pajtáskodó hangot. 

– Egyáltalán nincs korán. Nem tudtam, meddig fog tartani, hogy ideérj. 
Dora mosolygott. 
– Nem volt olyan nehéz. 
– Nos, foglalj helyet. Most ásnom kell egy kicsit. 
– Ásnod? 
– Ühüm. – Ásót fogott, odament, ahol a legszorosabban álltak egymás mellett a fák, s 

ásni kezdett. Végül kiemelt a földből egy üveg pezsgőt. Odavitte Dorához. 
– Apám folyton arról papol, milyen jók voltak a régi piknikek, amikor három nappal 

előbb elásták a pezsgőt, hogy jól lehűlhessen. Én csak ma reggel ástam el, de már akkor 
is hideg volt, úgyhogy biztos finom lesz. 

Dora kissé megszeppenve ült le a takaróra. Tom rozsdamentes acélpoharakat 
varázsolt elő a kosárból. 

– Ezeket Indiában vettem, amikor ott jártunk az iskolával. Kimérve árulták. 
– Hogyhogy? 
– Amikor kiválasztottam őket, megmérték a súlyukat, és az alapján mondták meg az 

árukat. 
– De jó! Jó neked, hogy eljutottál Indiába az iskolával. 
– Ha akarsz, te is elmehetsz. Fogd csak meg a poharakat; kinyitom. 
– Mégis mit ünneplünk? 
– Természetesen azt, hogy kiálltad a próbákat. Most már hivatalosan is Bátor Ember 

vagy. – Dorára mosolygott, de a szeme komoly maradt. Pezsgőt töltött, s átnyújtott 
Dorának egy poharat. – Egészségedre! – mondta. 

– Neked is! – Koccintottak és ittak. Tom Dorát fürkészte. 
– Tényleg, jutalmat ígértél – mondta könnyedén Dora. Letette a poharát; azt hitte, ez a 

csodás piknik a jutalom. 
– Lesz jutalom, de csak ebéd után. Várj csak, felteszek egy másik lemezt. 
– Hogy cipelted ezt mind ide? Isteni ez a gramofon. Olyan megható. 
– Egy CD-lejátszó nem teremtette volna meg azt a hangulatot, amelyre vágytam. 
– Milyen hangulatra vágytál? 
Tom fészkelődött. 
– Romantikusra – felelt, s nem nézett a lányra. 



Dora félrenyelte a következő korty pezsgőt. 
– Harapjunk valamit! – mondta Tom, miután feltett egy új lemezt, s felhúzta a 

gramofont. Kotorászott a kosárban, s elővett egy alufóliába bugyolált csomagot. – Füstölt 
lazacos szendvics. Tegnap este készítettem. 

– Hogy tudtál ennyi mindent ideszállítani hajóval? – Dora elvett egy szendvicset, bár 
nem volt igazán éhes. 

– Csaltam. Arrafelé van egy rozoga vén híd is – intett a fák felé. – Hazafelé mehetünk 
kocsival. 

– Nekem tetszett, hogy csónakkal jöttem. 
– Reméltem, hogy tetszeni fog. 
Dora bátortalanul a fiúra mosolygott. 
– Remek ez a szendvics. Eddig nem tudtam, hogy éhes vagyok, de most, hogy 

megkóstoltam… 
– Egyél egy kis sült krumplit is. Vagy hot dogot. Meleg. 
– Azt meg hol szerezted? 
Tom parafa dugóval zárt, régimódi termoszt vett elő. 
– Vegyél egyet. 
Istentelenül finom volt. 
– Te jó ég, nem tudtam, hogy még csinálnak ilyen jó hot dogot. 
– Egy csemegeboltban vettem. Azt hiszem, maguk sütik. Csodás ez a leveles tészta. 

Vegyél még egyet! 
Dora épp a combjába akarta törölni zsíros kezét, amikor Tom elővarázsolt egy 

vászonszalvétát. 
– A konyhaszekrényben találtam. Anya sosem használja, azt mondja, rettentően nehéz 

kivasalni. 
– Viszont nagyon szép. – Dora megjegyezte, hogy az asztalkendőket ki kell majd mosni 

és vasalni, mielőtt Tom édesanyja hazajön. 
– Igyál még egy kis pezsgőt! – nyújtotta Dora felé az üveget Tom. 
– Még ezt sem ittam meg. 
– Akkor csak siess. Desszertnek képviselőfánkot hoztam. 
– Ugye, nem te sütötted? 
– Nem. De már át szeretném adni az ajándékot. 
– Mi ez a nagy sietség? 
– Attól félek, hogy nem fog tetszeni. 
– De Tom, én el vagyok ragadtatva. Az ajándék nem is olyan fontos. 
– De igen, fontos. Ne félj, nem nagy ajándék. 
Dora megnyugodott. Ivott egy kis pezsgőt, s evett még egy hot dogot. 
– Rendben, ha készen állsz, jöhet a desszert. Nem ettél valami sokat. 
– Már jóllaktam. – Tom újra kotorászni kezdett a kosárban, s újabb műanyag dobozt 

halászott elő. – A fánk. 
– Fantasztikus – jelentette ki Dora, miután megevett két apró fánkot. – Pont olyanok, 

mint amilyeneket a szállodában ettem. 
– Szuper. Nyeld le az utolsó falatot! Eljött az ajándék ideje. 
Dora megtörölte a kezét, s kihúzta magát. Tom idegessége rá is átragadt. Mi van, ha az 

ajándék borzasztó, mert Tomnak, aki neki annyira, de annyira tetszik, rettenetes ízlése 
van? 

Meglehetősen lapos csomag volt, tehát valószínűleg nem valami rémes dísztárgyat 
rejt, amit valahová ki kell állítania… 

– Nyisd ki! – rendelkezett Tom. 



Dora nem bíbelődött azzal, hogy megmentse a barna csomagolópapírt, gyorsan 
széttépte. Könnyű, khakiszínű, nyakba akasztható erszény volt. 

– Nagyon szép – mondta óvatosan. 
– Ez egy jelkép – magyarázta Tom. – Ne mondd azt, hogy éppolyan, mint egy erszény, 

mert persze hogy az. Az a lényeg, hogy miféle erszény. 
– Zsinóros? 
– Utazó. A ruhánk alatt viseljük, hogy a zsebtolvajok meg ne találják. Beleteheted a 

bankkártyádat, az útleveledet és a pénzedet. 
Dora megnedvesítette kiszáradt száját. 
– Ó, mint anyukádé. És miért kaptam? 
– Mert azt szeretném, ha te is körbejárnád velem a Földet, amint elég pénzünk lesz. 
– Ó, Tom! 
– Apa azt mondta, ő is ad valamennyit, mert rengeteget nyert azon, hogy nem 

választottam olyan költséges szakmát, mint például az orvosi. 
Dora nevetett. 
– Úgy szeretem az apádat. 
Tom komolyan nézett rá. 
– És engem? Mit gondolsz, engem is tudnál szeretni? Annyira, hogy útra kelj velem? 
Dorából előtört egy sóhaj, amelyet már régóta próbált visszafojtani. 
– Ó, igen, azt hiszem, tudnálak szeretni. Annyira, hogy útra keljek veled. 
– Igen! – kurjantott fel Tom, s olyan lendületesen közeledett Dora felé térden állva, 

hogy mindketten felborultak. – Nem is tudom, hogy bírtam ki ilyen sokáig anélkül, hogy 
meg ne csókoljalak. 

