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Desmondnak.
A mi esküvőnk volt az első,
amelyen valaha részt vett,
és nem rontotta el azóta sem.
Szeretettel.
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Első fejezet

Sarah a templomkert fedett kapujánál állt, és megállapította, hogy
tökéletes nyári reggelre virradt. Június volt, a tündöklő fény tökéletes napot ígért. A templom egy korai angol ékszerdoboz volt, rövidre nyírt, harmatcseppektől csillogó pázsittal, régi, zuzmókkal borított sírkövekkel és nyírott tiszafákkal körülvéve. Már találkozott
Sukie-val, a virágárussal, aki hajnal óta itt volt, és részben elmúlt a
szorongása. Kétévi munka végére ért. Minden rendben lesz.
Ekkor felsikoltott, mert valaki hirtelen felbukkant egy sírkő mögül.
– Ó! Hugó! Te barom! Úgy megijesztettél! – Amint zakatoló szíve megnyugodott, és megint tudott gondolkozni, rájött, hogy senki
sem támadta meg, legalábbis nem egy idegen. Így folytatta: – Egy
pillanatra elhitetted velem, hogy halloween van.
A magas, szőke, borzas hajú Hugo láttán mindig az a benyomás
támadt Sarah-ban, hogy a férfi éppen most ugrott ki az ágyból – és
nem a sajátjából.
– Sarah, annyira édes vagy, hogy a böjt időszakában le kell mondanom rólad – mondta Hugo lassan.
A lány elmosolyodott. Hugo volt az egyik legjobb fotós, akivel
együtt dolgozott, és mindig jól odamondogattak egymásnak, de
Sarah tudatosan nem tekintette Hugót sosem barátnak – úgy érezte,
ésszerűbb a kapcsolatukat szigorúan szakmai keretek közt tartani.
– Úgy tűnik, mindketten eltévesztettük az évszakot.
– Tegyük fel, hogy a napot jól eltaláltuk. Tökéletes lesz hozzá,
nem?
Sarah bólintott.
– És imádni fogod a menyasszonyt. Igazán gyönyörű.
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– Koszorúslányok?
– Bájosak. Két kis cukorfalat – addig nem hívjuk őket angyaloknak, amíg nem tudjuk, hogyan viselkednek – és egy nagy, aki kordában tartja őket. Meseszép ruhák.
– Második család, ami miatt aggódnunk kell? A menyasszony és
a vőlegény szülei még mindig össze vannak házasodva, és itt lesznek?
– Aha. Szemlátomást van, akinek beválik a házasság. – Egy újabb
halvány mosolyt felvillantva úgy tett, mintha viccelne.
Hugo jókedvűen dünnyögött.
– Akkor te nem hiszel abban, hogy „boldogan élnek, míg meg
nem halnak”?
– Elég ritkán. Ezért tartom fontosnak, hogy az esküvő a lehető
legcsodálatosabb legyen.
Sarah a mögöttük lévő tökéletes díszlet felé intett.
– Lehet, hogy az lesz az egyetlen boldog emlékük.
A férfi szemügyre vette a tökéletesen kifényesített cipőjén összegyűlt harmatot.
– Őszintén, Sarah, ha azok, akik fizetnek neked ennek az egésznek a megszervezéséért, ismernék az érzéseidet…
– Nem kell ismerniük az érzéseimet, csak azt a képességemet,
hogy meg tudom találni a tökéletes helyszínt és egy megnyerő fotóst, aki eléri, hogy mindenki fantasztikusan nézzen ki.
Hugo megint kuncogni kezdett, és a bók mellett a célzást is megértette, hogy Sarah témát szeretne váltani.
– Tehát van valami, amit tudnom kell?
Sarah eltűnődött.
– Nem hiszem, hogy lenne bármi problémád. A menyasszony
anyja rettenetesen sok energiát fordított a ceremóniára, és nagyon
aggódik, hogy ne történjen semmi, ami elrontaná, de pompás kalapja van. Biztos vagyok benne, hogy nem tud majd ellenállni kedves
előzékenységednek.
Sarah sosem tudta megérteni, miért csak ő ismeri fel, hogy Hugo
előzékenysége része a férfi fotós eszköztárának, de beismerte, hogy
esküvőszervezőként az átlagnál cinikusabb. És jó oka volt rá: még
csak néhány éve dolgozott a szakmában, de már felbontottak két
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olyan házasságot, ahol ő szervezte a tökéletes lakodalmat. Az egyik
alig nyolc hónappal azt követően történt, hogy a boldog pár elhajtott a száraz szarkalábszirmok felhőjében. Az iskolájából hat lány
azonnal férjhez ment, amint betöltötték a huszonötödik évüket, és
közülük öten már különváltak. Emellett ott volt a húga kudarcba
fulladt házassága, a saját nagy csalódásáról nem is beszélve (és
soha nem is beszélt róla), amit kihevert ugyan, de nem feledett.
Nem, Sarah szemében a boldogan-éltek-amíg-meg-nem-haltak volt
a szabályt erősítő ritka kivétel.
– Hát akkor körülnézek még egy kicsit – mondta Hugo, és sejtelme sem volt, mi jár Sarah fejében. –Keresek valami igazán festői
helyet, ahol ellőhetem a kevésbé hivatalos képeket.
– Próbáld elkerülni, hogy fűfoltosak legyenek a ruhák, ha tudod.
Kérlek! Mindig panaszkodnak miatta.
Hugo oldalra billentette a fejét, és behunyta már eddig is nehezen
nyitva tartott szemét, jelezve, hogy noha hallotta a kérést, nem feltétlenül fog eleget tenni neki.
– Részedről minden rendben, neked soha senki nem sopánkodik!
– Mert én vagyok a legjobb – mondta Hugo egyszerűen.
És mivel tényleg az volt, és ezt mindketten tudták, Sarah csak
ennyit mondott:
– Jobb, ha visszamegyek a szállodába, és megbizonyosodok róla,
hogy mindenki ott van, akinek ott kell lennie, és csak kevesen vannak, akiknek nem kellene. –Összeráncolta a szemöldökét. – Még
mindig nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem lett volna jobb a
fogadást a menyasszony lakásában tartani – meseszép ház, de úgy
döntöttek, hogy kisebb felfordulással jár, ha egy szállodában tartják. Természetesen a szálloda nagyon jó. De az ára! – Fölemelte a
kezét, mutatva az összeg elképesztő nagyságát. – Most mennem
kell.
Megfordult, és tudta, hogy távozását Hugo álmos tekintete kíséri.
Remélte, hogy nem veszi rá a koszorúslányokat, hogy nekidőljenek
a mohás sírköveknek, és így örökre tönkretegyék a ruhájukat, de
elfogadta, hogy Hugo számára a megfelelő felvétel elkészítése
életbe vágóan fontos, és nem sok egyéb dologra van tekintettel.
Sarah jól bánt az emberekkel, és általában elérte náluk, amit akart,
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de sosem volt meggyőződve arról, hogy Hugo egyáltalán tudomást
vesz róla.
Miközben visszament az autójához, azon tűnődött, vajon Ashlyn
olyan menyasszony-e, aki arra bátorítja az embereket, hogy pezsgőt
bontsanak az esküvő előtt, és a komoly készülődésre szánt délelőttöt a leánybúcsú meghosszabbításává alakítja. De anyja valószínűleg véget vet minden ilyen próbálkozásnak. Fejenként egy pohár
pezsgő az utolsó frizura- és sminkigazításkor rendben van, de csak
egyetlen pohár!
A szállodába érkező Sarah-t egy lappangó tragédia állóképe fogadta. Mindenki többé-kevésbé mozdulatlan volt, amikor pedig
békésen haladniuk kellett volna a menyasszony öltöztetésével.
Ehelyett Ashlyn az öltözőasztalnál ült egy lenge ingben, harisnyában és francia bugyiban, kezében a mobiltelefonjával, és szeme
dühös könnyektől szikrázott. Elsa, a varrónő, aki arra várt, hogy
rásegítse Ashlynre az ajtó hátuljára akasztott ruhát, feszengve álldogált, a körmeit vizsgálgatta, és közben szöszöket szedegetett fekete nadrágjáról.
Bron, aki a frizuráról és a sminkről gondoskodott, szintén leállt.
Ashlyn hosszú és nedves fürtjeinek fele feltornyozva állt, másik
fele lógott, és őrült sms-ezése francia manikűrjét veszélyeztette. A
tökéletes sminket máris igazítani kellett.
– Mi történt? – érdeklődött Sarah, és azonnal tisztában volt vele,
hogy egy kibontakozó szerencsétlenség szemtanúja.
Egy pillanatnyi feszült némaság, majd a menyasszony válasza:
– A kurva koszorúslányom úgy döntött, nem jön el!
A megdöbbenés úgy ülte meg a szobát, mint a robbanás után leülepedő por. Sarah soha nem hallotta Ashlynt így beszélni. Egy
másodpercnyi gondolkodás után úgy érezte, a szóhasználat indokolt.
– Jaj, ne – mondta Sarah. Behunyta a szemét, és azon tűnődött,
hogy a csudában boldogulhat két elbűvölő hároméves egy kísérő,
felnőtt koszorúslány nélkül.
– De igen. – Ashlyn frissen fehérített fogai között szűrte a szavakat. – Úgy döntött, hogy egy hétvégi kiruccanás az új fiújával szórakoztatóbb, mint elmenni a legjobb barátnője esküvőjére!
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– Ez elfogadhatatlan – morogta Bron, és azon tűnődött, mikor
folytathatja a menyasszony frizuráját.
– És képzeld el, én fizettem ennek a ribancnak a Barnstable Spa-i
hétvégét, ami éppenséggel nem olcsó hely! – folytatta Ashlyn. – És
anya fizette a ruháját, egy másik kisebb vagyont. – Elsa, aki a koszorúslány ruháját is készítette, összerezzent. – Hát, legalább kicserélhetem az undorító nászajándékát valami megfelelő dologra!
Bron megérezte, hogy a menyasszony kezd túllépni a katasztrófán. Előrelépett a fésűjével és a hajtűivel, arra készülve, hogy folytatja a szembeszállást a gravitációval Ashlyn nedves haján. Elsa
vállai ellazultak, Sarah pedig így szólt:
– Nélküle is tökéletesen boldogulhatunk. Poppynak el kell tudnia
venni tőled a csokrot, és megkérhetjük a sógornődet, hogy vegye el
tőle. Ne aggódj!
Ashlyn hatalmasat sóhajtott.
– Tudnom kellett volna, hogy nem bízhatok benne. Ráült a tengerimalacomra, amikor kicsik voltunk, és soha nem bocsátottam meg
neki.
Kis csend támadt, tisztelegve az elhunyt tengerimalac előtt, majd
Bron bátran megszólalt:
– Oké, és most visszatérnék a frizurád készítéséhez. Nincs sok
időnk.
Miközben Bron kicsit zavartan nevetgélt, Sarah azon tűnődött, vajon van-e egy kis duzzadtság Bron szeme körül ma reggel, vagy
csak képzelődik. Nem ismerte túl jól, talán mindig így néz ki.
Elsa befejezte a nadrágja tisztogatását, és úgy tűnt, nyugodtan
várja a pillanatot, amikor esetleg szükség lesz varrónői szakértelmére. Ashlyn anyja ragaszkodott hozzá, hogy eljöjjön, elsősorban
azért, hogy elvégezhesse a végső simításokat a fő koszorúslány
ruháján, mivel ő nem volt ott az utolsó próbán. Valószínűleg csak
azért lesz rá szükség, hogy hátul bekapcsolja Ashlyn ruháját, és
közölje a menyasszonnyal, hogy a ruha jobban nézne ki, ha nem az
oly nagy előszeretettel vásárolt francia bugyi fölött viselné, hanem
nem venne alá semmit. Volt a táskájában egy tanga, ha Ashlyn inkább ezt választaná.
Ekkor kinyílt az ajtó, és belépett az örömanya.
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– Minden rendben, drágám?
Egy pillanatig csend volt. Senki nem akarta a hírvivő szerepét vállalni, aki katasztrófává változtatja az örömanya nagy napját. Végül
Ashlyn vállalta a kellemetlen feladatot.
– Fulvia visszalépett. Inkább Párizsba megy a fiújával.
Mrs. Lennox-Featherstone halkan felsikoltott, de ahhoz elég hangosan, hogy figyelmeztesse a férjét, aki idegesen bekiabált.
– Minden rendben van odabent?
– Nem, nincs minden rendben! – fortyant fel a felesége. – Az a…
cafka, akit magunkkal vittünk síelni, az ég szerelmére, visszalépett!
Sarah rájött, hogy valószínűleg ez az a pillanat, amikor igazán
megérdemli esküvőszervezői és -rendezői honoráriumát.
– Minden rendben, Mrs. Lennox-Featherstone, tökéletesen boldogulhatunk nélküle is.
– Azt a ruhát én fizettem – mondta ügyfele anyja. –Több mint
kétezer fontba került, és nem fog az esküvő alatt egy szatyorban
heverni!
Elsa felugrott. Nem az ő hibája volt, hogy a ruhát nem veszik fel,
vagy hogy a rettenetesen sok kézi hímzés elkészítése olyan sokáig
tartott – időigényes munka volt. De nem tudott megszabadulni a
bűntudat érzésétől.
– Rendben – mondta Ashlyn, aki anyja dührohama láttán megnyugodott. – Elsa fölveheti. Ő és Fulvia egy méretet hordanak, és
Fulviától eltérően Elsa igazi barát.
Elsának elakadt a lélegzete.
– Ashlyn, én…
– Igen, az vagy – folytatta Ashlyn makacsul, mintha Elsa a barátságukat akarta volna megkérdőjelezni. – Te szidtál össze, amikor
Bobbyval volt az a hatalmas veszekedésünk, és olyan jókat mulattunk együtt! Az a csodás nap, amikor anyagokat nézegettünk. És
nem felejtetted el azt, amikor…
– Állj fel, hadd nézzelek meg! – vágott közbe Mrs. LennoxFeatherstone, aki nyilvánvalóan úgy érezte, pillanatnyilag nincs idő
az emlékek felidézésére. –Miért ragaszkodsz ahhoz, hogy feketét
hordj? Ez teljesen rossz szín számodra. Sápaszt. Nos, vedd fel a
ruhát, és lássuk, hogy áll rajtad. Minden rendben, Donald? –kiáltott
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ki az ajtón. – Most már elmehetsz. Minden rendben lesz.
– Ööö, nem vehetem fel a ruhát – mondta Elsa.
– Miért nem? Tudjuk, hogy jó rád – mondta Ashlyn anyja.
– Mert csalónak érezném magam, mivel nem én vagyok Ashlyn
igazi koszorúslánya – mondta Elsa, és segélykérő pillantást vetett
Sarah-ra. – Talán egy kicsit kínos lenne úgy, hogy… Fulvia szülei
ott lesznek az esküvőn. – Sarah már eltűnődött, vajon hagyhatja-e
őket olyan közel ültetni a főasztalhoz, és úgy döntött, hogy hagynia
kell.
– Nem hiszem, hogy tudnak a kis cafkájuk árulásáról – vágott a
szavába Mrs. Lennox-Featherstone. – Bár kitalálhatták volna, miután abba a rettenetes iskolába küldték. Egy tanítvány sem kerül ki
onnan anélkül, hogy bárcás kurva ne válna belőle.
– Oké – szólalt meg Sarah, átvéve az irányítást. – Kár, hogy Fulvia visszalépett, de, mint mondtam, nincs igazán szükségünk rá.
– De igen – mondta Ashlyn és az anyja egyszerre.
– Nemcsak a ruha került egy vagyonba – folytatta Mrs. LennoxFeatherstone –, de a fényképek is kiegyensúlyozatlanok lesznek
egy nagy koszorúslány nélkül.
– Hugo kitűnő fotós – mondta Sarah. – Biztosíthatom önt, hogy…
– Elsát akarom – szólalt meg Ashlyn, egy hisztéria határán álló
gyerek hangján. – Sokkal jobban kedvelem, mint azt a ku… – anyjára pillantott, és a töltelékszó nélkül mondta ki volt legjobb barátnője nevét – Fulviát.
– Akkor hát egyszerűen koszorúslánynak kell lenned, drágám –
mondta Mrs. Lennox-Featherstone. – A menyasszonynak meg kell
kapnia azt, amit kíván. –Szorosra zárt ajkakkal elmosolyodott, és a
lányára pillantott.
– Nem tehetem! – hajtogatta Elsa makacsul, és egyre kellemetlenebbül érezte magát.
– Nem akarod elrontani Ashlyn nagy napját az önzéseddel, ugye?
– Persze hogy nem – mondta Elsa. – De a koszorúslány szerepe
igazán nagy dolog. Olyan ember kell hozzá, aki egész életében ismerte Ashlynt, nem pedig valaki, aki csak…
– Majdnem két éve ismerlek – mondta Ashlyn. –Kedvellek – és te
nem ölted meg egyik kedvencemet sem!
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Elsa próbált nevetni ezen a viccelődési kísérleten.
– Nem, de…
– Kérlek! – mondta Ashlyn. – Tényleg szeretném, ha te lennél az.
– Nem tehetem – mondta Elsa, és végre talált magában egy kis
határozottságot.
– Miért nem? – érdeklődött Ashlyn anyja, aki nem fogadta el, ha
nemet mondtak neki, csak nagyon jó indokkal.
– Komolyan nem tehetem!
– De miért nem? – faggatta Ashlyn, aki anyjára ütött, és egyszerre
volt kíváncsi és követelőző.
– A hónaljam miatt! – mondta Elsa kétségbeesetten, összeszedve
minden határozottságát, ha az ő esetében lehet ilyesmiről beszélni.
– Mi van a hónaljaddal? – kérdezte Ashlyn, összehúzva tökéletes
alakú szemöldökét.
– Nem borotváltam le. Legalábbis néhány napig nem… – Elsa
szava elakadt, és idegesen figyelte az őt néző nőket, akik látszólag
elítélték slampos, nem higiénikus szokásaiért.
– Semmi gond – mondta Bron nyájasan, aki eddig kimaradt a feszült vitából. – Van eldobható borotva a táskámban.
Mrs. Lennox-Featherstone, aki a többiekhez hasonlóan eddig a
franciaágy szélén gubbasztott, most felállt, és Elsához lépett.
– Tisztában vagyok vele, hogy a családunk rettenetesen sokat kér
tőled, de ez Ashlyn különleges napja; több mint két éve készülünk
rá. Kérlek, segíts ki bennünket!
Elsa tekintettel volt az ügyfelére. Ugyanolyan jól tudta, mint bárki
más, hogy milyen régóta készülnek erre az esküvőre, mivel ő találta
ki, tervezte meg, és végül készítette el hozzá a ruhákat. Ez volt az
első igazán komoly megbízása, és nemcsak az elvárt vért, verejtéket és könnyeket adta bele, hanem a lelke egy jókora darabját is.
– Mindannyian nagyon hálásak leszünk. – Az idősebb nő Elsa
vállára tette a kezét. Elsa rájött, hogy még sosem látta ilyen sebezhetőnek. Az erőszakoskodással szembe tudott volna szállni, de ezzel a szívből jövő kéréssel nem.
– Oké – mondta, miközben igazán azt kívánta, bár meglelné magában a visszautasítást, de belátta, hogy legyőzték. – Azzal a feltétellel, hogy Ashlyn nem azt a bugyit viseli – tette hozzá. Ebből nem
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engedett.
– Mi a baj a bugyimmal? – kérdezte Ashlyn méltatlankodva. – Selyemsifonból készült, és Bobby imádni fogja!
– Biztos vagyok benne, hogy imádni fogja, de átlátszik a ruhádon,
ahol a combodra simul. El fogja rontani az alakodat. Van nálam
egy tanga, ha nem akarsz bugyi nélkül menni.
Mrs. Lennox-Featherstone a lányához fordult, egy pillanatra elvonva a figyelmét Elsáról.
– Drágám, igazán úgy vélem, hogy jobb, ha van rajtad valami.
Nem mehetsz templomba alsónemű nélkül.
– Bármit fölveszek – mondta Ashlyn –, amennyiben Elsa beleegyezik, hogy a koszorúslányom legyen.
Sarah, aki észlelte, hogy a szoba hirtelen túl zsúfoltnak tűnik,
megint átvette az irányítást.
– Elsa, te menj a fürdőszobába, zuhanyozz és borotválkozz – sajnálom, ez egy kicsit furcsán hangzik! Mrs. Lennox-Featherstone,
menjen át a szobájába, és öltözzön! Bron hamarosan az ön frizuráját szeretné készíteni. Ashlyn, te pedig ülj nyugodtan, hogy Bron
befejezhesse a tiédet, aztán rendbe hozza a sminkedet.
– Bontsunk pezsgőt! – mondta Ashlyn, amikor anyja kiment a
szobából, Elsát pedig beküldték a fürdőszobába egy borotvával és
egy testradírral. – Tettem néhány üveggel a minibár hűtőjébe.
Sarah igazán nemet akart mondani. Tudta, hogy végzetes, ha az
emberek ebben a fázisban kezdik elveszíteni az önuralmukat, de
elgyöngítették az események. Ő maga egy csöppet sem fog inni, de
igazán értékelte, milyen jól fog esni a többieknek.
– Hát rendben, ha muszáj innotok.
– Akkor fel is bontanád nekünk, Sarah? – A menyasszony egy kicsit rebegtette a pilláit, és Sarah felsóhajtott.
– Hozd a poharakat, Bron, van egy csomó – mondta. Mindenki
kapott egy pohárral, és Sarah rájött, hogy végül is jó ötlet volt.
Önmagában a poharakba ömlő bársonyos pezsgő látványa nyugtató
hatású.
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Második fejezet