Dora alatta feküdt, s nevetve nézett rá. 
– Nem kell tovább kibírnod, Tom! 
Tom is nevetett, s az ajka rátalált Doráéra. 

 

Huszonhatodik fejezet 
 

 
Jo salátát készített. Frissen vásárolt vászonszoknyájára felkötötte régi, csíkos kötényét. 
Új, testhez álló kardigánt viselt, alatta pedig egy trikót, amelynek a dekoltázsát túl 
mélynek tartotta, de Karen ragaszkodott hozzá, hogy megvegye. A szoknya teabarna 
volt, a trikó és a kardigán fuksziaszínű. Eltartott egy ideig, mire Karen meggyőzte Jót, 
hogy ezek a színek nem túl élénkek, s nem fog úgy festeni új ruháiban, mint egy 
kirakatbaba; ráadásul azok a vaskos, egyforma színű ékszerek is tökéletesen illettek az 
összképhez, amelyeket Karen akkor választott ki, amikor Jo épp a tükör előtt álldogált a 
boltban. Karen arra is rávette, vegyen meg egy szandált, amely olyan kevéssé hasonlított 
azokhoz a szandálokhoz, amelyekben mérföldeket lehet gyalogolni, hogy Jo úgy érezte, 
figyelmeztető címkét kellett volna rájuk akasztani. Karen, aki egy női börtönőr kedves, 
ám' határozott stílusában értekezett vele, a manikűröshöz is elkísérte, s maga 
választotta ki a festéket, amellyel anyjának a lábkörmeit kellett befestetnie. 

– A kezeden használhatsz halványabb színeket, de a lábadon bátrabbnak kell lenned. 
Jo lehajolt egy lehullott salátalevélért, s megcsodálta a lábát. Sosem szerette a lábát, 

bár most, gyantázva és lebarnulva sokkal jobban festett, a lábfeje azonban – főleg az új, 



szexi szandálban – határozottan tetszett neki. Nem tudta, mennyi ideig bírja majd benne, 
de megígérte Karennek, hogy nem veszi fel a tavalyi Birkenstockot, míg mindenki meg 
nem csodálta a lábát. 

A salátakészítés megnyugtatta. Zellerből áttetsző félholdakat vágott, póréhagymából 
gyűrűket, amelyek ékszerként is megállták volna a helyüket, uborkából pedig kicsi 
kockákat. A répát és a tököt apróra reszelte. A rengeteg salátalevelet és paradicsomot 
csak az utolsó pillanatban teszi bele, de mivel úgy döntött, megtölti a hatalmas francia 
tálat, amelyben régen a kenyeret dagasztotta, sok mindenre szüksége lesz. Miközben egy 
lendülettel felvágott négy koktélparadicsomot, eszébe jutott a saláta, amelyet Carole 
készített a bárkán. Finom volt, de a bárkán nem volt kéznél annyi friss fűszer, mint itt. 
Azokat is később, közvetlenül a fokhagymás pirítós előtt teszi bele. Jo imádta a maradék 
salátát; most is abban a reményben készített ekkora adagot, hogy nem fog elfogyni az 
utolsó falatig. Abbahagyta a szeletelést, s kutatni kezdett a mélyhűtőben egy adag 
zöldborsó után. Nem túl sok, de jól fog festeni a piros paprikakockák mellett. Kukorica 
nincs, hiszen Philipnek nem bírja a gyomra. Jo nevetett magán. Milyen könnyű 
visszacsúszni a háziasszony szerepébe! 

– Helló, anya! Nagyon… szexi vagy, ha mondhatok ilyet. 
Jo a lányára mosolygott. 
– Mondhatsz! – Boldog volt, hogy teszik Karennek; ő is szexinek érezte magát. Jó érzés 

volt. Az önértékelése nagyot zuhant, amikor Philip összejött Sammel – igyekezett 
rávenni magát, hogy ne nevezze Repedtsarkúnak –, jó, hogy most egy kicsit kezdi 
összeszedni magát. Mivel ilyen hirtelen kellett távoznia a bárkáról a Marcusszal eltöltött 
éjszaka után, mély kétségek vertek gyökeret benne. Úgy gondolta, sok mindenről csak a 
saját vágyai miatt képzeli azt, hogy a férfi valóban mondta. 

Kímélni akarta az új szandált és a lábát, úgyhogy visszabújt a régi Birkenstockba, 
majd megkereste a konyhai ollót – egész más helyen volt, mint ahol ő tartotta –, s kiment 
a kertbe a fűszerekért. 

Amikor Philip megérkezett, épp poloskamentes citromfűágakat keresett. A koktélhoz 
rengeteg apró, kék virágú borágófüvet szedett, de sok időt elvesztegetett azzal, hogy a 
kertben nézelődött. Néhány nap kemény munka, és rendbe lehet hozni, határozott. 

Nézte, amint a férje – vagyis a volt férje, Jo nem volt biztos benne, minek nevezze – 
átvág a kerti ösvényen. Szatyrában töméntelen marhahússzelet, bárányborda, kebab és 
kolbász; Jo kérte meg, hogy vásároljon be. Karen az ajtóban fogadta az apját; megölelték 
egymást. Ezek ketten tényleg imádják egymást, s úgy tűnik, Karen megbocsátotta 
apjának elképesztő ízlésficamát is. Jo sóhajtott. Örült, hogy Karen és Philip elásták a 
csatabárdot, s végre képesek értelmes emberként beszélgetni egymással. Sokkal 
könnyebb így az élet. Visszaguggolt a citromfűhöz, s talált egy kis mentát az 
újkrumplihoz, amit még meg kell sütnie. Sosem tudta, hidegen vagy melegen tálalja-e a 
krumplit. Talán elszalad a boltba egy kis bagettért. Philip mindig mondja, hogy nincs rá 
szükség, s valóban, a nagyja általában a nyakukon marad, de ő bagett nélkül nem érzi 
magát biztonságban. Talán egy kis fokhagymás kenyeret is csinál. A petrezselyem 
gyönyörű, ez nem akadály. 

 
Miranda állt az ajtóban, Jo a nyakába ugrott. 

– Annyira örülök, hogy ládák! 
Miranda átölelte. Azon kevesek közé tartozott, akik komolyan gondoltak minden 

ölelést. 
– Csodásan nézel ki! – állapította meg Miranda. – Mi történt? Szerelmes vagy? 
Jo elpirult. 



– Karen pártfogásába vett. Gyere, hadd mutassalak be titeket egymásnak! Bill, de jó, 
hogy itt vagy. Találtatok helyet a kocsinak? 

Bili arcon csókolta. 
– Remekül festesz! 
– Gyertek, ismerkedjetek meg Philippel, a… férjemmel, Karen apjával. Hátul 

tüsténkednek a barbecue körül. 
Philip neve hallatán Miranda felvonta a szemöldökét. 
– Mi is hoztunk ezt-azt. – Úgy döntött, nem mond mást, s kotorászni kezdett színes 

gyékénykosarában. – Ha barbecue, akkor sosem elég az ennivaló. 
– Nos, itt lesz Tom, Dora és a szülei, úgyhogy szükségünk lesz harapnivalóra – felelte 

Jo. Megfogta barátnője karját, s keresztülvezette a házon. 
– Csodás ez a ház! – áradozott Miranda. – Elnézést, de tapintatlan vagyok! Hiszen te 

már nem élsz itt… 
Odaértek a franciaablakokhoz, úgyhogy Jónak nem kellett válaszolnia. 
Jo mindenkit bemutatott egymásnak, s Philip koktélt kevert. 
– Bor is van, ha valaki inkább azt inna – mondta Karen. 
– Hát, drágám… Te jó ég, hogy hasonlítasz anyádra… Én inkább bort kérek. Hazafelé 

én vezetek. Sorsot húztunk, és vesztettem. 
– Mindenképpen rajtad volt a sor – jelentette ki Bill. 
– Anya! Hol a szandálod? – rótta meg Jót Karen. 
– Bocsánat, máris megyek és felveszem. 
– Segíthetek valamit? – érdeklődött Miranda. – Menjünk, beszélgessünk a konyhában. 