Amint a fejére engedte a vizet, Elsa rögtön rájött, hogy nem kellett
volna hajat mosnia, de nagyon jó érzés volt a zuhogó víz alatt állni.
A szálloda finom illatú és jó minőségű piperecikkeket biztosított, és
Elsa azt gondolta, nincs más hátra, mint hogy használja is őket. Meg
is érdemelte. Sokkal nagyobb erőfeszítésébe fog kerülni a dolog,
mint bárki gondolná. Úgy érezte, hogy a puha, finoman illatozó bőr
egy olyan bónusz, ami jogosan megilleti őt. Ezenkívül a saját átalakított padlásterében és műhelyében nem volt ilyen jó a zuhany. Egészen addig a víz alatt maradt, amíg úgy gondolta, hogy büntetlenül
megteheti.
Végül tisztán és ragyogóan, üde, szőrtelen és mutogatható hónaljjal
tért vissza a hálószobába.
– Valószínűleg nem kellett volna hajat mosnom – mondta mentegetőzve.
Bron, aki eddig Ashlyn szőke szépségét kiemelő, kontyba csavart
frizuráját ellenőrizte, röviden felnézett, és ennyit mondott: – Rendben van. – Ezután visszafordult a csillogó aranytalapzaton pihenő
pompás gyémánttiarához, meggyőződött róla, hogy egyetlen hajtű
sem látszik, és legfeljebb csak egy hurrikán lenne képes megmozdítani.
– Elégedett vagy? – kérdezte a menyasszonyt a tükörben.
– Varázslatos – felelte Ashlyn, és most látta magát először tökéletes menyasszonynak. – Teljesen úgy nézek ki, mint Claudia Schiffer,
ugye?
– Még nála is ragyogóbban nézel ki – mondta Sarah, és szelíden
fölnevetett. – Most, ha nem bánod, ülj le valahol, és ne nagyon mozogj. Jobban tesszük, ha hagyjuk, hogy Bron haladjon Elsával.
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Elsa a tükör előtt ült, egy köpennyel letakarva, és a haja alól kukucskált a tükörbe. Igazán gyűlölt fodrászhoz járni, és az utóbbi időben magának vágta a haját, szabóollójával lecsipegetve a hajvégeket
– de nem túl gyakran, nehogy az olló végleg eltompuljon. Nem anynyira a végeredmény ellen volt kifogása, egyszerűen csak gyűlölte
azt a sok időt önmaga nézegetésével tölteni.
Bron a háta mögött állt, kezében tartotta Elsa haját, és ide-oda
mozgatta.
– Pompás színe van – mondta.
– Köszi – mormolta Elsa.
– És remek állapotban van. Arra gondoltam… Nincs túl sok időnk
arra, hogy feltűzzük, mit szólnál egy új frizurához?
– Nem tartana tovább, mint ha csak kontyba tekernéd? – kérdezte
Elsa. Ennyi izgalom egy napra elég volt neki.
Bron megrázta a fejét, és összeborzadt.
– Semmi esetre sem. A kontyba tűzés sokáig tart. Egy vágás és szárítás sokkal gyorsabb lesz, és azt hiszem, mesésen fog kinézni.
– Mi a helyzet a fejdísszel? – kérdezte az ablak mellett ülő Ashlyn,
miközben szórakozottan lapozgatott egy képes újságot. – Föl kell
vennie.
– Nem gond. Te mit gondolsz, Elsa?
Elsa nem akart gondolkozni.
– Behunyom a szemem – mondta. – Tedd azt, amit a legjobbnak
látsz.
– Kitűnő – mondta Bron halkan, és fölvette a fésűjét. Elsa az öltözőasztalnál ült, és próbált nem nézni a tükörképére. A munkája során
elegáns formákat csalt elő gyönyörű anyagokból, fiatal nők menyasszonyi álmait váltva valóra, de ő maga igazán gyűlölt kiöltözni.
Ruhatára néhány fekete nadrágból és fekete felsőből állt. Feketében
érezte magát a leginkább biztonságban.
Bron finom ujjai fölemelték a fejét, vagy időnként megmozdították.
Fésült és vágott, és Elsa még mindig nem nézte meg, mi történik.
Mint a fürdőszobai kellékek használata, egy hajvágás is hasznossá
tette az elkövetkező, esetlegesen elviselhetetlen tortúrát.
Elsa sosem szeretett a figyelem középpontjában állni, és bármit
megtett ennek elkerülése érdekében. Ez a diákéveiből eredt, amikor
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rettenetesen könnyen elvörösödött, és mindenki csúfolta. Még mindig könnyen elpirult – bár már nem annyira –, de megmaradt az a
szokása, hogy sose tegyen semmit, aminek hatására az emberek ránéznének.
Bron nyájasan csevegett Elsával munka közben, és megjegyzéseket
tett a lány hajának csodálatos állapotára.
– És, mint mondtam, pompás színe van.
– Nem gondolod, hogy kellene bele néhány melír csík vagy valami?
– Nem, ez egy remek, meleg, nagyon fényes barna. A melír elrontaná.
– Ó. – Elsa egy ideig csöndben ült, miközben Bron tovább fésült és
vágott.
– Rendben – mondta Bron. – Most térjünk át a sminkre. Most teljesen jogosan csukhatod be a szemed.
– Szóval te sminkelést is tanultál a fodrászmesterség mellett? –
kérdezte Elsa, hogy legalább beszélgessen.
– Nem igazán. Mielőtt szabadúszó lettem volna, egy televíziós
cégnél dolgoztam fodrászként egy rövid ideig. Egyik nap a sminkmester nem jött el, így én készítettem el a sminkeket. Sokszor láttam,
hogyan csinálják, és valahogy ellestem. Sokkal könnyebben kapsz
munkát, ha mindkét szakmához értesz.
– Tehát szabadúszó vagy, ugye? Azt hittem, egy szalonban dolgozol.
– Mostanában igen. Szeretnék megint szabadúszó lenni, de ez
pénzkérdés. – És a pénz mellett egy fiún is múlik, gondolta Bron, de
ezt nem kötötte Elsa orrára, aki most technikailag az ügyfele volt. –
Jól van, nézd meg magad! – mondta egy kicsivel később.
– Istenem! Frufrut csináltál!
– Tudom, hogy meg kellett volna kérdeznem, de esetleg nemet
mondtál volna.
– Alig ismerek magamra! A szemem óriásinak tűnik! A smink miatt?
Bron megrázta a fejét.
– Nem tettem fel túl sok festéket, csak egy leheletnyit.
Elsa az őt bámuló idegenre meredt. Fiatalabbnak, ugyanakkor sok14

kal inkább nagyviláginak tűnt.
– Hűha! – mondta Sarah, mikor felnézett a mappájából, hogy
szemügyre vegye az új koszorúslányt. –Ez elképesztően néz ki. Nézd
meg az arccsontodat!
– Tényleg remekül nézel ki – mondta Ashlyn. – Szerencse, hogy
barna vagy, különben féltékeny lennék.
– Bámulatos, hogy mennyit jelent a megfelelő frizura – mondta
Bron. – És most jön a fejdísz. Ezeket te készítetted?
– Egy barátnőm. Tudok ilyet készíteni, de őszintén szólva nagyon
sok munkám volt a ruhákkal, és megkértem őt, hogy készítse el nekem.
– Hogyan kell rögzíteni? Ó, látom, kis fésűkkel. Remélem, a helyén fog maradni. Annyira sima a hajad, lehet, hogy szükségem lesz
néhány hajcsatra. –Hátralépett. – Ó! Bájosan néz ki.
Elsát hároméves kora óta nem nevezték bájosnak, de be kellett ismernie, hogy tényleg jobban néz ki. A fogmosásból és arckrémezésből álló rendes szépségápolásának nem volt része a tükörbe pillantás.
Megdöbbentő volt számára, mikor meglátta, hogy arcvonásait hogyan emeli ki a smink. Szeme valóban elég nagy volt, szempillája
sűrű; bőre ragyogott, ajkai teltebbnek tűntek.
– Hű, elképesztően nézek ki – és csak egy kicsit olyan, mint egy
reflektorfényben álló őzike. Nagyon köszönöm.
Bron fölnevetett.
– Légy oly kedves, és öltözz fel! Későre jár. Látom, hogy Sarah az
óráját nézi.
Elsa mindeddig nem sok esküvőn vett részt, és egyetlen alkalommal sem játszott fontos szerepet. Sarah, Ashlyn és Ashlyn anyja alaposan eligazították, és mindhárman teljesen eltérő utasításokat adtak.
Most az egyik esküvői autó hátuljában ült, egy régi taxiban, a két kis
koszorúslánnyal és egyikük anyjával. Mivel ő viselte a nagy ruhát, ő
ült az osztatlan ülésen, a legkisebb koszorúslány mellett, a többiek
pedig velük szemben foglaltak helyet.
– Tetszik a ruhád – mondta a kislány anyja, akit Elsa emlékei szerint talán Pamnek hívtak. – Te készítetted?
– Igen, én varrtam az összes ruhát.
Pam felsóhajtott.
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– Isteni.
Elsa elmosolyodott, és nem volt benne biztos, hogy helyénvaló-e
elfogadni a műve dicséretét, vagy inkább szerénynek kell lennie a
megjelenésével kapcsolatban. A ruha egy másolat volt, a menyaszszonyi ruha kissé egyszerűsített változata. Nagyon halvány pisztáciazöldből készült, és itt-ott cseresznyeminták díszítették.
A felsőrész fűzős volt. Ennek elkészítése órákig tartó, nagyon precíz szabást és varrást igényelt. Ekkor igazán szerencse volt, hogy
Fulvia, az eltévelyedett koszorúslány és Elsa egy méretet hordtak,
mert Fulvia sosem jött el a ruhapróbákra. Elsa még tanuló korában
készített egy mintát a saját testéről, egy kuncogó barátnő és egy palack bor segítségével, tehát tökéletesen méretre tudta igazítani a ruhát. A fűzős felsőrész fölött kristályokkal díszített hímzés volt.
Menyasszonyi ruhának is tökéletesen alkalmas lett volna, gondolta
Elsa, a menyasszony családjának különcségén és bőkezűségén tűnődve.
– Bizonyára egy vagyonba került – mondta Pam.
Elsa felsóhajtott.
– Igen, nem volt olcsó, és hosszú órákig tartott, mire a kézi hímzés
elkészült – majdnem olyan sokáig, mint a menyasszony ruhájának
megvarrása. Poppy és Amanda ruhái gyorsabban elkészültek. – A
kislányokra mosolygott, akik éppen félhosszú, széles szalaggal megkötött ruháikban gyönyörködtek. Fejükön egyszerű, friss virágból
készített koszorút viseltek, ezekért (szerencsére) nem Elsa volt a
felelős. Egy Sukie nevű csinos, kezeslábasba öltözött, szélesen mosolygó lány hozta őket, elképesztően korán, mielőtt elrobogott volna
a templomba.
– Úgy tűnik, végre indulunk – mondta Pam. – Most száll be az autóba Ashlyn az apjával. Remélem, képes lesz majd biztosítani a lánya nyugalmát. Vanessát is te öltöztetted?
– Ühüm. Elég nehéz volt. – A selyemkosztümhöz az istenien szép
anyagot Mrs. Lennox-Featherstone Szingapúrban vásárolta, és pokolian nehéz volt megvarrni.
– Szóval a család ezreket fizetett neked?
Elsa felsóhajtott. Sokat keresett, de ha kiszámolta, hogy mennyi
idejébe és munkájába került, és figyelembe vette azt a tényt, hogy a
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pénz két év alatt folyt be, akkor nem gazdagodott meg belőle.
– Aha.
– Akkor nem bánod, hogy koszorúslány lettél? Legalább rászánod
magad, hogy fölvedd az egyik művedet.
– Ühüm – dünnyögte Elsa. – Valójában boldogabb vagyok a fekete
nadrágomban.
– Mellesleg remek a frizurád.
Elsa elvörösödött.
Elsa hosszasan csodálhatta Ashlyn ruhájának hátulját, amelynek az
elkészítése mérhetetlenül bonyolult volt. Először egy kicsit túlzásnak
tűnt az a sok berakás és redő, gyöngy és szalag. De Ashlyn ragaszkodott hozzá, és miután Elsa diszkréten visszavett a díszítésből a
megvalósítás során, a hatás lenyűgöző volt.
Be kellett ismernie, hogy az esküvő egésze káprázatos. Sarah csodát művelt. Még egy helyi kórust is hozott, így az egyházi énekeknek dallamuk volt, és nem derült ki, hogy a legtöbben nem ismerik
ezeket a dalokat.
Elsa mégis aggódott. Nem érezte helyénvalónak, hogy egy ügyfele
ruháját viselje, még akkor sem, ha korábban már néhányszor felpróbálta. Próbálta elterelni a figyelmét a fogadás veszélyeiről és buktatóiról meg a rá váró fotózásról, és eltűnődött: vajon a kliens ruhájának viselése olyan lenne, mint amikor az ember a saját vendégszobájában alszik? A képes újságok azt ajánlották, hogy akinek van vendégszobája, az aludjon ott, és győződjön meg róla, hogy a szoba
kényelmes.
Talán ha fölveszi az egyik saját alkotását, azzal fény derül majd
minden apró hibára, amely csak a ruha viselésekor derülhet ki. Tekintsd kutatásnak, mondta magának, és összeborzongott.
Végre véget ért a szertartás. Felzendült az orgona, Widor toccatája
szólt, és végül eljött az ideje, hogy a koszorúslányok a menyasszony
nyomában kivonuljanak. Elsa némán utasította a gyülekezetet: Csak
koncentráljatok a kis cukorfalatokra, és ne nézzetek rám.
De a végzet nem hallgatott rá. Elsa egyedül vonult, a kicsiket felkapták szerető szüleik. A cserbenhagyott Elsa ha nem is szégyenkezve, de határozottan zavartan sétált. Mereven kihúzta magát, és
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próbált természetesnek tűnni. Miért nem volt róla tudomása eddig,
hogy milyen nehéz ezekben az átkozott ruhákban járni?
A templomban nem volt videózás, de a fényképezés most következett. Elsa nem volt benne biztos, mit kellene tennie. Tényleg azt
akarják, hogy szerepeljen a képeken? Mrs. Lennox-Featherstone azt
mondta, ő szeretné, de biztosan senki nem akarná, hogy egy tulajdonképpen idegen alak jelenjen meg a kedves kis unokahúgok és a
család régi barátai mellett. Elsa számára a fényképezés egy másik
gyűlöletes dolog volt azóta, hogy gyerekkorában egyszer lekapták,
amint tátott szájjal, tökéletesen bárgyú arckifejezéssel álldogál. A
képpel kapcsolatban szülei finom csúfolódása sem segített.
– Ööö – fő koszorúslány – hogy hívnak? Nekem a Fulvia nevet írták ide, de valahogy úgy gondolom, nem jó nevet kaptam. – Hugo, a
fotós lomha, de borzalmasan hatásos mosolyt vetett Elsára.
– Igazából nem vagyok koszorúslány – kezdte Elsa. –Én csak…
– De igen – mondta Mrs. Lennox-Featherstone. – Minden tekintetben te vagy a fő koszorúslány. Mondd meg Hugónak a nevedet, drágám!
Elsa nagyon szeretett volna lázadozni. El akart osonni a templomudvaron keresztül, és nem akarta hagyni, hogy hivalkodóan elegáns
ruhában filmre vegyék, miközben teljesen idiótának érzi magát. De
egyrészt nem volt elég bátor hozzá, másrészt pedig senkinek sem
akarta elrontani a napját.
– Elsa vagyok – mondta Hugónak.
– Hát, örülök, hogy kiderült a neved – hallatszott egy férfihang
Elsa háta mögül. – Laurence vagyok, a tettestársad.
Elsa körbepördült. Anélkül is elég bűntudata volt, hogy ilyeneket
mondtak volna neki.
– A vőfély – mondta egy magas, halványan mosolygó férfi. Éppenséggel nem volt jóképű, de arányos alkatú, magabiztos embernek
tűnt. Ő nyilvánvalóan nem beugrott valaki helyett.
– Ó, szia. Igazából nem én vagyok a koszorúslány – mondta Elsa,
érzése szerint századszor. – Csak fölvettem a ruhát.
– Ráadásul nagyon csinos ruhát – mondta Hugo. –És most, ha nem
préselődnél ahhoz a pillérhez, és láthatnánk téged is és a pillért is,
akkor szeretném, ha egyikőtök…
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Elsa feladta. Mindenkinek elmondta, hogy nem ő az igazi koszorúslány, és látszólag nem törődtek vele. Úgy döntött hát, hogy egyszerűen beleegyezik abba, amit kérnek tőle, feltéve, hogy nem lesz
benne tánc, puszilkodás vagy hasonló titkos praktikák. Ashlyn mellett állt, ahogyan kérték, majd fogott egy papírpohár hűtött narancslét, amelynek felszolgálásáról Sarah intézkedett.
– Ez az egész nagyon kulturált – szólalt meg Laurence. – Tavaly is
voltam egyszer vőfély. Kibírhatatlan hőség volt. Órákig kellett ácsorognunk, amíg fényképeztek bennünket, és valaki elájult a forróságtól.
Sarah a közelben volt, sarkában egy arany labradorral, és éppen azt
ellenőrizte, hogy elég gyümölcslét rendelt-e. A megjegyzés hallatán
így szólt:
– Most viszont, hogy az emberek nem szomjaznak, kevésbé valószínű, hogy rávetik magukat az alkoholra, amint odaérnek a fogadásra. Ó, jobb, ha elmegyek az útból.
Hugo mindenkit megnevettetett. Igen élénken és jól szervezetten
dolgozott, csoportokba állítva a megfelelő embereket. Még a kutya is
jól pózolt. Elsa meglepődött. Hugo nagyon lazának tűnt, de lomha
mosolya mögött nyilvánvalóan olyan ember állt, aki elintézte a dolgokat.
– Egyelőre ennyi – mondta Hugo. Mindenki ellazult.
Ekkor készített még egy képet.
– Szemétláda! – mondta Ashlyn. – Nyitva volt a szám!
– De ragyogóan szépek a fogaid. És most mindenki menjen a fogadásra. Attól tartok, hogy ott is fogok kérni még egy kis pózolást, de
szeretitek csinálni, tehát rendben lesz.
Elsa látta, hogy Ashlyn bájosan duzzog, és azt kívánta, bár ő is
tudna duzzogni. Ez nyilván olyasmi, amire születni kell, mint a
nyelvpöndörítésre.
– Gyere velem – mondta Laurence, és karon fogta. –Elviszlek a fogadásra.
– Biztos vagyok benne, hogy valaki mással kellene törődnöd – tiltakozott Elsa. – Végül is csalárd fondorlattal kerültem ide.
– Egyáltalán nem. Téged bíztak rám. Higgy nekem, tudom – folytatta, mikor Elsa még mindig tétovázott. –Sokszor voltam már vő19

fély.
– Ó, ez hogy lehet? Te voltál a legnépszerűbb fiú az iskolában,
vagy valami más oka volt?
– Egyáltalán nem. Csupán arról van szó, hogy én nem iszom, és a
menyasszonyok mindig ráveszik a vőlegényüket, hogy engem válasszanak, még akkor is, ha alig ismernek. Én garantáltan nem veszítem el a gyűrűt, nem hagyom a vőlegényt túlságosan berúgni előző
éjjel, vagy ami még rosszabb, levetkőztetni és egy lámpaoszlophoz
kötözni.
Elsa kuncogott.
– És valószínűleg garantáltan nem fogdosod a koszorúslányok fenekét.
– Valójában a menyasszonyok ezzel általában nem törődnek. Végül
is ez megakadályozza, hogy a vőlegény tegye ezt.
– Tehát azt mondod, hogy talán nem leszek biztonságban az autódban?
– Tökéletesen biztonságban leszel. Mindenki úgy emleget, mint
Laurence, a Megbízható.
– Hát ez kedves.
– Nem, nem az, pokoli unalmas, de úgy tűnik, rám ragadt. Menjünk?
Amikor Elsa meglátta Laurence autóját, azon tűnődött, vajon valóban megfelel-e az igazságnak a férfi elnevezése. Egy réginek látszó
Morgan volt, amelyben Laurence-nek is alig volt elég hely, Elsáról
és a ruhájáról már nem is beszélve.
– Azt hiszem, talán taxival kellene mennem – mondta Elsa.
– Egyáltalán nem. Nagyon ügyesen tudok habcsókokat gyömöszölni a kocsimba.
– Ez nem habcsók! – A megjegyzés Elsa elevenébe vágott. – Ez
egy gyönyörűen varrott, elegáns modell, és egy vagyonba került.
– Mint az én autóm. Bízz bennem!
Laurence utasításait követve Elsa rájött, hogy ő is és a ruha is elég
szépen be tud préselődni a Morganbe.
– Gyakorlott vagy – mondta, meggyőződve róla, hogy az értékes
anyag egyetlen darabkáját sem csukta oda az ajtóhoz.
– Ó, igen. Ma ez volt az egyetlen kikötésem. Időnként a család azt
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akarja, hogy az ő autójukat vezessem, tehát vihetek egy sereg nagynénit.
– A sereg lenne a megfelelő gyűjtőszó a nagynénik esetében?
– Egy konkrét esetben az volt. Utána el kellett vinnem őket az állomásra – tökrészegek voltak. Nem valami boldogító élmény. Legalább nem az én autómban történt.
Elsa nevetett.
– Pénzt kellene kapnod érte. Lehetnél szerződéses vőfély. Sarah, az
esküvőszervező szerez majd neked munkát.
Laurence pillantása elárulta, hogy az ajánlat nem nyerte el a tetszését. Beindította az autót.
– Tudod, van saját életem.
– Elnézést! Nem akartalak megbántani.
– Rendben van. Tudom, hogy nem akartál megsérteni. De meglehetősen rémisztő gondolat, hogy olyan embereknek tegyem meg
mindezt, akiket valójában nem is ismerek.
– Ó. – Elsa elcsendesedett, és úgy érezte, a lelke is ugyanúgy öszszegyűrődött, mint kézzel hímzett organtinja. Most már tehernek
érezte magát.
Laurence balra pillantott, mielőtt kifordult volna az útra, és megütögette Elsa térdét.
– Ne aggódj! Nem vagyok egészen olyan szívélyes, mint gondolják. Semmit sem teszek meg, amit nem akarok.
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Harmadik fejezet