El akartam mondani, mennyiért adtam el azt a tükröcskét. Remek munkát végeztél 
azokkal a kerubokkal… 

– Milyen kerubokkal? – kérdezte Karen. 
– Én csak azt tudom, hogy a feleségem közelében én is kerub leszek – mondta Bill. 
Miranda játékosan vállon veregette, ahogy elhaladt mellette. 
– De jól néz ki ez a saláta! Mit segíthetek? – kérdezte Miranda, mihelyst a konyhába 

értek. 
– Megmoshatnád és felapríthatnád a fűszernövényeket, de először nézd meg, nincs-e 

rajtuk poloska. Már én is átnéztem, amikor szedtem, de rájuk fér még egy pillantás. 
– A ropogó petrezselyem tényleg rettenetes, de ez teljesen tisztának tűnik – mondta 

Miranda a leveleket fürkészve. – És milyen volt a holland út? Remélem, nem túl 
félelmetes. 

– Hát, Ed a tengerbe zuhant. Ismered Edet, Marcus társát? 
– Azt hiszem, már találkoztam vele. Borzasztó! Nagyon nehéz volt kimenteni? 
– Hihetetlenül. Marcus majd tesz róla, hogy ilyesmi többé ne forduljon elő. 
– Hogyan lehet megelőzni, hogy az emberek a tengerbe zuhanjanak? 
– Ed a kormányosfülke ajtaján át zuhant ki. Akkor igazából nem is borultam ki, de 

azóta felfordul a gyomrom, valahányszor eszembe jut. 
– Ez az új szandálod? – Miranda figyelmét a magas talpú, vékony bőrszíjakkal és 

szivárványszínben pompázó gyöngyökkel díszített lábbeli vonta magára. 
– Igen. A magas talp határozottan kényelmesebb, mint a magas sarok – mondta Jo. – 

Az elmúlt pár napban rengeteget tanultam a lányomtól. – Lerúgta a Birkenstockot, és 
belebújt a szandálba. 

– Tényleg remekül nézel ki. 
– A melltartó miatt. Iszonyú drága volt. 
– Úgy tűnik, megérte. 
Jo nevetett. Olyan jó volt újra látni Mirandát. 



– Kaptam Karentől egy Touche Eclat-t is, de – tette hozzá halkabban – ma nem 
vesződtem vele. Épp elég bajom van anélkül is. Mit gondolsz, szükségünk lesz 
fokhagymás kenyérre? 

– Ha van krumpli, nem hiszem. 
– Van, de nem túl sok. 
– Bagett van itthon? 
– Nincs. Azt hiszem, elszaladok a boltba. A kolbászhoz kell a kenyér. 
– Hívd fel Tomot és Dorát, és kérd meg őket, hogy hozzanak. Összejöttek már? 
Jo megint nevetett. Ez Miranda. 
– Nem tudom, remélem. Nagyon összeillenek. 
– Kenyeret mindenesetre hozhatnak. Utána ihatunk még egy koktélt. Imádom. 
– Emlékszem. A találkozón… – Jo elővette a telefonját. 
– Már nem a melltartódban hordod? 
– Az újakban nem. Túl drágák voltak. – Addig nyomogatta a gombokat, míg meg nem 

találta Dora számát. 
– Dora? Útba tudnátok ejteni egy boltot? Szükségünk lenne egy kis bagettre. 
Jo már a kapuban úgy látta, lom és Dora között változott valami, de mivel a fiatalok 

semmiféle bejelentést nem tettek, úgy döntött, majd akkor kérdezi ki Dorát, ha kettesben 
lesznek. Karennel ment eléjük. 

– Dobjuk le a kenyeret a konyhában – javasolta Karen, akinek előjogai voltak a 
barátnőjével való négyszemközti csevegésre. – Aztán igyunk egyet. Tom? 

Karen olyan tündöklő mosollyal nézett Tomra, hogy Jo egy pillanatra megzavarodott. 
Nem szerette volna, ha varázslatos lánya lecsapja Dora kezéről Tomot, s elmerengett, 
miért is érez így. 

Tom szélesen s kissé huncutul mosolygott vissza, de a mosolyában nem volt több 
barátságnál. 

– Ó, a híres Karen. Örülök, hogy megismerhetlek. 
– Én is sokat hallottam rólad, Tom. Például azt, hogy saját kezűleg húztál ki a vízből 

egy fuldoklót. 
– Nem egészen így történt – mondta Dora. 
Jo alaposan megnézte Dorát, miközben a lány Karennel és Tommal csevegett, s 

megállapította, hogy kiegyensúlyozottabbnak látszik. Átvette tőle a kenyeret. 
– Kiviszem a konyhába – mondta, alkalmat adva Dorának, hogy kövesse, ha akarja. 
– Korábban észre sem vettem, milyen szép ez a kert – jelentette ki Dora; széles 

mozdulattal a kertre mutatott, de amúgy nem mozdult. – Eddig nem gondoltam rá 
másképp, mint Karenék kertjére, most látom csak, hogy milyen gyönyörű! 

Jo arra a következtetésre jutott, hogy Dora nem akar négyszemközt beszélgetni vele. 
– Jóval többet ki tudtam hozni belőle, amikor Karennel abbahagytátok a 

barlangépítést. Az elmúlt pár napban is sokat dolgoztam rajta. 
– Most nagyobbnak tűnik, mint amikor itt játszottunk, pedig ennek fordítva kellene 

lennie. 
– Évekkel ezelőtt elvégeztem egy kertrendezői tanfolyamot. Mindenféle fortélyt 

tanultam ott. Később majd mind elmesélem. 
A kertről folyó terefere alatt Tom szemmel láthatóan kikapcsolt. 
– Valószínűleg nem kellene ezt mondanom, Jo, de ma különösen jól néz ki – jelentette 

ki. 
– Miért nem kellene ezt mondania? 
– Az anyám szerint nem szép dolog a külsejük alapján ítélni meg az embereket. 
Jo nevetett. 



– Nos, én nem bánom. 
– Új frizura és új melltartó – tette hozzá Karen. – Egy vagyonba került, de megérte, 

ugye, anya? 
– Igen. De a fehérneműmmel kapcsolatos apró titkokat nem kellene világgá kürtölnöd. 
– Ugyan már. Anyukádat is el kellene vinni abba a boltba, Tom. 
Tom és Dora egymásra néztek. Nehéz volt elképzelni, hogy Tom édesanyjának más se 

számítson, mint hogy egy melltartó megfelelően tartsa a mellét. 
– Tom édesanyja nem bolondja a divatnak, Karen – magyarázta Dora. 
– Én sem vagyok az! – erősködött Jo nevetve. 
Dora és Tom újra egymásra néztek, s a lány kissé a fiúnak dőlt. Ez határozottan több 

barátságnál, gondolta Jo. 
– Szóval, Dora és Tom – vágott Karen a közepébe –, ugye, most már együtt vagytok? 
Jo összerezzent, amikor a lánya másodszor is tanúbizonyságát adta arcpirító 

szókimondásának, Dora azonban csak Tomra pillantott és elmosolyodott. 
– Hm, hát igen – mondta szégyenlősen –, tegnap óta. 
Tom a tulajdonos büszkeségével karolta át Dorát, s vigyorgott. 
– Ha elég pénzünk lesz, együtt fogjuk körbejárni a Földet – jelentette ki. 
– Tom isteni pikniket rendezett a Temze egyik apró szigetén – mesélte Dora. – Nagyon 

romantikus volt. 
– Ó! – kiáltott fel Jo, s majdnem elejtette a kenyeret, olyan gyorsan akarta megölelni 

Dorát. – Hiszen ez csodálatos! Úgy örülök! – Elhallgatott. – Mondtam, hogy meghívtam a 
szüleidet is? 

Dora az ajkába harapott. 
– Nem, azt hiszem, nem mondtad. Tudom, én sem szóltam… 
– Ó, már itt is vannak! – Jo a hóna alá dugta a kenyeret. – Cliff! Sukie! Gyertek be! Csak 

lerakom ezt. 
Dora figyelte, ahogy Jo a konyhába menekül, s tudta, hogy be kell számolnia a 

szüleinek Tomról, még mielőtt valaki más megteszi helyette. Aztán meg kell mondania 
Jónak, hogy talán Marcus is jön. 

– Anya! Apa! – ölelte meg őket.  
Karen is csatlakozott hozzá. 
– Olyan jól néztek ki! Ne mondjátok, hogy megnőttem, legyetek szívesek, mert még azt 

hiszem, hogy elhíztam! 
– Te kis buta, ugyanolyan gyönyörű vagy, mint rég – nyugtatta meg Sukie, aki Dora 

legnagyobb örömére meglehetősen jókedvűnek tűnt. 
– Anya, ugye emlékszel Tomra? 
– Persze – felelte Sukie. Arcon csókolta Tomot, s miközben Cliff és a fiú kezet ráztak, a 

lányát fürkészte. 
– Szeretnél valamit mondani nekem? – kérdezte, amikor kicsit arrébb húzódtak. 
Dora nevetett. 
– Semmi különös, csak összejöttünk. 
– Igazából? 
Dora bólintott. 
– Úgy örülök! A volt leendő anyósod majd az őrületbe kerget, folyton arról papol, 

milyen boldog John az új barátnőjével! – Karenhez fordult. – Menjünk, üdvözöljük 
apádat! Nem is tudom, mit kezdjek vele. 

– Ő és anya felnőttként kezelik a helyzetet. Neked sem kell zavarban lenned – felelte 
Karen. 



 
Mint mindig, amikor vendégeket fogadott, Jo sokat időzött a konyhában, hogy 
megbizonyosodjon róla, rendben vannak-e az ételek. Ma azonban azzal is sokat 
vesződött, hogy megtaláljon ezt-azt. Bár már itt élt néhány napja, nem szeretett 
kíváncsiskodni. O is inkább vendégnek érezte magát; nem gondolta, hogy ez az otthona, s 
nem is volt már szomorú emiatt. Nem akarta megkérdezni Philiptől, vajon hová tette ifjú 
szeretője a kedvenc porcelánedényeit, mert a férfi úgysem tudja, ő pedig nem szeretne 
birtokháborító lenni. 

Amikor a krumpli végre megfőtt, megforgatta vajban, s megszórta apróra vágott 
petrezselyemmel. Talált egy tálat, amely épp megfelelt, bár nyomába sem ért annak a 
quimperi fajansznak, amelyet nászajándékba kapott. Keresztülsétált a házon, kezében a 
tállal. Mindenki a hatalmas kert végébe, a bejárati kapura bámult. Jo letette a tálat, s ő is 
odanézett. Túl messze volt ahhoz, hogy tisztán láthassa, s egy hatalmas jezsámen is 
útban volt, mégis úgy tűnt, az alak, aki borosüvegekkel a kezében igyekszik kinyitni a 
kaput, nem más, mint Marcus. 

Első érzése a megkönnyebbülés volt; örült, hogy az egyik új melltartó van rajta, s hogy 
újra belebújt ragyogó, új szandáljába. Aztán az jutott eszébe, hogy Hollandiában valami 
baj lehet a Három nővérrel, s Marcus személyesen jött el, hogy elmondja, mint a 
rendőrök, ha valaki meghal. 

– Hm, mi hívtuk meg – vallotta be Dora gyorsan és bűntudatosan. – Reméltük, hogy 
nem fogsz haragudni. 

– Hát… dehogy haragszom – felelte Jo, s igyekezett kitalálni, mit is érez. – Menjetek, 
segítsetek neki bejönni! 

Tóm azonban addigra átrepült a különböző ágyások – a díszpázsit, a fehér füzike és a 
csavartfűz – fölött, fennakadt a futórózsában, s máris az ösvény felé vezette Marcust. 

– Igazán remek srác – mondta Karen Dorának. 
– Bizony – felelte Dora nevetve. – És az enyém! 
Jo ráeszmélt, csak annyi ideje van, hogy összeszedje magát, míg a házhoz érnek. Úgy 

érezte magát, mintha mindenkit egy kamera mögül figyelt volna. 
Philip – aki különösen jóképűnek tűnt – épp azon nevetett, amit Miranda mondott 

neki. Bill a koktélos-pohara aljába bámult, mintha attól, hogy alaposan megvizsgálja az 
ott található uborkát és borágófüvet, újra megtelhetne alkohollal. Jo eltűnődött, annak 
ellenére, hogy kijelentette, ma csak bort iszik, Miranda vajon engedett-e a koktél 
csábításának. 

Karen ragyogóan festett – a bőre aranyló, tökéletesen vágott haja hóbortos és tüskés –
, s Jo büszke volt, hogy Marcus ilyen csinosnak láthatja. Átvillant az agyán, hogy talán 
csak azért tartja ilyen szépnek Karent, mert az anyja, de gyorsan elhessegette a 
gondolatot. 

A Karen mellett álló Dora másképp, de szintén csodálatos volt. Ha ez a két lány 
összeveszne, az végzetes lenne. 

Ilyen s ehhez hasonlóan oda nem illő ötletek rajzottak a fejében, csak hogy ne kelljen 
Marcusra gondolnia. De a férfi már ott állt előtte, a nyomában Tommal. 

Úgy tűnt, át akarja adni neki a borosüvegeket, amelyeket Tom még nem vett el tőle. 
Jót – aki még mindig mintha egy bizonyos távolságból szemlélődött volna – szülésznőre 
emlékeztette, aki épp újszülöttet mutat be egy újsütetű, ideges apának. 

– Marcus… – dadogta – igazán nem kellett volna… milyen kedves… Ugye, nincs semmi 
baj? 

Tom magához vette a maradék három üveget, és az asztalra állította őket. 
– El kellett jönnöm – motyogta Marcus. 



Jónak elállt a lélegzete, s kizárólag azért tudott megszólalni, mert roppant gyakorlott 
háziasszony volt. 

– Marcus, bizonyára emlékszel Philipre – mondta, s megköszörülte a torkát, hogy ne 
legyen olyan fátyolos. 

Philip melléjük lépett. Gyanakvónak tűnt, s már nem mosolygott; mintha megérzett 
volna valamit. 