– Oké – szólalt meg Ashlyn, amikor kiszálltak a járműveikből, és
mindenki bent volt a szálloda hatalmas előcsarnokában –,
melyikőtök segít nekem a mosdóban?
Sarah Elsára pillantott. Rövid, ám intenzív esküvőszervezői pályafutása korábban nem igényelte ennek a feladatnak az ellátását.
Néha úgy tűnt, mintha mindent meg kellett volna tennie az ügyfeleinek, de eddig ez nem ment ilyen messzire.
– Ez vitán felül a koszorúslány dolga.
– De… – Elsa Laurence-t kereste a tekintetével, támogatást remélve. Sehol sem látta; valószínűleg a férfimosdóban volt, és nem
akadályozta őt többmérföldnyi tüll.
– Drágám, természetesen segítenék – mondta Mrs. LennoxFeatherstone –, de hamarosan megérkezik a vendégsereg, és intézkednünk kell a fogadásukról… Istenem, máris itt vannak – motyogta. – Azt hittem, ha tudjuk az utat, azzal nyerünk egy jó negyedórát.
Ah, Daphne. Milyen pompás, hogy el tudtál jönni. Milyen elragadó
kalap. A menyasszony még nem áll teljesen készen az üdvözlésre –
ki kell mennie szegénykének.
– Hát, én nem mehetek be a női mosdóba – mondta Bobby, és
közben a bérelt öltönyéhez illő kesztyűjével játszadozott. Ashlyn
anyja ragaszkodott hozzá, hogy minden férfi zsakettet viseljen. –
Különben szívesen tartanám a ruhádat, amíg pisilsz.
– Ó, az isten szerelmére! Szétrobbanok. – Ashlyn felkapta a szoknyáit, és eltökélten suhogott a női mosdó felé. Elsa, aki munkája
végeztével esténként mindig letakarta a ruhát, és nem akarta, hogy
máris végigsöpörjék vele a piszkos padlót, a ruha után sietett. Le
kellett rúgnia Fulvia cipőjét, amely legalább két számmal nagyobb
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volt a kelleténél, és karjára vetni saját, rövidebb uszályát, hogy
lépést tudjon tartani Ashlynnel.
Sarah, aki tisztában volt vele, hogy valóban nem Elsa feladata a
menyasszony szoknyáját tartani, amíg az válaszol a természet hívására, felmarkolta Elsa levetett cipőjét, és utánuk sietett. Ha Elsa lett
volna az igazi koszorúslány, akkor ráhagyta volna a dolgot, de a
lány mindannyiukat kihúzta a pácból, és most megérdemelte, hogy
támogassák.
A női mosdóban a szorult helyzetben lévő, határozott Ashlyn vette át az irányítást. A rendkívül keskenynek tűnő fülkére nézett, és
így szólt:
– Tessék, kapd el!
Elsa mérhetetlen megkönnyebbülésére igazából nem dobta el
hosszú uszályát, ennek ellenére Elsa gyorsan elkapta.
– Egyenesen emeld föl, és terítsd a következő fülke falára – folytatta Ashlyn. – Fogalmam sincs, miért kell ezeket a fülkéket ilyen
rohadt szűkre építeniük. Állandóan esküvőket tartanak. Panaszt
fogok tenni miatta.
Sarah, aki örült, hogy neki nem kell majd levelet írnia, amelyben
udvariasan elmagyarázza, hogy a mosdóhelyiségek mérete megnehezíti, hogy a menyasszonyok könnyítsenek magukon, segített
Elsának összeszedni Ashlyn uszályát. Ashlyn kétségtelenül sokkal
konkrétabban fogalmaz majd, mint amit ő megengedhet magának.
– Tessék – szólalt meg Sarah –, felmászok a szomszéd vécére,
adogass fel nekem annyit belőle, amennyit csak tudsz, így ráteríthetjük a válaszfalra.
Elsa, az uszály nagyobb részét kezében tartva, bepréselődött
Ashlyn mellé, és kettőjük között felhúzták a csillogó uszályt a fülke
egyik fala mentén, Sarah pedig tartotta, amint átért a másik oldalra.
– Ha tudtam volna, hogy a műveimet ilyen megaláztatások érik…
– kezdte Elsa.
– Tessék? – mondta a másik két lány. Sarah másfelé akart nézni,
Ashlyn pedig éppen kezdte volna lehúzni a tangáját. Mindketten
megálltak, és Elsára pillantottak.
– Nem tudom! Egyszerűen soha nem jut eszembe, hogy ezekben a
ruhákban pisilni kell. Vagy régi sportkocsikba kell préselni őket.
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Ashlyn kuncogott.
– Laurence a Morganben hozott téged? Vicces, nem? És ő kedves
ember. Nem egy szép fiú, de kellemesen megbízható. És most forduljatok el, lányok, azt hiszem, nem lehet becsukni az ajtót.
– Azt hiszem, talán… – kezdte Sarah.
– Késő – mondta Ashlyn. – Ó, most már jobban érzem magam.
– Figyelmeztettelek, hogy ne pezsgőzz – mondta Sarah, továbbra
is félrefordulva.
– Nem a pezsgő miatt volt – mondta Ashlyn, gyorsan felhúzva a
tangáját. – A víz miatt, amit utána itattál velem, hogy ne szálljon a
pezsgő a fejembe. Mindegy, már minden rendben. Menjünk vissza
a buliba!
– Ööö, várjatok! – mondta Elsa. – Nekem is könnyítenem kell
magamon, és az én uszályom is majdnem olyan hosszú. Most, hogy
elsajátítottuk a technikát… Megígérem, hogy becsukom az ajtót –
tette hozzá.
Néhány órával később, a főasztalnál ülve Elsa már lassanként
nem érezte magát csalónak. Laurence-nek, a vőfélynek bevallotta,
mi történt, a menyasszony szülei tudták, a vőlegény szülei pedig
nem sokat törődtek vele. A beszédek már majdnem véget értek, és
Elsában kezdett enyhülni a feszültség.
– Nagyszerű beszéd volt – mondta, amikor Laurence ismét leült. –
Egyáltalán nem tűntél idegesnek.
– Hát, az első néhány esküvő után megszokja az ember, hogy őt
nézik – mondta Laurence, és töltött Elsa poharába. Ahhoz képest,
hogy nem ivott, nagyon fürgén töltögetett.
Elsa eltűnődött.
– Tényleg? Nem hiszem, hogy én valaha is megszoknám. Bár
anyám azt mondja, a szégyenlősség modorosság, annak feltételezése, hogy az emberek minket néznek, amikor természetesen nem ezt
teszik.
Laurence halkan fölnevetett.
– Akkor ő soha nem volt koszorúslány, és nem ült a főasztalnál,
ugye?
Elsa megrázta a fejét.
– Nem hinném. Megkérdezem majd, amikor legközelebb ezt
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mondja.
– Gyakran találkoztok?
Elsa bólintott.
– Elég gyakran. A műhelyem egyik sarkában lakom, és ha szükségem van egy kicsit nagyobb kényelemre vagy egy kertre, ahova
ki tudok feküdni, akkor hazamegyek. Időnként étellel is ellátnak.
Csak néhány percre lakunk egymástól. – Összeráncolta a szemöldökét, és azon tűnődött, vajon szánalmasnak tűnik-e ettől, olyan
embernek, aki állandóan hazaszaladgál anyucihoz és apucihoz.
– Nincs semmi, amiért szégyenkezned kellene.
Elsa odafordult a férfihoz, és tagadni akarta, hogy bármi ilyesmiről lenne szó, de meggondolta magát. Sóhajtott.
– Kicsit szomorúnak tűnik, hogy egy nő az én koromban hazamegy, hogy játsszon a kertben.
– Éppenséggel nem vagy egy vénség! Mennyi lehetsz, huszonhárom?
– Valójában huszonhat – mondta Sarah önérzetesen. Úgy tűnt,
Laurence meglepődött.
– Ó. Csak ettől a frufrutól sokkal fiatalabbnak látszol. – Valószínűleg látta, hogy Elsa elvörösödött. Így folytatta: – Szóval, milyen
érzés a munkahelyeden lakni?
Elsa ellazult egy kicsit.
– Hát, nem engedhetem meg magamnak, hogy két lakást béreljek,
tehát apám segített átalakítani ennek a raktárnak az egyik sarkát –
vagyis az egyik szinten egy sarkot – egy kis hálószobává, konyhává
és nappalivá. Van egy parányi zuhanyfülkém is.
– Zsúfoltnak érzed?
– Nem igazán. A nappalit egybe tudom nyitni a műhellyel, ha
akarom. A szüleim szerint remek hely lenne egy bulihoz.
– Tartottál már bulit valaha?
– Nem. Nem vagyok igazán bulizós csaj. Azt hiszem, talán azért,
mert egyke vagyok, és megszoktam az egyedüllétet.
– Magányos voltál?
Elsa elgondolkozott.
– Nem hiszem. Nem emlékszem, hogy valaha is unatkoztam volna. De ez azt jelenti, hogy manapság nem szeretek beszélgetni
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nagy, visszhangos helyeken – legalábbis nagyobb társaságban nem.
– Tudom, mire gondolsz. Én is szívesebben beszélgetek csupán
néhány emberrel, mint egy egész lármás tömeggel.
– Akkor te nem rajongsz a nagy szamármenhelyekért, igaz?
Laurence fölnevetett, és kicsit megrázta a fejét.
– Nem. Hozzád hasonlóan én is szívesebben beszélgetek egyszerre egy szamárral.
Elsa kortyolt a borból. Úgy döntött, kedveli Laurence-t. Értette a
vicceit, és nem faggatta – nos, nem faggatta túl sokat. Szórakoztató
volt, és Elsa azon kapta magát, hogy nagyon könnyű beszélgetni
vele.
Ekkor Laurence így szólt:
– Tudtad, hogy azok a vendégek, akik nem ismerik az asztaltársaikat, vagy nem jönnek ki velük, történeteket agyainak ki a főasztalnál ülőkről?
– Ez egy kissé rémisztő! De te honnan tudsz erről? Azt gondoltam, te mindig vőfély vagy az esküvőkön.
Laurence elmosolyodott.
– Nem feltétlen mindig. Ez csak a harmadik alkalom, amikor a
vőlegény jobbkezeként vagyok jelen.
– Mindig vőfély, soha nem vőlegény, ugye? – kérdezte Elsa meggondolatlanul. Nem számított a halk sóhajra, mielőtt Laurence válaszolt:
– Igen.
Azonnal lelkifurdalása támadt. Laurence karjára tette a kezét.
– Nagyon sajnálom. Nem akartam a tyúkszemedre tiporni – csak
viccnek szántam.
Laurence udvariasan nevetett.
– A tyúkszememre később fogsz lépni, tánc közben. De a legutóbbi esküvőn, ahol vőfély voltam, a menyasszony a régi barátnőm volt. – Elsára pillantott, és bánatosan elmosolyodott. – Mondtam, hogy a menyasszonyok választanak vőfélynek, nem?
Elsa elérzékenyült.
– Istenem, ez rettenetes! Milyen mérhetetlenül tapintatlan. Hogy
tehette ezt veled? És hogy voltál képes megtenni?
Laurence vállat vont.
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– Nyilvánvalóan fájdalmas volt, mivel akkoriban még mindig szerelmes voltam belé, de ezért tettem meg. Megkért rá.
Elsa érezte, hogy összeszorul a torka, és könnyek szöknek a szemébe az együttérzéstől.
– Ez nagyon kedves. – Tudta, hogy ha nem vigyáz, sírva fakad.
Vagy túlságosan fáradt, vagy túl sokat ivott.
Laurence gyorsan megszólalt:
– Semmi érzelgés, már nagyjából túl vagyok rajta.
– Annyira örülök! – Laurence kissé felvonta a szemöldökét, ajkai
megrándultak. Elsa próbált visszalépni, és hozzátette: – Úgy értem,
örülök, hogy túljutottál a dolgon. Nem személyesen gondoltam. –
Megállt, és kortyolt egy kis vizet.
– Rendben van – mondta Laurence, még mindig mulatva kissé
Elsa zavarán. – Pontosan tudom, mire gondolsz. – Elhallgatott. – És
mi a helyzet veled? Most vagy először koszorúslány? Vagy már
sok barátnőd férjhez ment?
Elsa megrázta a fejét, és rájött, hogy a frufru a szemébe hullik.
Félresöpörte.
– Nem. Még sosem voltam koszorúslány, és nem adtak sok időt,
hogy megtanuljam a szerepemet.
– Akkor nem ismered igazán Ashlynt?
– Hát, valójában ismerem. Elég jól megismertük egymást a próbák alatt, és amikor anyagot és egyéb holmikat választottunk.
– Akkor azért vagy itt, mert a menyasszony könyörgött neked,
hogy itt légy – mondta Laurence határozottan. – És teljesen jól és
helyesen tette. Figyelj, tudsz táncolni?
– Táncolni? Ezt hogy érted? – Elsa megrettent. Azt akarja, hogy
quickstepet ropjon, hátrafelé lépkedve, magas sarkúban, mint
Ginger Rogers? Valahogy úgy gondolta, Laurence nem diszkótáncra gondolt.
– Bocsánat, nem tudtam, hogy ez nehéz kérdés. Azt kérdeztem,
tudsz-e egyáltalán keringőzni. Nem igazi társastáncról beszélek, de
amikor Ashlyn és Bobby befejezik az első romantikus számot, akkor csatlakoznunk kell hozzájuk. Tehát ha tudsz keringőzni, én is
tudok. Ha nem, akkor csak kapaszkodj, és én majd vezetlek.
– Ez nem hangzik nagyon romantikusan.
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– Nem annak szántam. Őszintén szólva én vagyok az unalmas vőfély.
– Azt hittem, azt mondtad, Laurence-nek hívnak. –Elsa mosolygott.
Laurence összehúzta a szemöldökét, és megrázta a fejét.
– Bizonyára túl sok italt adtam neked.
– Hát, valóban, de ne aggódj. Csak szemtelenkedtem, és mindenki
azt mondja, túl komolyan veszem az életet, tehát ez valószínűleg jó
dolog. – Elsa felsóhajtott, és azt kívánta, bár spiccesség nélkül is
sziporkázó és társaságkedvelő tudna lenni.
– Rólam is ezt mondják.
Elsa nem igazán hitt neki – végül is Laurence kocsija nagyon komolytalan –, de nem akart vitatkozni.
– Akkor jól összeillünk. Ez jó!
Laurence bólintott.
– Emellett emiatt hinnem kell a véletlen találkozások erejében.
– Mire gondolsz?
– Semmire, tényleg. – Laurence elhallgatott, mielőtt folytatta volna. – A menyasszonyok, miután kiválasztottak engem vőfélynek,
általában nem gondolják végig alaposan, hogy ki legyen a fő koszorúslány.
Ez megnevettette Elsát.
– Biztos vagyok benne, hogy imádtad Fulviát. Ő egy igazi cafka.
Hát nyilvánvalóan az, végül is elment Párizsba.
– Ismerem Fulviát – mondta Laurence tettetett komolysággal –, és
noha határozottan cafka, nem túl szórakoztató.
– Nem?
– Nem. Remekül néz ki, de egy cseppnyi agya sincs. És túl sok
humorérzéke sem.
Elsa számára valamelyest meglepő volt, hogy egy férfi így érezzen. Mindig feltételezte, hogy a jó alak és a csinos arc fontos igazán. Bár értette Laurence szempontját; a munkájában gyakran volt
dolga rendkívül csinos menyasszonyokkal, akikkel nem volt könynyű kommunikálni. Ashlyn üdítő kivételt jelentett – igényes volt,
de vicces, és érthetően el tudta mondani, mit akar.
– Ó. Hát, remélem, nem vagyok túl kiábrándító.
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Laurence elmosolyodott.
– Egyáltalán nem.
– Hm. Nagyon udvarias vagy, nem? – kérdezte Elsa.
– Nagyon. Erről vagyok híres. Szóval tudsz táncolni?
Elsa röviden eltűnődött, vajon táncolásnak számít-e, amikor
egyedül körbetáncolja a lakását.
– Egy kicsit. De talán az lesz a legjobb, ha vezetsz majd.
– Örömmel.
Elsa elgondolkozott.
– Gyanítom, ha ilyen régi autód van, akkor bizonyára jól vezetsz.
Laurence bólintott, és most már valóban mosolygott.
– Így van. És most lássuk, le tud-e jönni Ashlyn az emelvényről a
táncparkettre abban a cipőben.
– Jaj istenem, a cipőm! Körülbelül tíz számmal nagyobb a kelleténél.
– Valóban?
– Hát, legalábbis néhány számmal. Nem tudok benne táncolni.
Valaki mást kell keresned.
– Vedd le a cipődet. Szóval Fulviának nagy lába van, igaz?
– Nem – mondta Elsa. – Az enyém kicsi. Kevés jó tulajdonságom
egyike.
Laurence oldalról pillantott rá.
– Ó, ezt nem mondanám.
– Nem, nem tennéd, mert nagyon udvarias vagy, amint mondtam.
Én őszinte vagyok.
– Őszinte, de félrevezetett – mondta Laurence.
Elsa feltételezte, hogy bókot kapott, és nem volt biztos benne, hogyan reagáljon, ezért elengedte a füle mellett. Sosem tanulta meg,
hogyan flörtöljön.
Ashlyn és Bobby éppen ekkor ment el mellettük. A zenekar a külön ez alkalomra választott „első tánc” számot játszotta, és az ifjú
pár a táncparkett felé igyekezett.
Elsa áhítatosan figyelte a táncukat. Bizonyára gyakoroltak. Azt a
ruhát nem arra tervezték, hogy mozogjanak benne, és ők mégis
kecsesen, összhangban suhantak a padlón. A végén mindenki tapsolt, nemcsak azért, mert elvárták, hanem azért is, mert tényleg
29

nagyon jó volt a tánc.
– Hűha – mondta Elsa. – Szeretném, ha így tudnék táncolni.
– Hát, itt az alkalom – mondta Laurence, és fölsegítette Elsát.
– Ez nem lesz olyan – motyogta a lány alig hallhatóan. Laurence
vagy nem hallotta, vagy úgy döntött, hogy nem vesz róla tudomást.
Elsa az asztal alatt hagyta a cipőjét, és ez kihangsúlyozta az eddig
is észrevehető magasságkülönbséget kettőjük között. Az első néhány lépés katasztrófa volt. A lába olyan sebezhetőnek tűnt
Laurence hatalmas, fényes fekete cipője mellett, hogy csak hátrafelé fog lépkedni.
– Sajnálom, tényleg nem tudom megtenni – mondta. – Kérlek, keress valaki mást. Van itt egy csomó lány, aki szeretne veled táncolni.
– De én veled akarok táncolni. Gyere, meg tudod csinálni.
Három további imbolygó lépés bizonyította, hogy nem így van.
– Tudod mit, dobd a ruhádat a karodra. Jó, és most lépj fel a lábamra. Együtt fogunk táncolni. – Ekkor erősen átölelte, és kissé
megemelte. Elsa megadta magát, és Laurence lábára lépett, bízva
abban, hogy a cipő nem engedi majd, hogy lába összepréselje
Laurence-ét.
Varázslatos érzés volt! Laurence kecsesen lépkedett, és vele
együtt Elsa is. Amikor a tánc véget ért, Elsa elfelejtette, hogy szégyenlős és gátlásos. Átölelte Laurence nyakát, és arcon csókolta.
– Köszönöm, ez fantasztikus volt! Imádtam!
– Hm, én is – mondta Laurence. –Talán venned kellene néhány
órát, hogy a saját lábadon is tudj táncolni, ne csak az enyémen.
– Talán igen! – Elsa felsóhajtott, és égett a vágytól, hogy ő is tudjon úgy suhanni, még magas sarkúban is, mint Ashlyn és Bobby.
Laurence kuncogott.
– És most rajtad a sor, hogy zavarba hozz. Reménytelen vagyok a
diszkótáncban. Hülyén érzem magam, és úgy is nézek ki.
– Biztos vagyok benne, hogy nem így van! – mondta Elsa méltatlankodva. De pár másodperccel később (természetesen titokban) be
kellett ismernie, hogy Laurence-nek igaza volt. Rémesen táncolt.
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Negyedik fejezet