– Hát persze, Marcus, öreg haver, de rég nem láttalak. Derült égből villámcsapás, mi? 
Kezet ráztak, úgy, ahogy – megszokásból – ökölvívók ráznak kezet meccs előtt. 
– Ő pedig a lányom, Karen – mondta Jo, de Karen nem nyújtott kezet. Biztos ő is érez 

valamit. – Mirandát és Billt ismered, ugye? – kérdezte Jo gyorsan. 
– Természetesen. – Miranda is melléjük lépett, s megcsókolta Marcust. 
Bill is üdvözölte Marcust. 
– Szívesen hallanánk a legutóbbi utadról… 
– Szó sem lehet róla – tiltakozott Miranda. – Úgy értem… nem minden jelenlévő rajong 

a hajókért… – fejezte be sután, érezve a helyzet feszültségét. 
– Ők pedig Sukie és Cliff, Dora szülei. Ő Marcus, aki mindannyiunkat elvitt a bárkával 

Hollandiába. 
– Mindannyiunkat azért nem – helyesbített Philip berzenkedve. 
– Minket sem hívtak – tette hozzá Bill. 
– Menjünk, igyunk valamit! – zökkent vissza Jo a háziasszony szerepébe. Ha csak teszi 

a dolgát, talán meg tudja állni, hogy ne meneküljön be a házba sikítva. – Van koktél, de ha 
inkább bort innál… – Eszébe jutott, hogy Marcus mindig lefitymálta áruházban vásárolt 
borát. – Egészen iható, Philip vette. 

– A koktél elfogyott, anya – jelentette ki Karen, s kíváncsian vizsgálgatta Marcust. – 
Csináljak még? 

– Alapanyagunk sincs – közölte Philip. 
– Akkor maradunk a bornál. 
– Bill majd kotyvaszt valamit, ha van itthon édes vermut és gin – ajánlotta Miranda 

segítőkészen. 
– Talán van… – kezdte Jo, majd ráeszmélt, fogalma sincs, milyen italok rejtőzhetnek a 

bárszekrényben. Talán nincs is itthon semmi alkohol. Rettentő kínosan érezte magát, s 
remélte, hogy Marcus nem marad sokáig. 

– Csak egy kis bort kérek szépen – mondta Marcus. 
– Körülnézek, mit ihatunk még – mondta Karen, s Dora és Tom társaságában eltűnt a 

házban. 
– Nos, Marcus – kezdte Philip, s egy poharat nyújtott át Marcusnak –, mit műveltél az 

elmúlt húsz évben? 
– Hajóskapitány lett – tájékoztatta Miranda. – Mégpedig a legjobb. 
– Köszönöm a bizalmat, Miranda – felelte Marcus mosolyogva. 
Jo ráébredt, hogy sosem látta még Marcust Bill és Miranda társaságában, s ettől kicsit 

furcsán érezte magát. 
– És a hajóskapitányság jól jövedelmez? – érdeklődött Philip. 
Jo összerezzent. Philip olyan nagyképűnek tűnt. 
– Philip! – szólt rá volt férjére. – Ilyesmit nem illik kérdezni! 
A férfiak tudomást sem vettek róla. 
– Igen – felelte Marcus. – Meglehetősen jól jövedelmez. 
– Az emberek rengeteg pénzt megadnak azért, hogy a drága bárkáikat jó kezekben 

tudják – mondta Bill. – Többek között én is. 
Cliff úgy döntött, bekapcsolódik a beszélgetésbe. 



– Mindig úgy gondoltam, hogy a vitorlázás olyan, mintha valaki a hideg zuhany alatt 
állna, s ötvenfontos bankjegyeket tépkedne szét… 

Marcus és Bill ránézett. 
– A bárkák egy kicsit másmilyenek. 
– Tényleg – helyeselt Miranda. – A zuhany forró. Szóval sokkal kényelmesebb, mint 

egy vitorlás. De az ötvenfontosokkal kapcsolatban igaza van. 
– Te jó ég! – hüledezett Philip. – Nem is hittem volna. 
Jo körülnézett; azon gondolkodott, vissza tudna-e osonni valamilyen kifogással a 

konyhába, de be kellett látnia, hogy erre nincs módja. 
– Philip, drágám – mondta –, hogy áll a barbecue? Lehet már sütni? 
– Persze – felelte a férfi, s a spanyol kerti hússütő mellé lépett. – A szén már szépen 

parázslik. 
– Engem a barbecue roppant türelmetlenné tesz – mondta Miranda. – A szomszédok 

egy időben majdnem aláírást kezdtek gyűjteni, hogy hagyjak fel a hússütéssel. Senkit 
sem mérgeztem meg, de az étel mindig undorító volt. 

Jo nevetett, s abban bízott, nem tűnik túl hisztérikusnak. 
– Akkor hozom a húst – mondta, de még mielőtt megmozdulhatott volna, meglátta 

Karent és Dorát, akik hússal megrakott tálcákkal közeledtek felé. Tom a salátástálat 
cipelte. 

– Hozom a kenyeret – mondta Jo, aki már nagyon vágyott egy kis nyugalomra a 
konyhában. 

– Dehogy hozod, anya. Egész délelőtt dolgoztál, lazíts, és igyál egy kicsit a barátaiddal. 
Mi majd megcsinálunk mindent – erősködött Karen. 

A lányok a sziklakertet körülvevő alacsony falra tették a húsos tálakat; Philip melléjük 
lépett. 

– Hány emberre számítsunk, drágám? Lesznek még meglepetés vendégek? – nézett 
Marcusra. – Jo mindig rengeteg ennivalót készít. 

– Elképzelhető – felelte Jo minden bűnbánat nélkül. – Visszateszem a hús egy részét a 
hűtőszekrénybe, nincs értelme itt hagyni a napon. Alaposan süssétek át a csirkét, jó? Az 
ember sosem lehet elég elővigyázatos. 

– Majd mi visszatesszük, anya. – Karen szemlátomást nem akarta hagyni, hogy az 
anyja elmeneküljön. Felemelte az egyik tálcát. – Ne hozzak inkább egy hűtőtáskát? 
Bepakolhatunk, és mindent feltornyozhatunk… 

Jo nem volt biztos benne, hogy ez egy értelmes mondat, de az ötlet jónak tűnt. 
– Megyek, és… 
– Nem! 
Dora csatlakozott a barátnőjéhez. 
– Nem – mondta ő is, kedvesebben, de nem kevésbé határozottan. 
– Te sem tudod jobban, mit hol találunk a házban – tette hozzá Karen ésszerűen. 
Jo belekortyolt a koktéljába. A pohárban szinte már csak víz volt az elolvadt 

jégkockákból. 
– Jo – mondta Bill –, ha nincs több koktél, tölthetek neked esetleg egy pohár bort? 

Philip most nem ér rá. 
– Köszönöm – suttogta Jo, majd megköszörülte a torkát. Nem szabad észrevenniük, 

milyen ideges; az ő korában ez már nevetséges lenne, az új melltartójában pedig 
valószínűleg fölösleges is. 

– Megnézhetem a kertet? – kérdezte Marcus hirtelen. 



– Hát persze! – felelte Jo megkönnyebbülten; boldog volt, hogy pár percre 
megszabadulhat a férfi zavaró jelenlététől. Széles mozdulattal a kertre mutatott. – Csak 
bátran! 

– Nem – mondta a férfi határozottan azt szeretném, ha te vezetnél körbe. 
– Mi majd szemmel tartjuk itt a dolgokat – tette hozzá Miranda vidáman. 
– Nem jössz te is? – kérdezte tőle Jo. 
– Nem, engem a kertek hidegen hagynak. Majd figyelem, hogyan süti Philip a húst, s 

gondoskodom róla, hogy Bill mindig megtöltse a poharakat. – Miranda bátorítón 
mosolygott a barátnőjére; Jo úgy érezte, olyan, mint egy gardedám, aki megengedi a 
gondjaira bízott leánykának, hogy egy hozzá illő férfival táncoljon. 

Nem volt mit tenni, meg kellett mutatnia a kertet Marcusnak; amióta kikeltek 
ugyanabból az ágyból, először kellett kettesben maradnia vele. Könnyebb lett volna, ha 
nem érezte volna mindig nagyon érzéki helynek a kerteket. Az illatok, a bársonyos 
tapintású növények, a halk zsongás – még akkor is érzelgőssé tették, ha épp nem volt 
vele az a férfi, akivel nemrég úgy bújt ágyba, hogy az megváltoztatta az életét. Meleg volt, 
Jo mégis megborzongott. 

 

Huszonhetedik fejezet 
 

 
Végigvezette Marcust a kerti ösvényen, s életében először bánta, hogy úgy tervezte meg 
az ösvényt, hogy az a lehető leghosszabb utat járja be a kertben, majd egy elhagyatott 
sarokban álló padnál végződjön. A pad fölé rózsabokor borult – fel kellett volna kötni –, s 
árnyékos, illatos kuckót teremtett. Jo nem merte megérinteni a virágokat, félt, hogy 
elsodornák az érzelmek. Tudta, hogy a Marcus iránti vonzalma nem változott, de abban 
továbbra sem volt biztos, hogy a férfi komolyan gondolta-e, amit azon az estén mondott. 
Jo meggyőzte magát, hogy egyéjszakás kalandról volt szó; azóta még csak egy üzenetet 
sem kapott Marcustól. Most azonban itt van, s valami szemmel láthatóan felzaklatta. 

Jo útközben többször megállt, remélte, hogy Marcus megunja a sétát, s vissza akar 
menni a házba. 

– Itt zöldséget termeltem. Csak pár fajtát; zöldbabot és törökbabot… Szerencsére a 
petrezselyem még nem pusztult el. Nagyon szeretem az arany komlót, bár sokat kell vele 
pepecselni… 

Marcus nyilvánvaló érdektelensége láttán elhallgatott. A férfi megfogta a karját, s Jo 
sajnálni kezdte, hogy a kertésznek annak idején azt mondta, ragaszkodik hozzá, hogy az 
ösvények olyan szélesek legyenek, hogy két ember sétálhasson rajtuk egymás mellett. 

– Én nem a fűszernövényekről szeretnék beszélni, hanem rólunk. 
Jo levegő után kapkodott. 
– Mi az, hogy rólunk? 
Valahányszor nagy nehezen rávette magát, hogy szembenézzen a valósággal, mindig 

arra jutott, hogy nincsenek egymásnak teremtve. Miért lenne szüksége Marcusnak egy 
ötvenes nőre, amikor csak úgy hemzsegnek körülötte a fiatalok? 

– Nem tudom. Úgy láttam, nagyon jól megvagytok Philippel. „Drágámnak" szólítottad. 
Jo feléje fordult. 
– Csak megszokásból! 



– Válóban? Tényleg nem szeretnél visszamenni hozzá? 
– Mondtam már, hogy nem, de nem is lehetne. A barátnője gyereket vár. Ez már itt 

mind az övé… – S bár ez volt az, amit a leginkább szeretett volna elkerülni: könnyekben 
tört ki. 

Marcus önkéntelenül átölelte, s Jo ott zokogott izmos melléhez bújva. 
– Hallgass rám, Joanna! Én csak azt akarom, hogy boldog légy. Ha ezt szeretnéd… Ezt a 

házat, ezt a kertet és Philipet, visszavonulok. De… 
Miért hallgatott el épp akkor, amikor egy csodálatos vallomás következhetett volna? 
– De mi? – nézett fel Jo Marcusra. Tisztában volt vele, hogy a könnyáztatta arc 

tizennyolc éves kor fölött nem igazán előnyös. 
A férfi lehajtotta a fejét, s arcon csókolta. 
– Bolond nőszemély. Én magamnak akarlak. 
Jo szipogott, megtörölte az orrát a kezével, majd az új vászonszoknyájába törölte a 

kezét. 
– Gyerünk, üljünk le ott, hadd szedjem egy kicsit össze magam. Nem maradhatunk 

sokáig; a többiek csodálkozni fognak. 
– Hadd csodálkozzanak! Beszélnünk kell! – Marcus megfogta a kezét, s a rózsabokor 

alatt álló pad felé vezette. 
– Úgy rémlik, ezt a rózsafajtát Lady Hillingdonnak hívják, de nem vagyok egész biztos 

benne. 
– Nem érdekel, hogy hívják ezt a rózsát. – Marcus a karjába zárta, s istenigazából 

megcsókolta. 
Pár pillanatig Jót aggasztotta, hogy a házból megláthatják. Aztán megfeledkezett a 

házról, s hagyta, hogy Marcus csókolja; végül ő is visszacsókolta a férfit. Szorosan 
hozzásimult, mert nagyon remegett a térde, s a pad felé kormányozta Marcust, hogy 
leülhessenek. Aztán szétváltak. 

– Akkor ezt nem én találtam ki – mondta Marcus. 
– Hogy érted? – Jo levegő után kapkodott, s továbbra sem volt egészen jelen. 
– A vágyaink elképesztő összhangban vibrálnak. 
Jo sóhajtva borzongott össze. 
– Joanna, én is vehetek neked egy ugyanilyen kertet és házat. Nem kell a Hildegarde-

on élned, belátom, hogy más bárkákhoz hasonlóan az sem túl kényelmes. 
– Nem korai ez egy kicsit? Én még egyelőre nem tértem magamhoz. 
– Nem? De hát tudnod kellett, hogyan érzek irántad. 
– Azt hittem, csak a vágy… – motyogta Jo, s mélyen elpirult. 
– A vágyat borzasztóan alábecsülik – mondta Marcus, s maga felé fordította Jo arcát, 

hogy újra megcsókolhassa. 
Jo bolond módon kinyitotta a száját, hogy tiltakozzon, s ezzel mintegy megadta magát 

Marcus támadásának. 
– Mégis mit képzelsz te magadról? – kiáltott Philip Marcusra vöröslő fejjel. – El a 

kezekkel a feleségemtől! 
– Ne haragudjatok, nem tudtam megállítani – mondta Miranda Philip háta mögül. – 

Látom, itt rám nincs már szükség… – és eltipegett. 
– Azt hiszem, a Joannával kapcsolatos jogaidat eljátszottad, amikor összejöttél egy 

másik nővel – mondta Marcus, s felállt. 
Jo a pad vége felé araszolt. Ha ő is feláll, a rózsa kiszúrja valamelyikük szemét. 
– Most nem erről van szó! Hogy merészelsz a házamban kikezdeni a feleségemmel? – 

ordibált dühödten Philip. 



– Philip – szólt rá Jo szigorúan –, Marcusnak igaza van. Már nem vagyok a feleséged. 
Elhagytál egy másik nő miatt. – Nem említette, hogy Samantha sokkal fiatalabb nála, s 
azt sem, hogy terhes. 