Az asztal alatt Sarah kibújt a cipőjéből. A fogadás remekül alakult
– eddig. Senki nem morgott az ülésrend miatt. Az ételek a terveknek megfelelően érkeztek, és csupán egy asztalnak kellett várnia
egy kicsit. Amikor Sarah ezt meglátta, megjelent náluk egy üveg
pezsgővel, és mindenkinek töltött még egy pohárral.
Aztán elővett egy nagy porcelántányért és egy speciális tollat.
– Ezt mindenki aláírja, és ír rá valami üzenetet. Ha önök lesznek
az elsők, több helyük jut az írásra.
– Nem fog lejönni a szöveg a mosogatással? – kérdezte az egyik
lány, aki elvette a tollat, és most a tollvéget rágcsálva azon tűnődött, mit írjon.
– Nem, kiégetjük a tányért, és ezzel rögzítjük a szöveget. Szerintem nagyszerű ötlet, ugye? De kérem, ne írjanak túl sokat! –
Ashlyn asztalonként egy tányért akart, és így lett volna egy egész
lapostányér-sorozatuk. Bobby viszont másféle porcelánokat szeretett volna, és azt mondta, legfeljebb két tányér legyen, bár ez azt
jelentette, hogy nagyon apró betűkkel kell írni.
Minden egyéb zökkenőmentesen alakult. Sok esküvővel ellentétben, ahol Sarah dolgozott, Lennox-Featherstone-ék ragaszkodtak
hozzá, hogy Sarah-t vendégként szolgálják ki. Csak azért egyezett
bele, mert nem volt hely egy különálló kis asztalnak, ahonnan
szükség esetén felpattanhat.
Be kellett ismernie, hogy nagyon elegáns, fényűző a rendezvény,
és ez nagyrészt az ő érdeme. Most ráért szétnézni, és gyönyörködhetett a részletekben. A költségvetés mérete kétségtelenül segített.
A virágok fenségesek voltak. Sukie, a Sarah által választott virágárus remek munkát végzett. Minden asztalon volt egy kocka alakú
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üvegváza, amely egyféle illatos virággal volt teletömve. Sarah frézia, vastag szárú jácint és rózsa illatfoszlányait érezte, amint asztaltól asztalig lépkedve ellenőrizte, hogy minden úgy van, ahogyan
lennie kell, mielőtt mindenki leült volna.
A főasztalt hosszú, alacsony, bonyolult virágkompozíció díszítette. A különféle virágok hullámokban követték egymást: itt pár fej
rózsa, arrébb néhány szál szagos bükköny, majd egy kis szarkaláb
és így tovább. Sukie elmondta Sarah-nak, hogy össze fog állítani
egy növényszegélyt, amely tükrözi a menyasszony anyjának vidéki
kertek iránti rajongását.
Ashlynnek egyszerű gyöngyvirágcsokra volt. Mint az egyszerű
dolgok általában, ez is fantasztikusan drága volt, mert (mint Sukie
elmesélte) 250 szál kellett ahhoz, hogy igazán pompás csokrot lehessen kötni. Elsának hosszú csokra volt, amely szintén gyöngyvirágokból állt, de nem olyan sokból. A kis koszorúslányok apró, de
nagyon illatos, egyszerű bokrétáiban minden virágból volt néhány
szál. Sukie sok időt szánt arra, hogy pontosan megtudja, mit várnak
el tőle, és Mrs. Lennox-Featherstone már mondta Sarah-nak, hogy
gyönyörűek a virágok.
– Természetesen én magam írok majd neki, de ha nem lenne rá
alkalmam azonnal, kérlek, mondd el Sukie-nak, mennyire elégedettek vagyunk. Okos dolog volt őt felkérni. – Sarah megnyugodva
sóhajtott fel.
Nagyon megkönnyítette a dolgát, hogy vannak emberei, akikre
számíthat.
A felszolgálókkal és a pultosokkal kapcsolatos néhány apró félreértés már rendeződött. Sarah-nak már nem maradt egyéb teendője,
mint a végén ellenőrizni, hogy minden rendben van-e, és gondoskodni arról, hogy mindenki megkapja a pénzét, akinek fizetni kell.
A ruhája alatt, egy kis táskában aggasztóan vaskos bankjegyköteg
lapult.
– Tessék – szólalt meg egy hang.
Sarah felpattant és megfordult, és meglátta Hugót, kezében egy
pohár pezsgővel.
– Hello. – Mivel pillanatnyilag semmit nem kellett kérnie Hugótól, nem tudta, mi mást mondjon.
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– Kérsz inni?
– Nem, kösz. Dolgozom. És te is – tette hozzá tettetett komolysággal.
– Néhány pohár pezsgőnél több kell ahhoz, hogy berúgjak, és
még egyet sem ittam. Tessék, idd meg, és ne parancsolgass!
Sarah tiltakozni akart a „parancsolgatás” szó hallatán, de rájött,
hogy tényleg azt teszi, mert a feladata megköveteli. Nem szeretett
belegondolni, hogy vajon a feladat vagy a parancsolgatás volt-e
előbb.
Köszönetképpen elmosolyodott.
– Miért vagy még mindig itt? – kérdezte egy jóleső korty után. –
Azt hittem, el kell menned valahova.
– Még várnak rám a búcsúzkodó képek és egyéb hasonló dolgok.
Ezenkívül itt alszom – a nővérem és a családja nem túl messze lakik innen, és meg kell látogatnom az unokaöcsémet.
– Kell?
– Ó, igen. Éppen most festett egy igazán jó dinoszauruszt. Meg
kell néznem.
– Ó. – Ez meglepte Sarah-t. Nem olyannak látta Hugót, mint egy
rajongott nagybácsit, aki élvezi, hogy tolonganak érte a kicsik.
– Most pedig szeretnék veled nyugodtan meginni egy italt.
Ez elég meglepő volt.
– Miért velem? Nem tudtál másik facér nőt találni?
Hugo nagy, vicces szája mosolyra görbült.
– Az esküvők tele vannak facér nőkkel. Azért választottalak téged, mert noha valószínűleg szabad vagy, nem vagy észrevehetően
kiéhezve.
Sarah fölnevetett.
– Egyáltalán nem vagyok kiéhezve! Köszönöm szépen, nincs
szükségem egy férfira ahhoz, hogy teljessé tegyen engem mint nőt.
Micsoda ötlet!
– Álmomban se jutna eszembe azt sugallni, hogy szükséged van
rá, Kaktusz kisasszony – mondta Hugo.
Sarah oldalpillantást vetett rá. Gyanította, hogy Hugo túlságosan
ügyesen flörtöl, és túlságosan hozzászokott, hogy mindig az ő akarata érvényesüljön a nőkkel szemben. De most is flörtöl? Ha igen,
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akkor kitalálhat egy megfelelő visszavágást, de ha nem, és Sarah
mond valamit, ami a férfiasságát sérti, akkor Hugo rá fog jönni,
hogy Sarah azt hitte, flörtöl. És akkor valószínűleg azt fogja gondolni, hogy szeretné, ha Sarah flörtölne vele. Nagyot kortyolt a
pezsgőből, és fuldokolni kezdett. Hugo ütögette a hátát, míg Sarah
a zsebkendőjébe prüszkölt.
– Jól vagy? – kérdezte Hugo, mikor a lány végre összeszedte magát.
– Csak nem kaptam levegőt, ez az egész köpködés nem az érzéseimet fejezte ki, tudod. Csak félrenyeltem a buborékokat.
– Akkor jó.
A következő apró korttyal Sarah nagyon óvatos volt. Letette a
poharát.
– Van kedved táncolni? – A kérdés úgy hangzott, hogy Sarah-nak
el kellett gondolkoznia, vajon Hugo igent vagy nemet vár tőle.
Valójában nagyon szívesen táncolt volna, és égett a vágytól, hogy
zavarba ejtse Hugót a felkérés elfogadásával. De nem vendég, nem
lenne helyénvaló.
– Jobb, ha nem táncolok. Dolgozom.
Hugónak észre kellett vennie Sarah halk sóhaját.
– Teljesen biztos vagyok benne, hogy senki nem bánja, ha néhány
percig pihensz és szórakozol. Bár gyanítom, ez nem fordul elő sokszor, még akkor sem, ha nem vagy szolgálatban.
– Igazán fogalmad sincs arról, milyen vagyok, amikor nem dolgozom, Hugo. És nem kellene találgatásokba bocsátkoznod.
– Ó, azt hiszem, nem tudod megakadályozni, hogy az ember találgasson, ha akar.
Sarah azt gondolta, egy kis gúnyt hallott a férfi hangjában, de talán képzelődött.
– Természetesen nem, de reménykedhetünk, hogy elég udvarias
ahhoz, hogy megtartsa magának a feltevéseit. – Meggondolatlanul
viselkedett. Ő és Hugo gyakran dolgoztak együtt, de nem volt alkalmuk csevegni, és Sarah rájött, hogy egyáltalán nem ismeri jól a
férfit.
– A remény örökké él, nyilvánvalóan – mondta lassan Hugo –, de
készülj fel, hogy csalódni fogsz.
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– Mindig készen állok a csalódásra – mondta Sarah –, és sosem…
– Hirtelen elhallgatott. Tudatosult benne, hogy Hugo valahogyan
sarokba szorította, és nagyon ostoba helyzetbe került. Ajkába harapott, hogy elrejtse mosolyát.
– Sosem csalódsz a csalódásban?
– Nem! Az emberek mindig csalódást okoznak, ennyi az egész. –
Sarah vállat vont.
– Hogyan? Mindig, mindenki? A pokolba, tudtam, hogy cinikus
vagy, de biztosan hiszel egy kicsit az emberi természetben?
Sarah ajkát bosszús sóhaj hagyta el.
– Végtelenül hiszek az emberi természetben, csupán… – Megrázta a fejét, és kereste, hogyan fejezze ki magát egyértelműen.
– Mi történt? Kutyák? Macskák? Férfiak? – tette hozzá Hugo halkabban.
– Igen, ha tudni akarod. – Ha Hugo fogalmazhat közvetlenül, akkor ő is.
– Mondd csak, hányszor törték össze a szívedet? Sarah nem volt
felkészülve arra, hogy bemerészkedjen erre a területre.
– Nem magamról beszélek. De ismertem – most is ismerek – sok
olyan nőt, akiket nagyon átejtettek a férfiak.
– És ezek a nők tökéletesek voltak, ugye?
– Hát nem, de… nyilvánvalóan senki sem tökéletes.
– Rajtad kívül, természetesen.
Bár Sarah megszokta már az évődésüket, nem volt benne biztos,
hogy Hugo még mindig ugratja.
– Nem állítom, hogy tökéletes vagyok, természetesen nem vagyok
az – mondta. – De a munkámban jó vagyok. – Csak utólag jött rá,
hogy ez úgy hangzott, mintha mentegetőzne.
– És én nem vagyok az?
– Nem, nem így értettem. Természetesen jó vagy a munkádban.
Csak azt hiszem, én jobb vagyok. – Hugo fölnevetett. Sarah biztos
volt benne, hogy a férfi rajta nevet, nem pedig azon, amit mondott.
– Ó, fogd be? –morogta. – Menj, és bosszants egy másik szegény
nőt!
– Megyek, és hozok neked még egy italt. Komolyan lazítanod
kell, Sarah. Utána pedig táncolunk. – Hugo a bár felé indult.
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Sarah úgy döntött, bizonyára van valami, amivel haladéktalanul
törődnie kell valahol. Igazi feladatnak kell lennie, különben egyszerűen szánalmasnak fog tűnni. Amíg gondolkozott, odalépett hozzá
Mrs. Lennox-Featherstone, férjével karonfogva.
– Sarah, drágám! – szólalt meg, nyilvánvalóan kissé spiccesen. –
Remélem, jól érzed magad. Tudom, hogy dolgozol, de egy kicsit
szórakoznod is kell. Minden olyan szépen alakul. Ó, Hugo! – Arcon csókolta a férfit. – Sarah-t keresi? Nem mintha gondoskodni
kellene róla, de szüksége van egy kis pihenésre.
– Én is éppen ezt mondtam neki, Vanessa – felelte Hugo, és átnyújtott Sarah-nak egy újabb pohár pezsgőt.
– Szolgálatban vagyok – mondta Sarah határozottan.
– De utána nem kell vezetned! Ne feledd, foglaltam neked egy
szobát. Biztos vagyok benne, hogy egy takarítószer-raktár, de mivel az egész szállodát megszálltuk, a legnagyobb örömmel átengedték nekünk fillérekért. – Ismét arcon csókolta Hugót. – Gyere, Donald! Miután ellenőriztük, hogy mindenki jól érzi magát, viszlek a
táncparkettre.
– Ó, Nessie, muszáj? – morgott az örömapa.
– De még mennyire – mondta Vanessa, és elvezette a férjét.
– Tehát itt alszol? – kérdezte Hugo, miután Donald és Vanessa
elment.
– Igen. Kedves dolog Vanessától, hogy elintézte. A végén ellenőriznem kell, hogy minden rendben van-e, és ez megkímél attól,
hogy túl későn kelljen vezetnem. Mint mondta, a szálloda örömmel
kiadta, mivel nemigen tudtak elhelyezni benne senkit, aki nem vesz
részt az esküvőn.
– Takarítószer-raktár?
Sarah vállat vont.
– Hát, valaha valószínűleg mosdóhelyiség volt, vagy valami
ilyesmi. Elég szűk, és kétségtelenül egyszemélyes. Mindenesetre a
fürdőszoba szép. Kicsit nagyobb.
Hugo kuncogott.
– Én még nem néztem meg a szobámat. Biztos vagyok benne,
hogy kitűnő. Kapóra jött, mivel elég messze lakom a nővéremtől,
és ez körülbelül félúton van.
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– Sok unokahúgod és unokaöcséd van?
– Egy fiú és egy lány, de az unokahúgom még nagyon kicsi. Jack
és én összetartunk, fiúk a lányok ellen.
Sarah fölnevetett; jó volt hallani, hogy Hugo így beszél a családjáról, de kifejezőnek találta Hugo szóhasználatát. Kételkedett benne, hogy a lányok nyernének.
– Nos, menjünk! Táncoljunk!
A táncparketthez közeledve Sarah rájött, hogy lassú szám szól, a
parketten mindenki a partnerén csüng, és aki csak teheti, a másik
vállán pihenteti a fejét. Nem számít, gondolta, egy perc múlva mást
játszanak majd, és ha most kihátrálnék, az olyan lenne, mintha félnék Hugo karjaiban andalogni néhány percig. És ez az igazság,
tette hozzá. Kedvelte Hugót mint barátot, de bármilyen vonzónak
találta is, még csak gondolni sem mert rá más minőségben.
Már régóta nem volt ilyen közel egy férfihoz sem. Hugóról
buliszag érződött: egy kis alkohol, egy leheletnyi dohányszag és
mindezek alatt valami nagyon kellemes arcszesz illata. Sarah azt
kívánta, bár undorítónak tarthatná, de hálás volt, hogy nem utálta.
Hugo szorosan magához húzta, egyik keze Sarah hátán pihent, a
másikban a lány kezét tartotta. Sarah a férfi vállára tette szabad
kezét, és táncoltak.
Egyszer azt hitte, Hugo arcát érzi a haján, de aztán elhessegette a
gondolatot. Miért tenné ezt? De a gondolat megváltoztatta Sarah
reakcióját. Valószínűleg azért, mert egészséges, fiatal nő volt, akinek már régóta nem volt kapcsolata. A testének reagálnia kellett
egy férfira, aki magához szorította. Amint ezt tisztázta, átengedte
magát a táncnak, és még a szemét is lehunyta. Ez jólesett!
– Halló! Lekérhetem a hölgyet? – Egy megtermett, határozott
nagybácsi (Sarah felismerte) kérte le Hugo karjáról, és kezdett
energikusan táncolni vele, a magára hagyott fotós derültségére. –
Nem tudtam, hogy ön is részt vesz a buliban – súgta a bácsi Sarah
fülébe. – Azt hittem, a személyzethez tartozik. Átkozottul örülök,
hogy nem így van.
– Ó, a személyzethez tartozom – bizonygatta Sarah, és remélte,
hogy ennek hallatán a férfi esetleg elengedi.
– Nem – mondta a nagybácsi határozottan. – Már precedenst te37

remtett. A parketten van és táncol.
A tánc hátralévő perceiben Sarah rájött, hogy noha egészséges
fiatal nő, akinek már évezredek óta nem volt kapcsolata, erre a férfira, aki most magához szorítja, nem reagál. Valójában épp ellenkezőleg.
Sarah nem fogadott el több felkérést. Az este hátralévő részében
dolgozott. Most, éjfél előtt egy kicsivel, az egész násznép távozott,
és a családból mindenki fölment a szobájába. Sarah még egyszer
átfésülte a termet, utoljára ellenőrizve, itt hagytak-e valamit, amikor Hugo csatlakozott hozzá.
– Mikor végzel?
– Addig nem, amíg nem győződtem meg róla, hogy nincsenek elhagyott táskák és kendők vagy akár cipők. De már majdnem végeztem. – Hozzá akarta tenni, hogy már nagyon szeretne ágyba bújni,
de időben elhallgatott. Egy csomó értelmetlen évődéshez vezetett
volna, és ehhez már túl későre járt.
– Jó. A csapos még mindig itt van, és hajlandó nekünk konyakot
adni. Azt hiszem, szükséged van rá. Tudom, hogy nekem szükségem van rá.
Sarah nem úgy maradt kapcsolat nélkül több mint négy éven át,
hogy ne tudta volna, hogyan érje ezt el, de a technikája nagymértékben támaszkodott a „vissza kell mennem” és a „nem akarok inni
vezetés előtt” frázisokra. Valójában egyszerű logisztikán alapult.
De Hugo már tudja, hogy sehova sem kell mennie, és csupán egy
baráti iszogatást ajánlott. Nem tagadhatja, hogy végzett a munkájával, és a konyak gondolata nagyon csábító volt. Akaratereje, amely
munka közben oly elengedhetetlen a nyugodt és hatékony gondolkozáshoz, teljesen elfogyott.
– Ó, rendben – dünnyögte.
– Rendben van, nem kell hálásnak tűnnöd – mondta Hugo nevetve, és a bár felé vezette Sarah-t.
A terem kertre néző ablakmélyedésében egy kis kanapé állt, előtte
egy asztalkával. Hugo idevezette a lányt, és a pulthoz ment.
A csapos volt Sarah utolsó reménysége. Ha be akar zárni – és bizonyára be akar –, akkor Sarah is mondhatja, hogy menni szeretne.
Egyszerűen megihatja a konyakot, és mehet lefeküdni – úgy fog
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aludni, mint a bunda.
Hátradőlt, és kinézett a kertre, amelyben itt-ott fáklyák világítottak, és ettől egzotikusnak, csaknem idegennek tűnt. Sarah elégedett
volt. A nap pompásan alakult. Holnap elég sok esküvő utáni adminisztráció vár rá, de el tudja intézni. Semmilyen nagyobb zűrzavart
sem kell elrendeznie. Ez volt az eddigi legnagyobb esküvője, és
nagyon elégedett volt magával.
Ekkor Hugo egy üveg konyakot tett az asztalra.
– Ne aggódj, majdnem üres. Azt gondoltam, kényelmesebb, ha
egyszerűen megveszem az egészet. Aztán, amikor a csapos végez a
holnapi előkészületekkel, mehet aludni.
– Ó, én is eléggé fáradt vagyok. – Sarah-nak sikerült megállnia,
hogy ne azt mondja: kurva fáradt.
– Gondolom, teljesen kimerültél. Tessék, idd meg ezt! Segíteni
fog ellazulni.
Sarah sóhajtott, majd kortyolt az italból. Olyan volt, mintha olvadt arany csordult volna le a torkán. Visszasüppedt a kanapé párnái közé.
Hugo mellé ült, és a saját poharából kortyolgatott.
– Ez igazán remek konyak – suttogta Sarah álmosan. – Nagyon
köszönöm.
– Szívesen. Igyál még egy kicsit! – Töltött még egy kicsit Sarahnak.
Csöndben üldögéltek a kanapén. Az előttük lévő kert gyönyörű
volt, és a távolból, egy másik helyiségből valami dzsessz hallatszott. Az érzéki és szívszaggató zene pont tökéletes volt. Sarah
élvezte a nyugalmat a nyüzsgéssel és zajjal teli, hosszú nap után.
Aztán elkapta Hugo pillantását. A homályban nem tudta igazán
megfejteni a férfi arckifejezését, és egy röpke pillanatig zavarban
jött. Aztán Hugo elmosolyodott. Sarah minden gátlása ellenére úgy
érezte, fellobban benne a várakozás.
A férfi kivette a poharat Sarah kezéből, az asztalra tette, majd elfordította a lány fejét, és az ajkára hajolt.
Sarah elengedte magát. Csak egyetlen csók volt – és mégis, micsoda csók! Hugo éppen a kellő határozottsággal csókolta meg, és
később gyengéden szétnyitotta a lány ajkait. A konyak, a fáradtság,
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a stressztől való megkönnyebbülés és talán az évek óta tartó önmegtartóztatás hatására Sarah mindenre reagált, amit Hugo ajka
kívánt. Örökké tartott; közben a nap is felkelhetett volna, és Sarah
nem vette volna észre. Végül Hugo kibontakozott az ölelésből.
Sarah kinyitotta a szemét, és ebben a pillanatban rájött, mennyire
élvezte a csókolózást. Hosszan felsóhajtott, és megköszörülte a
torkát.
– Azt hiszem, jobb, ha most lefekszem – suttogta. A józan része,
némileg vonakodva, ismét átvette az irányítást.
Hugo is felsóhajtott.
– Valószínűleg bölcs dolog. Végül is semmit sem kell siettetni.
Fölkísérlek.
Sarah tiltakozott, de Hugo nem vett róla tudomást. A szobája ajtajában megint megcsókolta a lányt. Sarah szidta magát, amiért ismét
hagyta megtörténni, aztán ezt gondolta: Miért ne? Egy csók végül
is csak egy csók.