Philip ránézett, a tekintete elképedt és esdeklő volt. 
– Jo, ha vissza akarsz jönni, megbeszélem Sammel… Most, hogy itt láttalak… 

rájöttem… te idetartozol… 
Jo felállt, de még mielőtt hangot adhatott volna haragjának, megérkezett Karen, a 

nyomában Tommal és Dorával. Jo félrehajtotta a Lady Hillingdon gyilkos hajlamú ágát, s 
mély lélegzetet vett. 

– Sem az idő, sem a hely nem alkalmas ennek megbeszélésére – jelentette ki, s kissé 
maga is meglepődött, amiért ehhez a régi közhelyhez folyamodott. – Vendégeink vannak. 
Folytassuk a barbecue-t mindannyian. 

Meglepődése csak fokozódott, amikor látta, hogy a többiek engedelmesen követik. 
Rettentő zavara ellenére is észlelte, hogy márkás cipőjükben, rövid szoknyájukban, 
szoláriumban barnult bőrükkel pont olyanok, mint egy szappanopera szereplői. 

Bill tudomást sem vett a kert másik felében zajló drámáról; jókedvűen forgatta a 
marhahússzeleteket és csirkemelleket. 

– Igyatok valamit! – üdvözölte a teraszra visszatérő társaságot Miranda, aki helyesen 
feltételezte, hogy Philip a továbbiakban képtelen ellátni házigazdai teendőit. – Sukie-val 
épp arról beszélgettünk, milyen szép a kerted, Jo. És kész a vacsora. 

– Köszönöm. – Jo nemcsak a vacsoráért volt hálás, hanem azért is, mert Miranda 
átvette a beszélgetés irányítását. Igyekezett újra háziasszonyként viselkedni. – Akkor 
lássunk hozzá! Sukie, Cliff, vegyetek egy kis fokhagymás kenyeret. – Ránézett a kenyérre, 
s rájött, egyáltalán nem emlékszik, mikor készítette el. Vajon kezdődő Alzheimer-kór 
vagy Marcus csókjai söpörték tisztára az emlékezetét? 

Egy pillanatig csönd volt. Jo azért imádkozott, bár mindenki úgy tenne, mintha semmi 
sem történt volna a kert végében. Tányérokat adtak körbe, kést-villát osztottak, poharak 
és borosüvegek koccantak össze. 

– Mi folyik itt? – kérdezte Karen, épp amikor Jo kezdte egy kicsit elengedni magát. 
– Drágám, nem hiszem… – kezdte Jo. 
Marcus félbeszakította. 
– Négyszemközt beszélgettem az édesanyjával, az édesapja pedig… 
Philip hangosan és ellenségesen fújtatott. 
– Szerintem kezdjetek bátran falatozni – ragaszkodott Jo kétségbeesetten 

háziasszonyi feladataihoz. 
– Egyetértek – sietett a megmentésére Miranda. – Tom, Dora, Cliff, Sukie, mindenki, 

rakják meg a tányérjukat! Borzasztóan sajnálnám, ha ez a rengeteg finomság kárba 
veszne. 

Szerencsére mindenki szót fogadott. Letelepedtek, életkoruktól és igényességüktől 
függően vagy székekre, vagy a falra, s eszegetni kezdtek. Dora észrevette, hogy Jo nem 
kapott semmit. Felugrott, egy tányérra salátát és báránycombot szedett, s átnyújtotta 
neki. 

– Tessék. 
– Mit gondolsz, kaphatnék egy villát? – érdeklődött Jo. 
– Te jó ég, hát persze. 
Egy kis nyugalom a kitörőfélben lévő botrány előtt. Jót leszámítva elégedetten ettek, s 

kijelentették, hogy az étel mennyei. Ő akkor sem lett volna képes enni, ha tíz fontot 
kapott volna minden falatért. 



Marcus olyan messze vonult tányérjával a teraszon, amilyen messze csak tudott. 
Philip időről időre bosszús, rosszalló pillantásokat vetett rá. Jo attól tartott, mindjárt 
vicsorogni is fog, mint egy féltékeny kutya. 

Jo felállt. Ülve úgy érezte, kelepcébe csalták. Körbeadott pár tálat, s kiábrándultan 
gondolta, hogy bár Philip és Marcus egyaránt régi bútordarabként kezeli, ha a másik 
nincs itt, valószínűleg egyáltalán nem törődtek volna vele. 

Bili, Sukie és Cliff kissé döbbentnek tűnt, de úgy döntöttek, nem vesznek tudomást a 
feszültségről, s csodálatra méltó hősiességgel folytatták beszélgetésüket a bárkákról. 
Miranda egyoldalú társalgásba bonyolódott Philippel a régiségekről, Tom és Dora pedig 
a popfesztivál minden részletébe beavatták Karent. Marcus csak ült, s csendben figyelte 
őket. 

Jo képtelen volt tovább maradni. Morgott valamit a kenyérről, s elszántan elindult a 
konyha felé. Amikor végre beért, a hűvös konyhapultra hajtotta a fejét, s felsóhajtott. 

– Jo? – hallotta a háta mögül Marcus halk hangját. 
Felemelte a fejét, s a férfi felé fordult. Marcus kedvesnek, de eltökéltnek tűnt. 
– Jo? – kérdezte újra. – Eddig még sosem találkoztam olyan nővel, akivel szívesen 

leélném az életemet. 
Szavai hallatán Jónak görcsbe rándult a gyomra. Felnézett Marcusra, s látta a szemén, 

hogy komolyan gondolja, amit mond, de képtelen volt megszólalni. 
– A Fehér Hattyúban vettem ki szobát – folytatta a férfi. – Nem lenne tisztességes, ha 

most rögtön elcipelnélek innen, pedig arra vágyom; de tudom, hogy nem hagyhatod itt a 
vendégeidet. Azt akarom, hogy azért gyere utánam, mert utánam akarsz jönni. Semmi 
nyomás. – És már ott sem volt. 

Jo majdnem nevetni kezdett. A nyomás – talán a szerelem nyomása – egyre nőtt a 
rekeszizmában, s már-már azzal fenyegetett, hogy zokogásként vagy kacagásként, de 
rögvest kitör belőle. 

Pár percig mozdulatlanul állt; teljesen össze volt zavarodva. A vendégek odakint azon 
tűnődnek, vajon mi folyik itt, de szerencsére túlságosan britek ahhoz, hogy magyarázatot 
követeljenek. Karen és Philip pedig… 

– Anya, van valami közted és Marcust közt, ugye? – kérdezte Karen, aki Philippel 
együtt bukkant fel a konyhában. 

Karen olyan sebezhetőnek és olyan dacosnak tűnt; Jo rögtön tudta, hogy meg kell neki 
mondania az igazat. 

– Igen – mondta halkan. 
– És azt hiszed, megbízhatsz benne? – érdeklődött Philip. – Sosem volt valami jó híre. 
Jo dühbe gurult, s egyre eltökéltebbnek érezte magát. 
– Bocsáss meg, de fel kell hívnom rá a figyelmedet – mondta olyan nyugodtan, hogy 

maga is elcsodálkozott –, hogy ebben a tekintetben te sem lehetsz túl büszke magadra az 
utóbbi időben. 

Philip megköszörülte a torkát. 
– Talán hibáztam. 
– Biztos vagyok benne, hogy hibáztál – felelte Jo, s hirtelen nagyon fáradtnak érezte 

magát. – De ezt most már nem lehet jóvátenni. 
– Ha lehetne, visszamennél apához? – kérdezte Karen. 
Jo a lányára nézett, s megrázta a fejét. 
– Nem. Sajnálom, drágám, de nem tudnám megtenni. Már nem. 
– Jo, én tényleg el tudnám intézni – erősködött Philip. 
– Nem szeretném, ha elintéznéd – jelentette ki Jo határozottan. – Az, hogy elhagytál, a 

lehető legnagyobb szívesség volt, amit tehettél nekem. Akkor sem mennék vissza 



hozzád, ha Sam nem lenne terhes. És a lelkem mélyén úgy gondolom, te sem ezt 
szeretnéd. 

– De anya, ha apa azt mondja… 
– Sajnálom, Karen. Tudom, hogy ez téged nagyon megvisel, de tényleg nem tudnék 

újra apáddal élni. 
– Miért nem? – firtatta Karen kissé ingerülten. 
– Mert szeretem Marcust. 
– Valóban? – kérdezte Philip, bár Jo meg volt róla győződve, a férfi tudja, hogy 

komolyan beszél. Philip sóhajtott és elmosolyodott; most egy pillanatra olyan volt, mint 
a régi Philip, akit Jo olyan jól ismert és szeretett. – Ha erre vágysz, sok boldogságot 
kívánok neked. – S kisétált a kertbe. 

– Anya? – mondta Karen. 
Jo a lánya felé fordult, és a karjába zárta. Ugyanúgy simogatta meg a haját, mint 

kislány korában. 
Karen sóhajtott, majd kibontakozott az ölelésből. Anyjára mosolygott. 
– Nem biztos, hogy ennyi idős koromban épp egy mostohaapára vágytam, de legalább 

jóképű… 
Jo nevetett, átkarolta a lányát, s kimentek a kertbe. 
Míg lassan visszasétáltak a vendégekhez, Jóban csak úgy kavarogtak az érzelmek. 

Egyvalamiben azonban biztos volt: Marcus szereti, s ő is szereti a férfit. Karen persze 
csalódott, de végül is felnőtt, s a körülményekhez képest egész jól fogadta a dolgot. Philip 
is. 

Amikor csatlakoztak hozzájuk, a vendégek egy pillanatra elhallgattak, majd folytatták 
a beszélgetést. 

– Megtaláltuk a piskótát – mondta Karen Jóra kacsintva. 

 

Huszonnyolcadik fejezet 
 

 
Jo bűntudatosan, de mámorosan szállt ki a kocsiból. Miután megölelte, megcsókolta 
vendégeit, kifejezte abbéli reményét, hogy nemsokára találkozik velük, s megígérte 
Dorának és Tomnak, hogy hamarosan „mindent" megbeszélnek, korán távozott a saját 
partijáról. Miközben kivette a kocsiból Marcus táskáját, ráeszmélt, hogy a bűntudat csak 
még hátborzongatóbbá teszi boldogságát. Férjes asszony létére – hiszen hivatalosan még 
nem váltak el – épp egy mesés szállodába tart a szeretőjéhez. Ez annyira nem jellemző 
rá; szinte szökdécselt. Ha valaki egy évvel ezelőtt azt mondta volna neki, hogy mindez 
vele fog megtörténni, azt gondolta volna, előbb fog a Holdra repülni. 

A recepcióra ment. Elpirult, s magában kinevette magát. 
– Meg tudná mondani, melyik Mr. Rippon szobája? Találkozót beszéltünk meg. 
– Természetesen, asszonyom. Mr. Rippon már szólt, hogy várja önt. – Miközben a pult 

mögött ülő férfi útbaigazította, Jo rádöbbent, hogy be sem mutatkozott. Lehet, hogy 
Marcus részletes személyleírást adott róla? 

Marcus a folyosón várta; Jo rájött, hogy valószínűleg felszóltak neki a recepcióról. 
Marcus a karjába kapta, s olyan szorosan ölelte át, hogy Jo azt hitte, mindjárt megfullad. 

– Eljöttél – súgta Marcus Jo hajába. 



– Nem kapok levegőt – nyögte Jo. 
– Ne haragudj. Egyszer már hagytam, hogy kicsússz a kezem közül, másodszorra nem 

fogom hagyni. 
– Esetleg bemehetnénk a szobába? 
Marcus még egyszer megszorongatta s felnevetett. 
– Oda mész, ahová csak akarsz. A világ a kagylód. Te vagy az igazgyöngy. 
– Marcus, az isten szerelmére! 
Kinyitotta a szoba ajtaját, s betuszkolta rajta Jót. Csak akkor engedte el, amikor 

berúgta maga mögött az ajtót. 
– Biztos vagy benne, hogy ezt szeretnéd? Egy mihaszna csavargóval akarsz élni 

ahelyett, hogy Philippel folytatnád biztonságos közép-angliai, középosztálybeli életedet? 
– Philip mellett sem volt túlságosan biztonságos az életem, nem? Ezzel az erővel 

adhatok egy esélyt a mihaszna csavargónak is. 
Marcus a karjába zárta, újra megcsókolta, s Jo hajába mormogott. 
– A csavargó remek asszonya leszel. 
És a közép-angliai, középosztálybeli Jo elégedetten felsóhajtott. 
 
Ezalatt a házban a társaság idősebb tagjai úgy viselkedtek, mintha mi sem történt 

volna – leszámítva Philipet, aki távozott, valószínűleg azért, hogy Samanthával 
találkozzon. 

Dora, Tom és Karen fogtak egy üveg bort, s körülültek egy kis kerti asztalt. 
Megvitatták a helyzetet. 

– Szólnod kellett volna, Do – mondta Karen; egy kicsit még mindig meg volt bántva, 
amiért Dora nem hívta fel a figyelmét az anyja és Marcus között bontakozó szerelemre. – 
Biztos észre kellett venned, hogy valami alakul köztük. 

– De tényleg nem vettem észre – védekezett Dora. 
– Én mondtam neked, hogy Marcusnak tetszik Jo – jelentette ki Tom. – Egyfolytában 

bámulta, amikor Jo nem nézett oda. 
Karen Tomra pillantott. 
– A fiúk nem szoktak ilyesmiket észrevenni – mondta. 
– Miért ne? Kértek még piskótát, vagy vegyek magamnak? 
– Vegyél magadnak – mondta Dora és Karen egyszerre. 
– Legalább miattatok nem kell többé aggódnom, Do – mondta Karen. 
Dora nevetett. 
– Anyád miatt sem kell aggódnod. Marcus nagyon jó ember. Lehet, hogy eddig nagy 

nőcsábász hírében állt, de szerintem mindig anyádra várt, és mellette meg fog állapodni. 
– Ki nem állhatom a gondolatot, hogy az anyám szenvedélyes szexuális életet él. 
Dora kuncogott. 
– Akkor ne gondolj rá! Bár szerintem remek párost alkotnak. 
Karen előrehajolt, s megveregette a barátnője kezét. 
– Azt hiszem, ti is nagyszerű párost alkottok. Milyen igazam volt, amikor anyám után 

küldtelek a bárkára! – Diadallal emelte fel a kezét. – Még az óceán túlsó partjáról is 
remekül elrendezek mindent. 

– Karen! 
– Semmi gond, nem kell megköszönni. Nem ismertek véletlenül még pár csodálatos 

pasit? Lassan én is úgy felszednék egyet. Ki-ki alapon. 
  



Ulpius-ház Könyvkiadó, Budapest 
Felelős kiadó Kepets András 

Szerkesztette Szilágyi N. Zsuzsa 
Felelős szerkesztő Greskovits Endre 

Nyomtatta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. – 281132 
Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató 

 