40

Ötödik fejezet

Bron lassan vezetett hazafelé. Nem igazán akart megérkezni. Nagyon élvezte, hogy mindenkit megszépített az esküvőre, különösen
az Elsával kapcsolatos munkát. Igazán úgy érezte magát, mint egy
tündér keresztanya, amikor levágta a lány haját, és kisminkelte, és
még akkor is, amikor rásegítette azt a pompás ruhát. A végeredmény fantasztikus volt. A frufrutól Elsa rendkívül törékenynek
tűnt. A megnyerő és vonzó nőt a frizura és a smink együtt szinte
megdöbbentő szépséggé változtatta. És Elsa maga mögött hagyta
minden kislányos vidámságát.
Veszekedés lesz, vagy talán duzzogás. Roger duzzogásban jobb
volt, mint amilyen jó dobó vagy bármilyen játékos, és egy veszekedés szinte vonzóbb lenne, hacsak nem végződne sírásban – Bron
sírásában –, mint aznap reggel, amikor eljött otthonról.
Az volt a baj, hogy Roger gyűlölte, ha Bron hétvégén dolgozik,
de Bron hétvégén tudott szabadúszó munkákat vállalni, különösen
esküvőket. Roger azt is gyűlölte, hogy Bron alkalmi munkákat vállal. Azt szerette, ha Bron szabályos időbeosztás alapján dolgozik a
helyi szalonban, hogy otthon lehessen, amikor neki otthon van rá
szüksége. Bron tisztában volt vele, hogy ez elég igazságos. A legtöbb nő zsörtölődne, ha a férje egész héten dolgozna, majd a hétvégén alkalmi munkákat végezne, de mivel Roger nagyon sokat krikettezett, Bron úgy érezte, ő akár dolgozhat is. Azt leszámítva,
hogy Roger azt kívánta tőle, nézze meg a játékát, amit Bron mérhetetlenül unalmasnak talált.
És gyűlölte a főállását. Nem jött ki jól a szalon tulajdonosával,
ami azt jelentette, hogy több hajmosást és kevesebb vágást meg
igazítást csinált, mint amennyit voltaképpen kellett volna. És bár
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ezt elmesélte Rogernek, és elmagyarázta neki, hogy miért akar elmenni innen és szerencsét próbálni házhoz járó fodrászként, Roger
csak annyit mondott, hogy meg kell tanulnia kiállni magáért. Az
emberek gyakran mondják másoknak, hogy álljanak ki magukért,
tűnődött el Bron, bár megrémülnének, ha ezek az emberek kiállnának azokkal szemben, akik épp ezt mondták nekik.
Bron hátrahúzta a vállát, amint bezárta az autót, és megnézte,
mennyi az idő. Négy óra. Lesz néhány órája, mielőtt Roger hazaér,
és talán, ha igazán jól játszott, akkor esetleg megbocsátja neki,
hogy nem volt ott megnézni a játékot. Ki kell majd mosnia Roger
fehér mezét, de ez nem volt újdonság.
A konyhaasztalt még mindig Roger reggelijének maradéka borította, és egy cetli, a következő szöveggel: Te voltál a teafelelős.
Tartozol Ednának egy hajvágással.
Bron felsóhajtott. Nem arról volt szó, hogy különösebben ellenére
lett volna ingyen elkészíteni Edna frizuráját, csak meglehetősen
súlyos árnak tűnt azért, mert Edna beugrott helyette a teával.
Brontól eltérően Edna rajongott a krikettért. Ha nem kellett szendvicset készítenie és kalácsot sütnie, akkor is elment, figyelte a pasikat, a megfelelő pillanatban tapsolt, és tudta, menynyi az eredmény.
Amint Bron összeszedte az edényeket, és berakta a mosogatógépbe, azon tűnődött, hogyan kerülhette el a figyelmét, hogy ha összejön Rogerrel, az azzal jár, hogy a hétvégéit a krikettnek szenteli.
Roger már a második randevújukon megkérte, hogy menjen el, és
nézze meg játék közben, és olyan tökéletesen csodálatosnak tűnt a
fehér mezében, hogy Bron beleszeretett – vagy talán, utólag már
mondhatja, csak szenvedélyesen megkívánta. Bárhogyan történt is,
már mindketten belefásultak a megszokásba és a kényelembe.
Amint Ashlyn beszállt a fehér Rolls-Royce-ba, hogy elinduljon a
templomba, elmondta kéréseit az anyjáéknak, és könyörgött
Bronnak, hogy maradjon ott az esküvőn. Sarah-nak egyébként is ott
kellett lennie, Elsának szintén, miután varrónőből koszorúslánnyá
léptették elő; szégyennek tűnik, mondta Ashlyn, ha őt kihagyják.
„Ezenkívül néhány pohár pezsgő után lehet, hogy javítani kell majd
a szájfényemen.”
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Bron elmondta Ashlynnek, hogy tökéletesen ki tudja majd javítani a szájfényét, és szomorúan búcsút intett a menyasszonyi autónak.
Sokkal szívesebben maradt volna az esküvőn. Nagyon keményen
dolgozott, segítve, hogy mindenki szép legyen, és jól kijött Sarahval és Elsával, bár nem régóta ismerte őket. Bron már dolgozott
fodrászként néhány Sarah által szervezett esküvőn, és mivel megbízható volt, Sarah azt mondta, mindig bátorítani fogja azokat a
menyasszonyokat, akiknek nincs kedvenc fodrászuk, hogy őt alkalmazzák.
De lehet megbízható, ha alkalmi munkái olyan sok gondot okoznak otthon? Felsóhajtott, és felidézte azt a rövid epizódot, amely
közvetlenül az indulása előtt történt. Betette az autójába az utolsó
dobozát, és éppen be akarta zárni a csomagtartót, és indult volna,
amikor egy nagy arany labrador ugrott fel rá.
– Major! – szólt egy férfihang. – Gyere ide!
Úgy tűnt, a hang a ház oldala mögül jön. Egy magas férfihoz tartozott, aki olyan öltönyben volt, ami nem igazán illett rá. A férfi
lábánál egy vékonyabb, hosszabb, meghatározhatatlan fajtájú kutya
állt. Az arany szőrű kutya elszökdécselt Brontól, mint egy falról
visszapattanó labda, és megállt a férfi előtt.
– Ugye, nem ijesztette meg? – kérdezte a férfi, amint hallótávolságon belülre ért.
– Ó, nem – mondta Bron, és örült, hogy mással foglalkozhat.
Nem akart hazamenni, minden kis késleltetést örömmel fogadott. –
Aranyos kutya. Hello, Major. – Mivel a kutya megint mellette állt,
és Bron épp a mellkasát vakargatta, egyedül úgy tűnt udvariasnak,
ha a nevét használja.
– Ashlyn azt akarta, hogy jöjjön el az esküvőre, és viseljen egy
kék csokrot a nyaka körül – magyarázta a férfi. – De mindenki
egyetértett, hogy reménytelen lesz, hacsak nem fárasztjuk ki előtte
teljes mértékben. Többé-kevésbé hajnal óta sétáltatom. Én vagyok
a kertész – magyarázta a férfi. – Most megyek, megkeresem a kék
csokrot, és felkészülök a násznép üdvözlésére, amikor kijönnek a
templomból, hogy Major rajta lehessen a képeken.
– Ez pompás! – mondta Bron.
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– Maga nem megy az esküvőre? – folytatta a férfi.
– Nem, én csak a fodrász vagyok.
– Nem hiszem el, hogy Vanessa – Mrs. Lennox-Featherstone –
nem hívta meg magát.
– De igen, meghívott, de sajnos nem mehetek. Haza kell mennem.
A férfi elmosolyodott. – Kár.
Bron is így gondolta.
Roger tíz körül ért haza, amikor kedvenc étele, a húsos tepsis
krumpli már nem annyira aranybarna, inkább jól átsült volt. Bron
engesztelő ajándékként sütötte, bár fáradt tagjai sokkal szívesebben
rogytak volna le a tévé előtt, egy pohár borral és egy tálka tésztával. Hihetetlenül korán kellett kelnie, hogy időben odaérjen
Ashlynhez.
– Szia, drágám! Hogy ment? – kérdezte, és próbált egy kis lelkesedést mutatni.
– Remekül! Nyertünk. Ott kellett volna lenned. –Sanda pillantással nézett Bronra, és nyilvánvaló volt a megjegyzés kétértelműsége.
– Ne bajlódj a tiszta tányérral, megeszem a tálból. Éhen halok. Hm.
Kitűnő!
Akkor hát nincs csók, gondolta Bron, de Roger már régóta nem
üdvözölte gyengéden.
Mindenesetre örömében, hogy legalább ehhez joga van, Bron kihúzott egy széket, és leült, hogy nézze Rogert, amint eszik. Úgy
tűnt, nem akar beszélgetni, és mivel Bron is fáradt volt, ő sem szeretett volna. Mikor Roger végül befejezte az evést, lecsapta a villáját, és így szólt.
– Ebédelni megyünk holnap anyához és apához, mondtam már?
Azt hiszem, anya szeretné, ha megcsinálnád a haját.
Mivel a Roger szüleivel közös vasárnapi ebéd szinte heti szertartás volt, Bron nem pakolt ki a kocsijából. Szívesen megcsinálta
Roger anyjának haját, de azon tűnődött, hogy Roger, aki könyvelőként dolgozott, vajon töltené-e ingyenkönyveléssel minden hétvégéjét.
Megfürdött és lefeküdt. Mi volt az oka annak, hogy Roger olyan
nagyvonalúan bánt Bron fodrászszolgáltatásaival, de amikor saját
magának akart dolgozni, hogy ténylegesen pénzt keressen, akkor az
44

nem tetszett neki? Valahogyan menet közben felborult a kapcsolatuk egyensúlya. Többé már nem voltak egyenrangú társak.
Miközben olyan közel feküdt az ágy széléhez, amennyire csak tudott anélkül, hogy ténylegesen leesett volna, Bron rájött, hogy valójában sosem voltak azok. Ő és Roger túlságosan hamar összeköltöztek; elsősorban azért, jött rá Bron, mert az ő szülei Spanyolországba költöztek, és nem volt hol laknia. Sosem élt egyedül vagy
barátnőkkel – természetes előrelépésnek tűnt, amikor összejött Rogerrel.
Most egy kicsit megrekedt. A ház Rogeré volt, és bár Bronnak
volt némi megtakarítása, nehéz lenne egyedül megélnie. A fodrászfizetések nem jók, hacsak nem dolgozik az ember egy jól menő
városi szalonban. Hazugságok nélkül még állásra sem jelentkezhetett olyan helyekre, mint London vagy Birmingham, és aztán tegyük fel, hogy nincs is szükségük rá. Nem, valószínűleg jobb abban reménykedni, hogy ez csak egy átmeneti szakasz, és megpróbálni dolgozni a kapcsolaton – legalább addig, amíg nincs mögötte
egy jókora adag pénz. Szökési tartalék, ahogy nevezik.
Óriási megkönnyebbülésére Roger nem nyúlt érte, amikor végül
jött lefeküdni. Nem utasította volna vissza, nem gyűlölte őt, de a
szeretkezésük nem volt olyan hatással Bronra, mint eleinte. Roger
még mindig ugyanazokat a gombokat nyomogatta, ugyanazt a rutint követte, de Bron számára már nem működött a dolog. Valaha
csupán Roger pillantása elég volt ahhoz, hogy Bron elolvadjon,
manapság a férfi térdkalácsai úgy ütődtek Bron sípcsontjához, hogy
azt még a legelszántabb mazochista sem élvezte volna. Bron sóhajtott egyet, és végül egyedül aludt el.
Másnap reggel, miközben áztatás előtt folteltávolítót rakott Roger
fehér mezének összes fűfoltjára, és ellenőrizte, hogy benne van-e a
táskájában Roger anyjának kedvenc féltartós hajfestéke, megszólalt
a mobiltelefonja. Elsa volt az.
A „Szia, hogy vagy?” után Elsa így szólt:
– El voltak ragadtatva mindentől, én pedig imádom a frizurámat!
Állandóan a hajamat piszkálom. Ashlyn anyja azt mondta, nagyon
kedves lány vagy, és milyen kár, hogy nem tudtál eljönni az esküvőre. Jó, hogy sikerült az ő frizuráját is gyorsan átfésülnöd, amikor
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nem is volt rajta a listán.
– Annyira örülök, hogy minden sikerült.
– De vissza kell adnom neked a hajcsatokat, amelyekkel a fejdíszt
rögzítetted.
– Ó, azok miatt nem kell aggódnod!
– Nem, szeretném visszaadni.
– Hát, ha van kedved átugrani ma este, akkor szívesen meghallgatnám az összes részletet. – Bron ritkán hívta meg magához a barátait – sosem tudott teljesen megfeledkezni arról, hogy a ház Rogeré –, de úgy érezte, rendben van, ha néha megteszi. Rogernek
biztosan nem lesz kifogása Elsa ellen – fiatal és csinos lány, nem
nevet túl hangosan, és mást sem tesz, ami valószínűleg idegesítené
Rogert. És Bron hallani akart az esküvőről. Megadta Elsának a
részleteket, aztán szólt Rogernek.
– Ma este átjön egy italra egy barátnőm.
– Ó? Az egyik fodrász barátnőd? Meg akarjátok beszélni a Frizz
legújabb számát vagy valami ilyesmit? Hát, rendben van, feltéve,
hogy meg tudom nézni a filmet.
– Kimegyünk az üvegházba vagy a konyhába – mondta Bron, és
remélte, hogy Roger nem lesz goromba Elsával. Eléggé szarkasztikus tud lenni.
A lépcsőn várt Rogerre, hogy bezárhassa az ajtót.
– Ebben jössz? – kérdezte Roger, amikor kijött a kocsihoz.
– Szemlátomást nem – mondta Bron, és visszament a házba, hogy
levegye tiszta farmerjét, és belebújjon egy szoknyába, amely foltos
volt ugyan, de jobban illett Roger vasárnapi öltözékről alkotott elképzeléséhez.
Amikor Roger anyjának frizurájára került a sor, legalább mindketten elkerülték a fiú szüleinél szokásos szórakozás unalmát. Roger
és az apja szerettek sportot nézni vasárnap délutánonként. Ezt
időnként Roger apjának az újságcikkekkel kapcsolatos megjegyzései szakították meg. Bron szinte sosem értett egyet jövendő apósával, akinek véleménye nem annyira jobboldali, mint inkább fasiszta
volt, de megtanult csöndben maradni azután, hogy egyszer udvariasan azt mondta, hogy Anglia számára igazán veszteséget jelentene,
ha minden bevándorlót hazatelepítenének, aki a háború óta érke46

zett. A beszélgetés vitává fajult, és hajszál híján veszekedés lett
belőle.
A kapcsolatuk elején Pat, Roger anyja rendszeresen visszavonult
a konyhába, hogy elmosogasson. Akkoriban, a világ igazságtalanságain teljesen felháborodva, Bron nagyon szerette volna azt követelni, hogy a család férfi tagjai hozzák rendbe a konyhát. Néhány
hónappal később rájött, hogy Roger apja egy palack bor felbontásával és kitöltésével járul hozzá a vasárnapi ebédhez.
Bron kedvelte Patet, és lojális volt vele szemben. Pat vita nélkül
megtett mindent, amit a férje, Vince kívánt, valószínűleg azért,
mert a vita hiábavaló volt. Annak ellenére, hogy szó nélkül tűrte
férje rossz bánásmódját, amikor egyedül volt, Pat szelíden tréfálkozott, és a két nő jól kijött egymással.
Bronnak valójában abban a pillanatban meg kellett volna értenie,
hogy Roger nem jelent hosszú távú lehetőséget, amikor találkozott
a férfi apjával. De ekkor még elvakította a szerelem, és azt gondolta, hogy apa és fia között csupán felszínes a hasonlóság.
Bron és Roger anyja most a szokásos teendőket végezték. Miután
a férfiak kimentek a nappaliba, ők leszedték az asztalt, bepakolták a
mosogatógépet, és beáztatták a lábasokat. Aztán fölmentek a hálószobába frizurát igazítani.
– Mesélj nekem az esküvőről! – mondta Pat, amikor Bron végzett
a haja bevizezésével a fenti mosdóban, és gyengéden szárítgatta
egy törülközővel. – Szeretek a ruhákról hallani.
– Remek volt. Bár egy kis pánik tört ki az utolsó pillanatban, mivel a fő koszorúslány visszalépett. – Bron nyomott egy adag festéket a tenyerébe, aztán végighúzta a kezét Pat nedves fürtjein.
– Valóban? Micsoda otrombaság!
– Tudom! És a menyasszony meg az anyja ragaszkodtak hozzá,
hogy Elsa, az a lány, aki a ruhákat varrta, ugorjon be helyette. Nekem kellett megcsinálnom a haját. Levágtam, és kialakítottam neki
egy frufrut. Csodálatosan nézett ki! Az örömanya frizuráját is elkészítettem, de az valóban csak egy gyors átfésülés és smink volt. – A
tükörben ránézett ügyfelére és barátjára, és azon tűnődött, vajon
kell-e már igazítani. Elővette az ollóját. Megnyugtató és erőt adó
érzés volt a kezében tartani az ismerős tárgyat.
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Patet nem annyira a frizurája, mint inkább az esküvő érdekelte.
– Szóval mesélj, ki mit viselt. És jóképű volt a vőlegény?
– Őt nem láttam, de a ruhák isteniek voltak! Egy kis szünet után
Pat így szólt:
– Ne aggódj, drágám, biztos vagyok benne, hogy Roger végül alkalmat talál majd rá, hogy megkérje a kezedet. Az apjának öt év
kellett hozzá.
Bron csöndesen kifújta a levegőt, és lecsípett egy kicsit Pat hajából hátul. Valóban ezt akarja? Ha ő és Roger összeházasodnak,
nagyobb biztonságban érzi majd magát, magabiztosabb lesz, és
kevésbé elnyomott? Nehéz volt megmondani. Talán igen, tudta
azonban, hogy már nem szerelmes Rogerbe. De számít ez? Egyébként is, vajon a „szerelem” állapota nem csupán hormonok kérdése? Nem valami vegyületről van szó, amely elfogy egy idő után?
Talán rendben lesz, ha olyan emberhez megy feleségül, aki ismerős, de nem izgalmas. Az izgalmat valószínűleg túlértékelik.
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Hatodik fejezet

Aznap estefelé Elsa kisétált a városból a folyó partjára, az új házakból álló kis lakótelepre. Úgy tűnt, hogy a fészekrakó első lakásokhoz képest néhány szinttel jobb otthonokat többnyire fiatal családok lakják. Valahonnan fűnyíró zúgása hallatszott; egy lelkes
apuka autót mosott két kisfiával, és mindhárman csuromvizesek és
habosak lettek; két kismama a pancsolómedencében játszó totyogóit figyelte, és közben csevegett. Nagyon családias és boldog, igazi
vasárnap délután volt, és Elsa azon tűnődött, vajon Bron gondolkozik-e a családalapításon. Ha igen, akkor ez tökéletes lakóhely lenne, mert lenne egy kész baráti hálózat. Elsa felsóhajtott, és néhány
barátnőjére gondolt, akiket a középiskolából ismert – egyikük sem
élt a közelben, ő pedig a munkája jellege és szerény személyisége
miatt nem épített új barátságokat.
Hallotta a bimbamcsengőt, és látta, hogy a bejárati ajtó üvege
mögött megjelenik egy alak. Amikor Bron ajtót nyitott, Elsa azt
gondolta, hogy kissé gondterheltnek tűnik.
– Hello, gyere be – mondta Bron, halványan mosolyogva. – Van
egy bontott üveg borom. Kérsz?
– Ó, igen, miért is ne – mondta Elsa. – Gyalog jöttem.
Egy magas, jóképű férfi jelent meg az előszobában.
– Elsa, ő Roger – mondta Bron.
A férfi töprengő pillantással nézett Elsára.
– Hello, Elsa. Maga Bron egyik bongyorító haverja?
Elsának egy percig gondolkoznia kellett, mire gondol Roger.
– Nem, varrónő vagyok. Én készítettem a menyasszonyi ruhát
Ashlyn esküvőjére. Tudja? Ahol Bron a frizurákkal bajlódott. Tegnap.
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– Ó, igen. Szóval maga is őrületbe kerget valami szerencsétlen
fickót azzal, hogy minden hétvégén valami esküvőn dolgozik,
ugye? – Roger mosolygott, hogy elvegye a kijelentés élét, de a lány
érezte, hogy komolyan gondolja, amit mond.
Elsa pislogott.
– Nem, csak néha. – Nem vesződött vele, hogy hozzátegye, nincs
az életében „szerencsétlen fickó”, akit az őrületbe kergethetne.
– Bron mindig elmegy, és hagyja, hogy szombatonként én gondoskodjak magamról. Tegnap elszalasztottad a teaügyeletet, nem
igaz, mókuskám?
Bron bocsánatkérőn húzta fel a szemöldökét.
– Attól tartok, igen. Eszembe kellett volna jutni, hogy cseréljek
valakivel. Az ember nem igazán akar elszalasztani egy fizetett
munkát azért, hogy egy halom szendvicset és lekváros piskótát készítsen.
– De te valóban elég jó tortákat sütsz – folytatta Roger, elengedve
füle mellett a fizetett munkára tett célzást. – A szüleim évfordulójára egy igazán kitűnő tortát sütött. Senki sem hitte el, hogy nem cukrász készítette.
– Csakugyan? Akkor sokoldalú tehetség vagy – mondta Elsa.
Bron vállat vont, és szemmel láthatóan nem akart bevallani semmit.
Roger egyébként sem hagyott neki időt, hogy szóhoz jusson.
– Megkínálod Elsát egy pohár borral? Van egy finom üveg bor a
szekrényben, ami talán ízlene neki. Van valami, amit meg szeretnék nézni vacsora előtt, tehát félórátok van.
– Igazán csak azért jöttem, hogy odaadjam Bronnak a hajcsatokat…
– Maradj – mondta Bron. – Csak egy percre.
– Rendben, de nem maradok sokáig. Megyek a szüleimhez.
Elsa követte Bront a házba.
– Gyere ki velem a konyhába, amíg töltök magunknak egy kis
bort – mondta Bron. – Van egy kis Pinot Grigio a hűtőben. Nem
tudom, Roger miért feltételezi mindig, hogy az édes bort szeretem.
Azt hiszem, ez az első időszakra nyúlik vissza, amikor meglátogattuk a szüleit, és az apja felbontott valami olcsó német bort. Azt
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mondtam, finom. Nem volt az.
Elsa örült, hogy egyedül él, a munkájával, nem pedig egy nehéz
természetű férfival. Milyen szörnyű egy végigdolgozott, nehéz nap
után arra hazajönni, hogy el kell látni valakit, aki azt akarja, hogy
állandóan gondoskodjanak róla. A sajgó magányosság bizonyára
jobb ennél. Remélte, hogy nem látszik az arcán a megkönnyebbülés.
Bron töltött a borból, majd átvezette Elsát egy apró üvegházba, a
ház hátsó részébe.
– Ez szép – mondta Elsa.
– Gondolom, csodálkozol, miért nincsenek itt növények – mondta
Bron. – Roger nem szereti a növényeket, szerinte rendetlenséget
csinálnak.
– Ó. Valójában nem csodálkoztam – felelte Elsa. – Én magam is
reménytelen vagyok a növényekkel kapcsolatban. Anyám kertészkedik. – Elsa letelepedett egy nádszékre. – Szóval tortákat is sütsz
amellett, hogy az ollóval csodákat művelsz?
Bron ugyanolyan, önmagát lekicsinylő kézmozdulatot tett, mint
korábban.
– Igazán csak hobbiból, de jó néhány esküvői tortát készítettem
már a barátaim barátainak, és tetszik az embereknek. Nem kérek
érte pénzt, és akkor nem perelhetnek be, ha megbetegednek, miután
ettek belőle. – Bocsánatkérőn elmosolyodott.
Elsa igyekezett, hogy Bron jobban érezze magát, és fölnevetett.
– Biztos vagyok benne, sosem fordult elő, hogy valaki megbetegedett volna, miután megevett egy gyümölcstortát.
Bron kortyolt a borából, és úgy tűnt, ellazult egy kicsit.
– Hát, talán nem. És most, ami fontosabb, mesélj nekem az esküvőről!
Elsa megigazította a párnát a háta mögött, és emlékeiben kutatott
a részletek után.
– A szertartás rendben ment, bár majdnem meghaltam zavaromban. Egyszerűen folyton arra kellett emlékeztetnem magam, hogy
mindenki Ashlynt nézi, nem pedig engem. És Ashlyn ruhája fantasztikusan nézett ki! Azt hittem, túl sok lesz, amikor gyöngyöket,
hímzést és csipkét akart, de nem volt az. Díszes volt, de nem volt
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túlzó. Mindenki mesésen nézett ki. Azt kell mondanom, nagyon
elegáns esküvő volt.
– Nagyon szeretném látni a képeket, de sajnos ritkán van rá alkalmam. Ha a menyasszony az egyik ügyfelem, akkor rendben van,
de ha csak egyszer-kétszer találkozunk, a próbafrizura készítésekor
és aztán az esküvő előtt, akkor általában nem jut eszükbe.
– Hát, megkérhetjük Sarah-t. Biztos vagyok benne, hogy ő megnézi a képeket. Mindenesetre minden igazán jól ment, eltekintve
egy kisebb kutyás incidenstől a templomkertben – aranyos jószág
volt, de teljesen bolond. Feldöntötte az egyik kis koszorúslányt.
Szerencsére nem sírt, de aztán valaki csaknem felbukott a szalagban, ami a kutya nyakában lógott.
– Ó, véletlenül nem Majornak hívták a kutyát? –kérdezte Bron.
– Fogalmam sincs. Miért kérdezed? Egy arany labrador volt.
– Biztosan ő volt az. Éppen pakoltam be a kocsiba, amikor megjött azzal a férfival. Úgy tűnt, egész délelőtt sétáltatnia kellett, hogy
ne legyen túl hiperaktív az esküvőn.
Elsa fölnevetett.
– Akkor nyilván nem sétáltatta elég hosszú ideig!
– Mesélj még az esküvőről! – kérte Bron. – Bámulatos sminket
készítettem neked, tudni akarok minden részletet.
Elsa felsóhajtott.
– Oké, azt hiszem, ez így igazságos.
– És semmit se hagyj ki! – mondta Bron.
– Oké, a szertartás után elmentünk a fogadásra, és Ashlynnek ki
kellett mennie a mosdóba. – Elsa kortyolt a borból. – Megmondom
neked, Bron, fogalmam sem volt arról, hogy milyen nehéz pisilni
azokban a ruhákban.
– De most már tudod?
Elsa a szemét forgatta.
– Ó, igen. Mindenesetre sikerült. Nekem is kellett. –Elsa hirtelen
rájött, hogy olyan területre tévedt, ahova igazán nem akart.
– Folytasd csak!
– A főasztalnál kellett ülnöm, ami annyira kínos volt. De a vőfély
igazán kedves volt velem, nagyon udvarias ember.
– És táncoltál?
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– Mondhatjuk úgy is. – Elsa csupán egy pillanatra engedte meg
magának, hogy a magas, kedves férfira gondoljon, aki hagyta, hogy
a lábára állva táncoljon, de eltaszította a képet. Azóta már álomszerűvé vált, és a felét valószínűleg képzelte. Visszarántotta magát a
jelenbe. – Ó, egyébként azt hiszem, Sarah és a fotós között van
valami. – Elsa átsiklott a saját élményei fölött, és inkább bűntudatosan témát váltott, közvetlenül barátnőjére terelve a szót.
– Ne mondd! – mondta Bron, és azonnal elfeledkezett Elsa dolgairól. – Milyen elbűvölő. Miért gondolod?
– Hát, úgy tűnt, nem beszéltek sokat a fényképezés alatt, és az
egyetlen alkalommal, amikor együtt láttam őket, Sarah meglehetősen – hogy is mondjam – tevékenynek tűnt.
– Folytasd! – sürgette Bron.
– Tudtad, hogy Sarah a szállodában aludt? – kérdezte Elsa.
– Igen, mondta. – Bron bátorítón bólintott.
– Nos, amikor eljöttem, biztos voltam benne, hogy láttam őket,
amint lassúztak.
– Valóban? De Sarah mindig olyan… hát, nem éppen kimértnek
tűnik, de olyasmi… zárkózott.
– Hát, merem állítani, hogy addigra túl volt a szökőévenkénti egy
pohár pezsgőn – tökéletesen érthető, hiszen a fogadás úgy ment,
mint a karikacsapás –, és valahogyan egymás karjaiban kötöttek ki.
– Nem tudhatod biztosan – mondta Bron.
– Természetesen nem.
– De jó lenne! Nem ismerem Sarah-t túl jól, de úgy tűnik, sosem
jár el szórakozni. Mindig csak dolgozik. És úgy tűnik, jól kijön
Hugóval. – Bron a poharát babrálta. – Mintha mondott volna valamit egy esküvőről a jövő szombaton, tehát lehet, hogy megkérdezem majd.
Elsa egy pillanatig csöndben maradt, mielőtt témát váltott volna.
Bron ma este igazán nem tűnt önmagának.
– Vissza kell vinnem a menyasszonyi ruhát Mrs. LennoxFeatherstone-nak – mondta vidáman.
– Ó, ő egy kicsit rémisztő. De a sznob beszédmódot és egyebeket
nem számítva igazán kedves, nem?
– Igen – helyeselt Elsa –, csak egy kicsit ijesztő, ennyi az egész.
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– Felajánlanám, hogy veled megyek, de attól tartok, valószínűleg
dolgozni fogok.
– Minden rendben lesz. Felhívom majd, és találunk egy jó időpontot.
– Szeretsz egyedül dolgozni, Elsa? – kérdezte Bron, és újratöltötte
a poharakat. – Azon gondolkozom, hogy én magam is szabadúszó
leszek.
– Hát, sok szempontból szeretem. Nem kell felöltöznöm ahhoz,
hogy dolgozni menjek…
– Tessék?
Elsa fölnevetett.
– A munkahelyemen lakom. Kibéreltem egy szintet egy raktárépületben, és apámmal kialakítottunk egy kis lakást a sarokban.
Egyszerűen csak kiballagok a nappalimból a műhelyembe. De nagyon szigorú vagyok magammal, és nem hozom ki a pirítóst és a
lekvárt.
Bron kuncogott, aztán egy kicsit gondterheltnek tűnt.
– Jól vagy? Nem kell menned és vacsorát vagy valami mást készítened Rogernek?
– Ó, nem – rengeteget ebédeltünk, aztán a szüleinél uzsonnáztunk. Fél kilenc körül készítek neki sajtos pirítóst, és rendben lesz.
Elsa nem szólt semmit. Attól tartott, ha megszólalna, akkor valami nagyon goromba dolgot mondana Bron társára. Még ha úgy tűnt
is, hogy Bron nem teljesen boldog a helyzettől, nem az ő dolga,
hogy megjegyzést tegyen.
– Szóval – folytatta Bron –, mik a hátrányai?
– A magányosság, nyilvánvalóan. Nincs senki, akivel meg lehetne
beszélni az ötleteimet, hacsak nem veszek fel valakit, aki segít a
kézimunkában. És olykor lehetetlen időpontokban dolgozom. De
alapvetően szeretem a munkámat, szóval rendben van. Időnként
átmegyek a szüleimhez, ha egy tisztességes fürdésre vágyom. Nagyon szerencsés vagyok.
– De nincs barátod?
Elsa megrázta a fejét.
– Nincs. És nem élek valami nagy társasági életet sem. Egyik
gyerekkori barátom sem él már errefelé – mindenki elment, és
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máshol csinált karriert. Finchcombe igazán nem elég nagy város
ahhoz, hogy túl sok embernek adjon munkát.
– Valóban – értett egyet Bron.
– De nem bánom igazán – folytatta Elsa. – Anyám azt hiszi, elfecsérlem az életemet a műhelyemben kuksolva, de jól érzem magam
így. – Észrevette, hogy Bron próbál diszkréten az órájára nézni, és
felállt. – Jobb, ha indulok. Ó, majdnem elfelejtettem, itt vannak a
csatok. – Farmerja zsebébe gyömöszölte a kezét, és kivette a csatokat. – Fáradtnak tűnsz, Bron.
– Hm. Talán egy kicsit az vagyok. – Bron mosolygott, amint felállt, hogy kikísérje Elsát.
Elsa elindult a szülei háza felé, a város régebbi részébe. Ők is hallani akarnak majd részleteket az esküvőről, és anyjának előbbutóbb látnia kell az új frizuráját. Meg is fogja vacsoráztatni. Jobban
meggondolva nem igazán akarta vasárnap este felhívni Ashlyn anyját. Mrs. Lennox-Featherstone még mindig fáradt lesz az esküvőtől,
és ami lényegesebb, Elsa megivott csaknem fél üveg bort. Nem
akarta megkockáztatni, hogy akadozó nyelvvel beszéljen – majd
reggel telefonál.
Séta közben Bron járt a fejében. Roger meglehetősen zsarnokoskodónak tűnt. Nyilvánvalóan határozottan az uralma alatt tartotta
Bront, és alighanem azt akarta, hogy ez így maradjon. Sokkal jobb
egyedülállónak lenni, mint egy ilyen férfihoz tartozni, de ki ő, hogy
megjegyzéseket tegyen egy másik ember kapcsolatára? Lehet, hogy
Rogernek rossz napja volt.
Másnap reggel, miután beszélt Mrs. Lennox-Featherstone-nal, aki
azt mondta, jöjjön át azonnal, Elsa nagyon gondosan öltözködött. A
gyönyörű, kora nyári délelőttre tekintettel színes lenvászon nadrágot vett föl a szokásos fekete helyett, de fekete, testhez álló pólóval, hogy ne távolodjon el messzire a kényelmi zónájától. Új frizurája egészségesen csillogott, és az alkalom tiszteletére kisminkelte
magát.
A ház egy kicsit messze volt a várostól, és Elsa megcsodálta,
amint lassan felhajtott a kocsibeállón, a lehető legtovább halogatva
a megfélemlítő pillanatot.
Klasszikus, Anna királynő korabeli arányaival a ház bámulatra
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méltó volt. Kastélynak kicsi, de minden más mérce szerint óriási,
az alagsor fölött húzódó két emeletével és magas tolóablakaival. A
bejárati ajtóhoz lépcsősor vezetett föl. A birtokot körülvevő kőfal
mérete alapján ítélve a kertje is hatalmas lehetett.
Végül Elsának le kellett állítania az autót, és ki kellett szállnia.
Átgőzölte a ruhát, és közelről megvizsgálta, van-e rajta folt vagy a
használat valamilyen nyoma. Csak a legélesebb szem ismerné fel,
hogy már viselte valaki, és határozottan olyan darabnak minősült,
amelynek „tulajdonosa gondos hölgy”, a használtautóhirdetések
szóhasználatával élve. Elsa még mindig rettenetesen ideges volt,
bár az eszével tudta, hogy nincs rá semmi oka.
A speciális zacskóba csomagolt ruhát a karjára fektette, az uszályt
pedig feltartotta, hogy véletlenül se húzhassa a földön. Nagy levegőt vett, és meghúzta a csengőzsinórt. Hallotta, hogy a csengő
hangja végigzeng a házon. Hogy ne tűnjön túl nyugtalannak, megfordult, hogy gyönyörködjön a tökéletes pázsitban, a távoli falat
szegélyező és a közeli fákra felkúszó rózsákban. Amikor lépteket
hallott, visszafordult, és megnyugtatásként még egyet sóhajtott.
Egy fiatal, bő nadrágja és pólóinge fölött kötényt viselő nő nyitott
ajtót.
– Miss Ashcombe? Mrs. Vanessa várja önt. – Középeurópai akcentussal beszélt, és barátságosan mosolygott. – Kövessen!
Elsa magasra tartotta a ruhát, és követte a szobalányt a parkettás
folyosókon, amíg be nem értek egy nagy, napsütötte szobába,
amelynek kertre néző üvegajtói nyitva álltak. Mrs. LennoxFeatherstone éppen telefonált. Egyik karjával egy asztal és két szék
felé intett, amelyek a kertre néző ablak előtt álltak. Elsa odasétált,
de állva maradt, és úgy tartotta a ruhát, hogy ne gyűrődjön meg a
padlón. Próbált nem olyan látszatot kelteni, mint aki minden szót
hall, amit az egyre ingerültebb Mrs. Lennox-Featherstone mond.
– Ez egyszerűen annyira bosszantó, hogy szavakba sem lehet önteni! – mondta az asszony a telefonba. Majd folytatta: – Milyen
alapon várják el tőlem, hogy ezt megtegyem? Ez nevetséges! –
Váratlanul letette a telefont.
– Ez őrjítő! A rohadt biztosítás nem lesz érvényes egy üres ingatlanra.
56

– Csakugyan? – kérdezte Elsa udvariasan.
– Szemlátomást nem. Van egy kis nyaralónk a közelben, amit
rendbe fogunk hozatni az ősszel, de ha addig leégne, akkor nem
kapunk egy fillért sem! Csupán azért, mert üres! Biztosan nagyobb
a valószínűsége, hogy meggyullad, ha van benne valaki.
– Azt gondoltam volna – mondta Elsa.
– Hm, nos, ha hallasz valakiről, akinek egypár hónapra szüksége
van egy lakásra, értesíts. Ez igazán túl rövid bérleti időszak bárki
számára, nyári szállásnak pedig nem megfelelő. – A ház asszonya
befejezte a dühöngést, és teljes figyelmét a vendégére fordította.
– Hova tegyem a ruhát? – kérdezte Elsa, és meglehetősen feszélyezettnek érezte magát Mrs. Lennox-Featherstone érdeklődő tekintete alatt. – Fel kell akasztani valahova, tényleg.
– Ó, elveszem. – A ruhát egy székre terítette, nem tisztelve kellően Elsa érzékenységét. – És most hadd nézzelek… tudtam – jelentette ki Mrs. Lennox-Featherstone, miután egy pillanatig kritikusan
vizsgálta Elsa arcát. – A fekete valóban teljesen rossz szín neked.
Azt hiszem, talán nyári ember vagy, de ellenőriznünk kell. Ülj le!
Elsa engedelmesen lehuppant a székre, ahova a háziasszony mutatott.
Mrs. Lennox-Featherstone leült a másik székre.
– Te igazán remek lány vagy. Ez a frufru elragadó – tiszta Audrey
Hepburn. Az a fodrász igazán tehetséges volt.
– Igen, az – mondta Elsa, és örült, hogy szóhoz juthat. – Ő az
egyik barátnőm. – A tegnap este után ezt igaznak érezte.
– Valóban? Sok szabadúszó munkája van? Arra gondoltam, hogy
elviszem az idős hölgyeim egy csoportját – ez az egyik jótékonysági munkám – színházba. Azt hiszem, nagyszerű mulatság lenne, ha
először mindenkit átalakítanánk egy kicsit, hogy úgy érezzék, kényeztetik őket, és különlegesnek érezzék magukat. El kell majd
hoznia egy munkatársát – tette hozzá elgondolkozva. – Tudod a
számát? Vagy ami még jobb, van tőle névjegykártyád?
– Névjegykártyám nincs, de a mobilszáma benne van a telefonomban. Nem vagyok benne biztos, hogy valóban sokat dolgozik a
rendes munkaidején kívül, az esküvőket leszámítva. – Noha Bron
célzott rá, hogy szeretne többet dolgozni, Elsa nem akarta belökni
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valamibe, amire nem állt készen.
– Akkor írd le nekem – nyújtott át Elsának egy jegyzettömböt és
egy kis aranytollat Mrs. Lennox-Featherstone. – Ah, megjött Olga
az italokkal. Citromos zöld tea megfelel? Rákellenes tulajdonságai
vannak. Kaphatsz vizet is, ha inkább azt szeretnél.
Olga letette a tálcát a kisasztalra, és Elsa látta, hogy a poharak és
a vizesüvegek mellett egy teáskanna, két porceláncsésze és csészealjak is vannak rajta.
– Ó, a tea jó lesz, köszönöm, Mrs. Lennox-Featherstone – mondta
Elsa. Kedvében akart járni a háziasszonynak; ez tűnt biztonságosabbnak.
– Ó, szólíts Vanessának! A nevem hallatán mindig egy olyan ember jut eszembe, aki kiharapott egy darabot egy párnából, és félrenyelte a falatot.
Elsa elmosolyodott. Ez elég jól összefoglalta a háziasszony vezetéknevét.*
– Jó kislány – mondta Vanessa. Fölvette a teáskannát, és tölteni
kezdett. – Most pedig szeretnék adni neked egy ajándékot. Nem, ne
tiltakozz, megérdemelsz valamit azért, mert beugrottal annak a kis
tehénnek a helyére az utolsó pillanatban. De attól tartok, borzasztóan zsarnok leszek, és megmondom, mit kellene fölvenned. Tessék,
a tea.
Elsa elvette a csészét, és észrevette, hogy alig nyitotta ki a száját,
és mégis képtelen kigondolni bármit, ami miatt érdemes lenne vállalni a megszólalás gyötrelmét. Mrs. Lennox-Featherstone egyik
témáról a másikra cikázott, mint egy tébolyult pillangó.
– Szeretném megcsináltatni a színeidet.
– Tessék?
– Ismerek egy csodálatos nőt, aki megmondja majd, hogy milyen
színek válnak be neked, és milyen színek nem – ruhában, sminkben, ilyesmiben. Veled megyek majd, tehát nem leszel egyedül.
Hatalmas mulatság lesz. Elintézem, és megmondom majd az időpontot.
– Ez igazán rendkívül kedves öntől… – tiltakozott Elsa. Úgy
*

Feather: madártoll, stone: kő.
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hangzott, mint egy másik kínzási forma, és egyébként is, mi a baj a
feketével?
– Nem, drágám, ne köszöngesd. Ez egy kicsit küldetés nekem. Az
alsóneműkkel ugyanígy vagyok. Nem mintha ezen a téren segítségre lenne szükséged. A melltartód nyilvánvalóan tökéletesen megfelelő volt. De ha tudnád, hány nő hagyja figyelmen kívül azt a tényt,
hogy a mellbimbónak a váll teteje és a könyök között félúton kellene lennie. Számtalan mellbimbót látni könyökmagasságban.
Elsa, aki meghökkent a számtalan mellbimbó említésétől, kuncogni akart. Tudta, hogy ez részben az idegesség miatt van, és vett
néhány mély lélegzetet, hogy az segítsen ellazulnia.
– Nem is törődj velem, drágám – mondta Vanessa –, vannak dolgok, amiket nagyon fontosnak tartok. Olyan nő vagyok, akinek
küldetése van. Valójában egy multinacionális vállalat felső vezetésében kellett volna lennem, de lemondtam az egészről a szerelemért. – Elmosolyodott. – Hogy ízlik a tea?
– Finom. Nagyszerű.
– Tudom, hogy az ember eléggé aggódhat az egészségi hatásokkal
és a szuper ételekkel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy zöld teát
érdemes inni.
– Nagyon kellemes – ismételte meg Elsa. Ivott néhány nagy kortyot. Amint megitta, elmehet. Végül is már töltött itt annyi időt,
amennyit udvariasságból kell.
Ebben a pillanatban ismét megszólalt a telefon, és amíg Vanessa
felállt, hogy fölvegye, Elsa egyetlen korttyal eltüntette a teáját.
– Most nem tudok beszélni, drágám, vendégem van – mondta
Vanessa. – Később hívlak majd.
Elsa faragatlannak érezte magát, amiért mohón lenyelte a teáját.
Felállt.
– Pompás volt, Mrs… khm… nagyon köszönöm. Nagyon kedves
öntől – mondta gyorsan, nehogy félbeszakítsák.
A háziasszony szívélyesen mosolygott.
– Örülök, hogy eljöttél, és jelentkezem majd, amint megbeszéltem
a barátnőmmel, hogy válassza ki a színeidet. Ó, mellesleg…
– Igen? – Nem volt jellemző Vanessára, hogy elhallgasson, és ez
fontossá tette a mondanivalóját.
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– Laurence Gentle, a vőfély, elkérte tőlem a telefonszámodat.
Mondtam neki, hogy meg kell kérdeznem tőled, nincs-e ellenedre,
ha megadom neki.
– Ó. – Mi a csodáért akarná a telefonszámát? Hacsak, természetesen, a nővére nem akar tőle egy ruhát – mármint ha van nővére. –
Igen, azt hiszem, rendben van.
– Igazán kedves ember, biztosíthatlak róla.
– Igen. Kedvesnek tűnt. – Tényleg annak tűnt.
– A kedves alatt azt értem, hogy rendes ember, a szó régimódi értelmében. Természetesen egy kicsit megrögzött a szokásaiban, de
agglegény, és ez ilyenkor előfordul.
– Valóban?
– Természetesen. Ha egy férfi nem meleg, és nincs társa, akkor
meglehetősen furcsává válhat. De akkor megadom neki a számodat.
Ó, és köszönöm, hogy visszahoztad a ruhát. Még nem vagyok benne biztos, hogy mihez fogok vele kezdeni.
– Eladhatja az eBayen – javasolta Elsa.
– Ó, drágám, igazán nem gondolom, hogy képes lennék rá. Nem,
majd kigondolok valamit.
Amint Elsa elhajtott, úgy döntött, hogy bármit tesz is Vanessa a
menyasszonyi ruhával, nem fogja zacskóba tenni és berakni egy
szekrénybe, hogy porosodjon.
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Hetedik fejezet

Amikor Sarah vasárnap reggel fölébredt, azonnal, nyomasztóan
tudatában volt annak, hogy nem aludt jól. Egy nagy rendezvény
után ritkán tudott jól aludni, és Ashlyn esküvője kétségtelenül az
volt. Gyakran szüksége volt egy kis időre ahhoz, hogy ne ültetési
rendeket, virágcsokrokat és esetlegesen ügyetlen személyzetet lásson maga előtt. De ma reggel különleges oka volt arra, hogy úgy
érezze, mintha egész éjjel fent lett volna – Hugo.
Rendben elment aludni, de aztán folyamatosan fölriadt. Ennek
semmi köze nem volt a szobához. Talán kicsi volt, de ez jó szálloda: az ágynemű selymes, a törülközők bolyhosak, és a matrac pont
megfelelő. Nem, attól volt nyugtalan, ami csaknem megtörtént.
Igazán nem lett volna szabad hagynia, hogy Hugo megcsókolja.
Az ital és a tánc rendben volt. Ennyi kellemes lett volna. De ott
kellett volna abbahagyni.
Mivel még csak hét óra volt, amikor fölébredt, visszadőlt, és azon
tűnődött, miért történt. Felsóhajtott. Nem kellett hozzá túl sok ész,
hogy kitalálja. Hugo rendkívül vonzó férfi, ő pedig fáradt, egy picit
becsípett, és megfeledkezett a szokásos profi énjéről. Ő és Hugo
egészen eddig nagyon jól együttműködtek, rettenetes szégyen lenne, ha elrontotta volna azzal, hogy hagyta magát elragadtatni a pillanat hevétől.
Borzongva felsóhajtott, és erőnek erejével elhessegette gondolatait azokról a finom csókokról. Remélte, hogy a csókolózás nem okoz
függőséget, és könnyen vissza tud térni a hétköznapi, józan életéhez. Felült, és megdörzsölte a szemét. Persze hogy vissza tud! Végül is nem szerelmes Hugóba, és feltéve, hogy soha többé nem engedi ismét megtörténni, rendben lesz.
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Elkerülhetetlen volt, hogy gondolatai visszatérjenek Bruce-ra, az
élete szerelmének vélt férfira. Az első gólyabálon találkozott vele
az egyetemen, és azt gondolta, hogy a filmvásznon kívül ő a legvonzóbb fiú, akit valaha is látott. Valami varázslatos módon Bruce
is meglátta őt, és inkább a csöndesebb, józanabb lányhoz, Sarahhoz vonzódott, mint a körülötte lévő izgatott kamasz lányok szeleburdi seregéhez. Szinte azonnal egy pár lett belőlük. Sarah fülig
szerelmes volt, és közös jövőt terveztek: hol fognak lakni, hány
gyerekük lesz, és hogyan ünneplik majd az aranylakodalmukat,
amikor még mindig nagyon fogják szeretni egymást. Vakon bízott
Bruce-ban. És bár az egyetemi városban gondolatban minden lány
levetkőztette Bruce-t, a fiú elválaszthatatlan volt Sarah-tól.
Amíg el nem választották tőle. Amikor arra ért haza a fiú lakásába, hogy élete szerelme egy másik lánnyal hever az ágyban, ez anynyira letaglózta, hogy megesküdött: soha többé nem válik a szerelem rabjává. Olyan érzés volt, mintha kitépték volna a szívét – egy
férfi, akiről azt gondolta, hogy vele éli le élete hátralévő részét,
kegyetlenül megcsalta őt. Nem mintha nem lett volna már eddig is
elég dolog, amivel meg kellett birkóznia. Anyja röviddel azelőtt
halt meg, hogy Sarah egyetemre került, vigyáznia kellett az apjára,
és természetesen ott volt a nagyon sebezhető kis húga, Lily.
A csalódás feldolgozása, miközben egyetemi dolgait intézte, és
gyászoló családját támogatta – maga volt a pokol. Ha nem a családján és a barátain múlt volna, nem tudta, hogyan élte volna túl. Megfogadta, hogy soha többé nem vállalja ezt a kockázatot. Még ennyi
idő után sem. Végül is most van egy cége, amit vezetnie kell, és
Lilynek még mindig szüksége van rá. És tartozott vele saját magának.
Kirángatta magát a felidézett fájdalomból. A Hugóval való csókolózás remek volt, ezt be kellett ismernie, de nem engedheti meg,
hogy a dolog folytatódjék. Egyébként is Hugónak valószínűleg
eszébe sem jutott; végül is különféle pletykákat hallott róla. Elhatározta, hogy határozottan megpróbálja elfelejteni a dolgot. És legalább nem beszélték meg, hogy együtt reggeliznek, vagy bármi
ilyen szörnyűséget, gondolta, miközben felvette a telefont, és megkérdezte, kaphat-e egy kis pirítóst a szobájában. Hála a puccos szál62

lodákra jellemző igényes szobaszerviznek, húsz percen belül az
autójában ült, és alig várta, hogy hazaérjen, ahol a mindennapi,
normális élet várja.
Mégsem annyira normális; a húga a lépcsőn ült. A Sarah-nál négy
évvel fiatalabb Lily egy felnőttruhába öltözött iskolás lány látszatát
keltette, attól eltekintve, hogy ruhái egyáltalán nem voltak felnőttesek. Jelenleg baby-dollt viselt, strasszokkal kivert rózsaszín farmernadrággal. Szőke haját itt-ott csillogó csatokkal fogta fel, nyakát és csuklóját pedig további rózsaszín és strassz gyöngyök övezték. Akár egy nagyra nőtt hatéves is lehetett volna egy jelmezbálon.
Sarah szerint istenien csinos volt, és egy kissé hibbant. Nem először csodálkozott el azon, hogy két testvér hogyan különbözhet
ennyire egymástól.
Lily egy bevásárlószatyrot szorongatott, és egyszerre tűnt szégyenlősnek és izgatottnak. Amikor meglátta nővérét, felugrott.
– Sares! Miért kapcsoltad ki a telefonodat? És hol voltál? Csak
nem egy férfival?
– Hello. – Sarah gyengéden átölelte a húgát, és mint mindig, most
is arra gondolt, milyen kicsi. Úgy döntött, az ugratást elengedi a
füle mellett. – Mit művelsz ilyenkor ébren? Kissé szokatlan, hogy
nem vagy az ágyban ilyen korán, nem?
– Sarah! Már felnőttem. Kérlek, nyiss ajtót, nagyon kell pisilnem.
És egy igazán kitűnő tervem van!
Sarah fölnevetett.
– Akkor szorítsd össze a lábadat, amíg kinyitom az ajtót. Tessék,
jobb, ha fogod a lakáskulcsot. Még ki kell pakolnom a kocsiból.
Sarah lakása egy nagyon szép, átalakított kápolna első emeletén
volt. Minden volt benne, amire a lánynak szüksége volt: egy nagy
szoba, amelyet irodaként használt, egy kisebb hálószoba, ahol
aludt, és egy nagy nappali, egyik végében egy konyhával, ahol
minden mást csinált. A fürdőszoba kicsi volt, de egy egyedülálló
embernek bőven megfelelt. Sarah szerette.
Mire kipakolt az autóból, Lily végzett a fürdőszobában, és Sarah
szekrényeiben kotorászott, reggeli müzlit keresve.
– Sarah! Te olyan egészséges dolgokat eszel! Nincs itt semmi,
amiben lenne egy kis cukor?
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– Tessék, kóstold meg ezt. Szárított bogyók vannak benne. Jól
néz ki, és ha nem tartod elég édesnek, még mindig tehetsz bele cukrot. Teát vagy kávét?
– Teát kérek. Ó. – Lily letette a tejesdobozt, amelyet éppen most
ürített ki. – Elhasználtam az összes tejet?
– Aha, de ne aggódj. Kávét iszom, és feketén szeretném.
– Akkor én egy gyümölcsteát kérek. – Lily belapátolt egy kanálnyi müzlit. Egy kis tej az állára folyt. – Olyan jó híreim vannak!
Szeretném, ha leülnél.
Sarah éppen kávét főzött, kiöblítette a termoszt, amit mindig magával vitt az esküvőkre, a rendszerint hazahozott vésztartalék adag
borsmentateával. Azonban, mivel egyszer panaszkodott amiatt,
hogy Lily úgy táncolta körül a lakást, mint egy mozgékony rajzfilmfigura, megértette a célzást, és leült húga mellé a
reggelizőpulthoz. Lily éppen ekkor itta ki a tej maradékát a
müzlistálból.
– Ha olyan jó hír, akkor miért nem mondtad már el? Miért reggeliztél először?
– Mert az kell hozzá, hogy nyugodt légy és leülj. –Lily megpaskolta Sarah kezét, és felállt.
– Nyugodt vagyok és ülök. Veled ellentétben.
Lily fölnevetett.
– Azok a székek olyan kényelmetlenek. – A szoba nappali részébe
ment, és a kanapéra vetette magát. – Ó, Sarah, el sem hiszem.
Olyan boldog vagyok!
Sarah megszokta már Lily hirtelen energiakitöréseit, így nem tudta azonnal átvenni ezt az érzést. Ő is felállt, de lassabban, és követte húgát a kanapéhoz.
– Remek! – Próbált ráhangolódni a lány lelkesedésére. – Miért?
– Eljegyeztek! Úgy értem, Dirk és én eljegyeztük egymást.
Sarah letette a kávésbögréjét, és átölelte Lily nyakát, most már
őszinte hévvel.
– Ó, Lily! Ez nagyszerű. Annyira örülök. – Nem találkozott gyakran Dirkkel, de úgy tűnt neki, hogy pont olyan típusú kiegyensúlyozott fiatalember, mint akire Lilynek szüksége van az életben.
– Nem tudom elhinni, milyen boldog vagyok? –mondta Lily, és
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ragyogó mosollyal pillantott Sarah-ra.
Sarah visszaült, és egy pillanatig elgondolkodott.
Nem akarta felzaklatni Lilyt, de úgy érezte, elő kell hozakodnia a
dologgal. Énje nővér része, amelyet (időnként sikertelenül) próbált
megfékezni, így szólt:
– Gyűlölöm ezt mondani, de ezúttal biztos vagy benne? Itt már
tartottunk.
Lily felállt a kanapéról.
– Tudtam, hogy aggódni fogsz, de ez nem olyan, mint a múltkor,
ígérem. Dirk kedves és figyelmes. Egyáltalán nem olyan, mint Rex.
– A nővéréhez fordult, aki igyekezett nem kimutatni kétségeit. –
Amit vele műveltem, az ostoba és gyerekes volt. Nem lett volna
szabad úgy megszöknünk, és igazad volt abban, hogy Rex egy
disznó. De tudom, hogy ez most más. Érzem.
Sarah-nak sikerült elmosolyodnia. A húga csalódását végignézni
csak egy kicsivel volt könnyebb, mint a sajátját elszenvedni. Egyikük sem volt különösebben szerencsés a szerelemben, gondolta
szomorúan.
– Őszintén, Sares, egyáltalán nem olyan, mint a múltkor. Nem
szökünk meg. Lesz egy tisztességes esküvőnk, és szeretném, ha te
szerveznéd meg.
Lily ezt úgy mondta, hogy közben nagyot kaszált a karjaival,
mintha valami nagy kegyben részesítené a nővérét, megfeledkezve
arról, hogy Sarah-nak az esküvőszervezés a munkája. És noha
Sarah álmodni sem mert volna arról, hogy pénzt fogadjon el érte,
még akkor sem, ha Lilynek eszébe jutott volna felajánlani, akkor is
sok időt vesz majd igénybe. De rájött, hogy Lily a segítsége mellett
a jóváhagyását is kéri; ha ő intézi az esküvőt, az olyan lesz, mintha
áldását adná. Lily mindig felnézett Sarah-ra, és anyjuk halála és
apjuk új házassága óta Sarah-t inkább az anyjának tekintette, mint a
nővérének. És Sarah fel is vállalta ezt a szerepet a kis húga mellett.
Mély lélegzetet vett, és elhessegette minden esetleges balsejtelmét: végül is Dirk egyáltalán nem olyan, mint Rex.
– Természetesen segítek neked – mondta. – Mindent elmondok,
amit tudnod kell, de nem vagyok benne biztos, hogy lesz időm
ténylegesen megszervezni az egészet.
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– Nem kell majd túl sokat tenned! – Lily megint meglendítette a
karját. – Elmegyünk egy esküvőkiállításra. Ott mindent kitalálhatunk, amire szükségünk van.
Az erős kávé ellenére Sarah fáradt volt, és nevetni kezdett. Drága
kis húga biztosan azt hiszi, hogy mindössze néhány brosúra és egypár ingyenes minta kell. Az ő összes tapasztalata és tudása mit sem
számít egy hatalmas, zsúfolt rendezvénnyel összehasonlítva, ahol
millióan próbálnak eladni dolgokat – többnyire olyasmiket, amikre
az embernek semmi szüksége. De ez jellemző volt Lilyre, és mindig egyszerűbb volt engedni neki.
– Mikor megyünk erre a kiállításra?
– Most. Ma van. Ezért kellett ilyen korán átjönnöm.
– Egy csomó dolgom…
– Ó, ne légy ilyen ünneprontó! Mindig olyan unalmas vagy! –
Lily felpattant, közelebb helyezkedett a nővéréhez, és megfogta a
karját.
Sarah felsóhajtott. Gyanította, hogy nem Lily az egyetlen, aki így
érez, és hirtelen eszébe jutott Hugo.
– Oké, oké, elmegyek. Hol tartják?
– Ne törődj vele. Mielőtt bárhova mennénk, azt gondoltam, ezt
megmutatom neked. – Lily megkereste a bevásárlószatyrot, és kivett belőle egy halványan ismerős albumot.
– Istenem! Nem hiszem el, hogy ez még mindig megvan – mondta Sarah. – Régen képeket vagdostál ki a képes újságokból, az öszszes régi születésnapi képeslapodból és a barátaidtól kapott kis levelekből.
– Tízéves koromban abbahagytam – jelentette ki Lily büszkén. –
Ez egy új album. –Valahol középen kinyitotta, és Sarah térdére
helyezte. – Itt kezdd el!
Sarah lapozni kezdett. Oldalakon keresztül menyasszonyi ruhákat
látott. Gyönyörű, divattervezők által készített darabokat. A választék a flitterrel szegélyezett, legsimább selyemből készült ruhákkal
kezdődött, de voltak olyan modellek is, amelyekhez a szoknyát
teljes egészében fodrokból állították össze, és végül olyanok, amelyeknél az apró felsőrészhez földig érő, bővülő szoknya tartozott.
Sarah közelebbről is megnézte a képeket. Ezen a konkrét ruhán
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minden egyes fodor szélén flitterek voltak. Sarah igazán hozzá volt
szokva a menyasszonyi ruhákhoz, és ismerte a magazinokat, amelyekből ezeket a fantasztikus kreációkat kivágták. Amiatt kellett
megbámulnia a képeket, mert a húga fényképekből kivágta a saját
arcát, és a modellek arcára ragasztotta.
– Lily, nem tudom elhinni, hogy ezt megcsináltad! Biztosan nagyon hosszú ideig tartott.
– Hát, látni akartam, hogy illenek-e hozzám a ruhák. – Lily odahajolt, átpörgetett néhány lapot, majd ujját egy képre szegezte. Ennek a ruhának hosszú, csípőig érő, fodros felsőrésze volt, a szoknyát pedig hatalmas textilrózsa csokrokkal tűzték fel. Hosszú uszálya volt, további fodrokkal és rózsákkal – egy flamencoruha és egy
habcsók szerelemgyereke volt a képen. – Ez a kedvencem.
Sarah néhány másodpercig a képre nézett.
– Ötezernél egy pennyvel sem olcsóbb, és talán még ennél is többe kerül. Mennyi pénzetek van?
Lily bosszúsan csettintett.
– Ó, jellemző, hogy elrontod az egészet azzal, hogy a pénzről beszélsz!
– Beszélni kell róla. De valószínűnek tartom, hogy apa hozzájárul
majd. Mondtad már neki? Biztos vagyok benne, hogy igazán örülni
fog.
– Neked akartam szólni először, és egyébként sem akarom, hogy
az a nő beleüsse az orrát. – Lily fintorgott. Sarah-val ellentétben ő
sosem jött ki a mostohaanyjával.
– Nem fogja! Kay sosem avatkozott bele az életünkbe. Bár nem
lesz sok félretehető pénzük, a fiúk mellett.
Lily bosszúsan felsóhajtott.
– Túlságosan könnyű hagyni, hogy egy vagyon kicsússzon az
ember ujjai közül – mondta Sarah. – Hadd mutassak meg neked
néhány esküvőt, amit én szerveztem, hogy legyen valami fogalmad
arról, mennyibe kerülhetnek a dolgok.
Sarah bement az irodájába, hogy megkeresse a fényképalbumát.
Ez volt az a nyilvántartás, amelyet saját céljaira vezetett, a virágokról, az autókról, a helyszínekről stb. Az albumot Lily keresztbe tett
lábára helyezte, és megint vizet tett fel.
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Lily átlapozta az albumot.
– Ez a ruha! Csúnya. Ó, édes koszorúslányok. Ha Kaynek kislányai születtek volna a fiúk helyett, akkor virágszóró lánynak vagy
ilyesminek használtam volna őket. – Aztán elhallgatott. – Ki ez?
Remekül néz ki!
Sarah odament, hogy megnézze, kire céloz Lily.
– Ó. Ez Hugo – mondta, amilyen közömbösen csak tudta. – Egy
fotós. Éppen egy felvételt állított be valahol, tehát nem tudtam
megkérni őt, hogy menjen onnan.
– Dögös! – Lily közelebbről is megnézte a képet. – És annyira hasonlít Bruce-ra!
Csupán a név említése kissé megrázta Sarah-t.
– Valóban? – Odaült a húga mellé a kanapéra, és megint megnézte a képet. – Ó. Látom, mire gondolsz. –Istenem, nagyon hasonlít
Bruce-ra. Ugyanaz az elbűvölő mosoly és laza, könnyed viselkedés. Ez lett volna az oka, hogy egy része ösztönösen mindig is nagyon ellenállt neki, bár a férfi kétségtelenül vonzó volt? Határozottan úgy nézett ki, mint az a fiú, aki oly sok évvel ezelőtt összetörte
a szívét. És annál inkább indokolt, hogy ettől fogva szigorúan
szakmai keretek közt tartsa a dolgokat kettőjük között, mondta magának. – Szóval, Lily – szólalt meg Sarah, és próbálta kitalálni,
hogyan váltson témát feltűnés nélkül –, mutasd a gyűrűdet!
Bár trükk volt, Sarah rájött, hogy elég hasznos trükk. A jegygyűrű
egy kis információt ad majd a költségvetésre vonatkozóan. Ha Dirk
megengedheti magának, hogy egy megdöbbentően nagy követ adjon Lilynek, akkor talán azt is megengedheti magának, hogy megadja Lilynek álmai esküvőjét.
– Ó, ez nagyon édes! – lelkesedett. Igazán nagyon szép gyűrű
volt. Kétségtelenül antik darab, és az aranyba foglalt kis rubin
olyan volt, mint egy vörös korallszem virág. De Sarah számára nem
tűnt úgy, mintha azt a kisebb vagyont képviselné, amelyet Lily valószínűleg az esküvőre akar költeni. – Tetszik – mondta Sarah. –
Olyan vékony ujjaid vannak. Nem sok ember kezén mutatna ennyire szépen egy ilyen gyűrű.
– Pompás, ugye? Dirk egyszerűen csak elővette a zsebéből egyik
reggel, miközben kapucsínózni mentünk. Tökéletesen illik rám. –
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Néhány másodpercig a kezében gyönyörködött. – Úgy tűnik, elvette az egyik bizsumat, és addig próbálgatott gyűrűket, amíg nem
talált egy ugyanakkorát.
– Ó, ez annyira romantikus. Sokkal kevésbé megszokott, mint
gyűrűket választani egy árkategórián belül, és veled eldöntetni,
hogy melyiket szeretnéd. – Sarah-t lenyűgözte, hogy a kissé fantáziátlannak tűnő Dirk tudott olyan gyűrűt adni a húgának, amit Lily
igazán szeretett, romantikus keretek között.
Lily becsukta az albumot, visszatette a bevásárlószatyorba, és így
szólt.
– Szóval menjünk el erre a kiállításra. Nem bánod, ha vezetned
kell, ugye? Swansea-ben lesz.
Sarah elborzadt.
– De az többmérföldnyi távolság! A Severn-híd túloldalán!
– Ezért kell sietnünk!
– Ez olyasmi, amit anyával csinálnék, ha élne még – mondta Lily.
A körmét festette, miközben az autópályán haladtak.
Sarah hallotta, hogy húga hangja megcsuklik, és hirtelen megsajnálta Lilyt. Anyjuk már több mint tíz éve meghalt, és a két lány
még mindig érezte a veszteséget. Természetes, hogy egy lány arra
számít, hogy anyja segít majd az esküvőjével kapcsolatban. De
anyjuk sokkal nagyobb valószínűséggel kísérte volna el Lilyt egy
mezőgazdasági kiállításra, mint egy esküvőire.
– Hát, talán igen – ismerte el Sarah –, de anya nem igazán volt
oda a csajos dolgokért, nem? Ő gyakorlatias, vidéki típus volt.
Lily kuncogott, amit Sarah jó jelnek vélt.
– Asszem. Emlékszel, amikor sátorozni mentünk? Ő volt az
egyetlen, aki szerette.
Sarah is kuncogni kezdett.
– És a szemben lévő család, a fiúkkal? Mind a ketten őrülten beléd zúgtak.
– Igen, tényleg. – Lily mindig nagyon biztos volt a vonzerejében,
már kislány korában is.
– Nem, azt hiszem, mindenképpen nekem kellene veled mennem
egy ilyen kiállításra – mondta Sarah.
– Ha jobban kijönnék Kayjel, megkérhettem volna őt.
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Sarah-nak kezdett elege lenni abból, hogy Lily a mostohaanyjuk
miatt panaszkodik.
– Ugyan már, Lily, légy igazságos, Kay kedves. Apával nagyon
jól kijönnek egymással. Mindig nagyon kemény vagy vele. Egyébként is, a fiúkra kell vigyáznia. Igazán elfoglalt!
Lily felsóhajtott. Nem igazán örült neki, hogy legfiatalabb családtagként a családban betöltött helyét elbitorolta tőle két lármás, ma
már öt- és hétéves fiú.
– Egyszerűen csak nem egyezik a véleményünk művészi témákban.
Sarah felhorkant.
Lily a körmeit fújogatta, és szemrehányón nézett a nővérére.
– És azt akarod mondani, hogy gyűrűhordónak kell lenniük?
Sarah bólintott.
– Hát, meg kell kérned őket. Ha a fiúk vagy apa és Kay igazán
gyűlölik az ötletet, akkor megmenekültél. Egyébként ki kell találnod, mit szeretnél, mit viseljenek.
– Gyeplőt! – mondta Lily dacosan.
– Hülye!
– Hát tudod, milyen szófogadatlanok. Egyébként mondtam már,
hogy elég hamar szeretnénk összeházasodni?
– Ez nem lep meg. Sosem tudtad túl jól késleltetni az örömeidet.
– Ez mit jelent? – kérdezte Lily, ajkát biggyesztve.
– Tökéletesen jól tudod, mit jelent. Mindig mindent azonnal
akarsz.
– Hát, ezt most nem mondhatod rólam.
– Nem? Eléggé ragaszkodtál ahhoz, hogy azonnal induljunk el erre a kiállításra!
– Hát, van okom a sietségre…
– Mégpedig?
– Terhes vagyok.
Sarah keze megfeszült a kormányon, és csaknem letért az útról.
– Ó – mondta egy rettenetes pillanattal később. – Ez nagyon izgalmas. – Átvillant az agyán a kérdés, hogy vajon Lily miért jelentette be az eljegyzését azelőtt, hogy elmondta volna neki, hogy állapotos, de a húga mindig is kissé rejtélyes volt számára, tehát nem
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vesztegetette erre az időt.
– Ezért akarunk olyan gyorsan összeházasodni.
– De Lily, az emberek manapság már nem aggódnak emiatt.
Semmi szükség a sietségre. A szülés után is összeházasodhattok. –
Ez nem volt ideális, de viszonylag elterjedt. Elképzelte a hosszú
ruhát, amit Lily esetleg a babára szeretne majd adni, hogy a saját
ruhájához illő legyen. Talán egyúttal a baba keresztelőjét is megtarthatnák, és ezzel spórolnának valamennyit.
Lily aggodalmasan rázta a fejét.
– Dirk szülei meg fognak őrülni. Ha megtudják…
– Ó, az isten szerelmére! Ez a huszonegyedik század!
– Náluk nem. Nagyon szigorúak. Nem hisznek a házasság előtti
szexben.
Anélkül hogy valaha is találkozott volna velük, Sarah-nak máris
nagyon elege volt belőlük.
– De azt tudniuk kell, hogy voltál már férjnél, ha csak nagyon rövid ideig is.
– Azt mondtuk nekik, hogy azt semmisnek nyilvánították.
– Ó, szóval a válás helyett a házasságod semmissé nyilvánítása
valahogyan visszaállítja az anatómiádat az eredeti állapotba?
– Ó, hát azt tudják, hogy gyakorlatilag nem vagyok szűz…
– Lehet másképpen is szűznek lenni?
– Ők egyszerűen egy másik bolygóról jöttek! Ők nem szexeltek a
házasság előtt, és azt gondolják, másnak sem szabad.
– De édesem, előbb-utóbb rá fognak jönni, hogy terhes vagy.
– Kérlek, legyen inkább utóbb! Belehalok a szégyenbe, ha el kell
nekik mondanom!
Sarah kuncogott.
– Úgy érted, ha be kell vallanod, hogy szexeltetek?
– Igen! Rémálom!
– Miért nem áll ki eléjük Dirk? Mondja el nekik, hogy gyereket
vársz, és meg akarjátok tartani az esküvőt, amikor kényelmesen
meg tudjátok szervezni.
Lily hallgatott.
– De én nem úgy akarom. Igazi fehér esküvőt szeretnék, és Dirk
is azt szeretne.
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– Lily, sok lelkész nem fog templomban összeadni benneteket, ha
már voltál férjnél korábban.
– Ez rendben van – mondta Lily halkan. – Dirk szülei már lefoglalták a templomot.
– Micsoda? – Sarah ettől tényleg megdöbbent. – Ez hogy lehetséges?
– Abban a pillanatban telefonáltak, amint elmondtuk nekik. A lelkész egy régi barátjuk, aki pici kora óta ismeri Dirköt, és nem gond
neki, hogy elváltam.
– Akkor jó! Mikor lesz?
– Augusztus 18-án.
– Ó, elég hamar. – Sarah-nak egyelőre nem sok rendezvénye volt
augusztusban, de mégis… – Akkor itt van nekünk – mi is? – június
vége, július – pár hét. Ez pont elég lesz, drágám.
– Tudom, de biztosíthatlak róla, hogy Dirk anyja bizonyára gyanított valamit, mert már azelőtt telefonált, hogy levegőhöz juthattunk
volna. – Sarah mosolygott. Lily mindig összezavarta a mondanivalóját.
– Azt hiszem, azt akartad mondani, hogy mielőtt szóhoz juthattatok volna.
Lily vállat vont. Nem volt fontos.
– És el kell mondanotok nekik. Különben írni fognak a bulvárlapoknak arról, hogy egy három hónapos terhesség végén ötkilós
gyerek született.
– El fogjuk mondani, de csak akkor, amikor már túl késő lesz ahhoz, hogy nagy cécót csináljanak. Mint mondtam, azt hiszem, az
anyja talán sejt valamit, de nem képes szembenézni az igazsággal.
Sarah, aki hálás volt, hogy nem neki kell templomot találni és
meggyőzni a lelkészt, hogy adjon férjhez egy elvált nőt az esküvői
szezon kellős közepén, felvetett egy másik kényes témát.
– Tudom, hogy nem akarsz gondolkozni rajta, de mielőtt odaérnénk a kiállításra, és elkápráztatna a lehetőségek sokasága, el kell
gondolkoznunk a költségvetésen. Mennyit tudsz rákölteni? – Kétféleképpen tette fel ugyanazt a kérdést, ezzel arra kényszerítve a húgát, hogy elgondolkozzon a válaszon.
– Ó, ez elég fájdalmas kérdés.
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Miután a húga elég hosszú ideig hallgatott, Sarah megszólalt.
– Úgy érted, nincs semmi pénzetek? De mégis hagyományos fehér esküvőt szeretnél, minden külsőséggel?
– Ne haragudj! – kérlelte a húga. – Tudom, hogy ostobaság, de
mesés ruhában szeretnék végigsuhanni a padsorok közt.
Sarah arra gondolt, hogy amikor Lily a múltkor férjhez ment, szíve választottjával elrohantak Gretna Greenbe*. Lily később bizalmasan közölte, hogy az esemény egyáltalán nem volt romantikus;
valójában meglehetősen közönséges dolog volt, és a házasság szinte a szertartás lezárulta előtt kezdett megromlani. Sarah megtartotta
magának, hogy mit gondol Lily első választottjáról, és örült, hogy
ezt tette. Lily keményen megtanulta a leckét, és most joga van egy
igazi esküvőhöz.
– És nem csak erről van szó – folytatta a húga.
– Mi a baj, Lily? – Sarah-nak érzéke volt ahhoz, hogy kemény, de
igazságos legyen. Ezt a képességét a húgával kapcsolatban sajátította el, de munkája során is sokszor alkalmazta.
– Dirknek régebben elég sok pénzt adtak a szülei, és feltételezik,
hogy a pénz még mindig megvan, és az esküvőre tudjuk költeni.
– Hát ez teljes esztelenség! Dirk valószínűleg előlegként használta fel, amikor lakást vett vagy valami.
– Nem, nem arra használta. Egy nagy összegű hitelkártya-tartozás
rendezésére használta, amelyet diákkorában halmozott fel. Ma már
igazán ésszerűen bánik a pénzzel. Ezt azonban nem mondta el a
szüleinek. De mivel azt elmondta nekik, hogyan gyűjtött lakása
előlegére, a szülei azt gondolják, hogy még megvan az a pénz. –
Lily felsóhajtott, és Sarah érezte, hogy belenyilall az együttérzés. –
Amikor kérdezték róla, nem volt kész válasza, tehát feltételezték,
hogy még mindig megvan, ő pedig túl gyáva volt megmondani,
hogy ez nem igaz. Szóval – sóhajtott fel ismét Lily – egy nagy,
puccos esküvőt kell tartanunk, szinte fillérekből, amikor valójában
babaholmikra kellene spórolnunk.
*

Gretna Green falu Skócia déli határán. A házasságkötéssel kapcsolatos angol
szabályok szigorúsága miatt sok fiatal pár megszökött, és a Gretna Green-i kovácsműhelyben kötött házasságot. Ennek érvényességéhez sem szülői beleegyezés, sem papi áldás nem kellett, csupán két tanú. (Aford.)
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Ha Sarah eddig együtt érzett húgával, most még inkább így volt.
– Ó, ti szegények. Ez szörnyű, hogy a pénzeteket esküvői tortára
és személyesített konfettire kell költenétek, amikor valójában egy
kiságyat és egy jó babakocsit szeretnétek.
– Személyesített konfetti? Miről beszélsz?
– Csak vicceltem. Fantasztikusan sokba kerül, és véleményem
szerint meglehetősen ízléstelen dolog, hogy minden egyes papír
rózsaszirmon a ti képetek legyen, amit a barátaitok rátok szórnak.
– Ez tényleg lehetséges?
– Minden lehetséges, ha hajlandó vagy fizetni, de ti nem vagytok
azok. A vendégeitek vehetnek maguknak saját, biológiailag lebomló konfettit – mondta Sarah határozottan, és remélte, hogy lezárta
ezt a témát.
– Igen – mondta Lily engedékenyen. – Mi legyen a ruhával? Tudom, hogy spórolnunk kell, de most szeretném, ha minden nagyon
különleges lenne.
– Tudom, Lily, és az is lesz. De figyelj, az átlagos összeg, amit az
emberek a ruhára költenek, csupán alig ezer font, míg azok, amelyek az albumodban vannak, legalább ötezerbe kerülnek, mint
mondtam. – Csuklást hallott, és Sarah úgy vélte, Lily azon gondolkozik, sírjon-e. – De nagyon sokféle megoldás lehetséges. Például
elmehetsz kiárusításokra, ahol próbadarabokat árulnak, ha tartanak
ilyenkor. Vagy bérelhetsz ruhát. Esetleg egy használt ruha?
– Nem! Nem akarok olyan ruhában férjhez menni, ami már volt
valakin. Az nem lenne szerencsés.
– Ó – mondta Sarah. – Akkor ez lehetetlenné teszi a másik javaslatomat?
– Mire gondolsz?
– Hogy anya ruháját viseld. Nálam van, egy dobozban. Átalakíthatjuk, hogy jó legyen rád, és felfrissíthetjük.
– Anya ruháját.
Sarah nem tudta igazán megállapítani Lily hangjából, hogyan reagált erre az ötletre.
– Gondold meg! De ne aggódj, Lily, tudok neked szervezni egy
nagyon olcsó – úgy értem, takarékos – esküvőt, feltéve, hogy hajlandó vagy kompromisszumot kötni.
74

– Hajlandó vagyok. Annak kell lennem.
– Akkor minden rendben lesz. És most mesélj nekem arról, hogy
nagynéni leszek.
– Ó, a baba! Hát, nagyon kicsi, Sarah. Alig nagyobb, mint egy
ebihal.
Ebihalhoz képest rettenetesen nagy felhajtást csinált.
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Nyolcadik fejezet

Az esküvőkiállítást egy hatalmas, fehér kövekből épült, szállodává alakított kastélyban tartották. Sarah fölismerte, hogy tökéletes
helyszín lenne egy nagy lagzihoz, és remélte, hogy Lily nem kezd
azonnal sóvárogni utána. A szálloda valószínűleg arra számított,
elég ésszerű módon, hogy amint a résztvevők a tágas és kétségtelenül romantikus termekben lesznek, sokan közülük beleszeretnek
majd a környezetbe, és itt akarják tartani az esküvőjüket. A tapasztalat azt súgta, hogy ez csak a hosszú jegyességet tervező párok
számára lesz lehetséges, ugyanis esküvői helyszínként a szálloda
legalább két évre le lesz foglalva.
Folytatódott a szép idő, amely már Ashlyn esküvőjéhez is kegyes
volt, és a nap ünnepi hangulata fokozódott, amint párok, fiatal nőkből álló csoportok és egy-egy anya-lány páros belépett az épületbe,
tele tervekkel és elképzelésekkel.
Minden érkezőt pezsgővel és narancslével fogadtak. Volt egy tálca csokoládé is. Sarah egy narancslét vett, és megállta, hogy ne
tegye szóvá afölötti aggodalmát, hogy Lily a pezsgő mellett döntött. Bármennyire meggyőződése ellenére volt is, ma nem lehet
ünneprontó.
– Hát nem izgalmas?! – mondta Lily, ide-oda szökdécselve. –
Olyan, mintha már most egy esküvőn lennénk.
Sarah halványan elmosolyodott. Amikor elkezdte a szakmát, ő is
szerzett standot az esküvőkiállításokra, de egy ideje már vagy az
ügyfelei ajánlották őt egymásnak, vagy a weboldalán keresztül találták meg az új kliensek. Ez megkönnyebbülést hozott. Az egész
napon át tartó beszélgetésmennyiség nem jelentett elég menyaszszonyt, akiknek Sarah szolgálataira volt szükségük, így nem érte
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meg az erőfeszítést.
Lily egy ideig a recepció területén lézengett, és nem tudta eldönteni, hol kezdjék a nézelődést. Aztán megrángatta Sarah karját.
– Csokiszökőkutak! Gyerünk!
Az egy helyiségben lévő folyékony csokoládé és menyasszonyi
ruhák puszta gondolatára nyugtalanság remegtette meg Sarah szívét, de nem tett megjegyzést, miközben Lily után lépkedett.
– Nézd ezt a rengeteg csokit! – mondta Lily elragadtatva. – Hát
nem mennyei? Olyan, mint amikor megolvasztottuk az összes húsvéti tojást, és kanállal ettük.
Sarah kuncogott.
– Hánytál tőle.
– De még mennyire! – emlékezett boldogan Lily. –Olyan rosszul
voltam, mint a pinty!
Úgy tűnt, hogy ez a kép egy pillanatra megzavarja a nőt, aki ezt a
folyékony mennyországot felügyelte. Aztán epret nyomott a két
lány kezébe.
– Kóstolják meg! – mondta.
– Ó, Sarah, ez olyan elképesztő! Kell egy csokiszökőkút!
– Talán jobb, ha a leánybúcsún lesz – mondta Sarah. – Menyaszszonyként nem mehetsz a közelébe, rettenetes lenne, ha rámenne a
ruhádra.
– Igaz – mondta Lily, és vett egy újabb nagy adag csokis epret. –
És Dirk anyja nem helyeselné.
Végül Sarah el tudta terelni a húgát, de csak azután, hogy Lily
megkóstolta az összes gyümölcsöt, édességet és kekszet csokoládéba mártva.
– A csoki igazán finom – mondta Lily jókedvűen, még hallótávolságon belül. – Azt hittem, egy kicsit olyan lehet, mint a
szexshopokban árult csokoládé.
Sarah éppen meg akarta kérdezni, honnan ismeri Lily ezeket a
dolgokat, de aztán úgy döntött, jobb, ha nem tudja.
– Hát, a nő elmondta, hogy csak annyira jó, mint a felhasznált
csoki.
A szórólapokat és névjegykártyákat leszámítva sértetlenül haladtak el az ültetőkártyaként szolgáló festett kövek, a (Sarah szerint
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csábító) hárfajátékos, temérdek személyesített hélium léggömb,
néhány virágárus és egy műkörmös stand mellett. De amikor Lily
meglátott egy állványt menyasszonyi öltözékekkel, kiszabadította
magát Sarah satuszerű szorításából, és a ruhaköltemények felé száguldott.
– Nem ezek a legistenibb ruhák, amiket valaha láttál az életben? –
kérdezte Lily, amikor Sarah végül utolérte.
Sarah, aki sokkal több menyasszonyi ruhát látott már, mint Lily,
hümmögött.
– Ha szeretné valamelyiket felpróbálni – mondta a mosolygó eladó –, hadd segítsek.
– Ó, igen, legyen szíves! – mondta Lily lelkesen. –
Felpróbálhatom azt a ruhát? Tízes méretet hordok.
Sarah megköszörülte a torkát.
– Megkockáztatva, hogy úgy fog hangzani, mint drága elhunyt
édesanyánk mondaná, azt hiszem, el kellene menned kezet mosni.
Lily a kezére nézett.
– Jaj istenem! Annyira sajnálom! Csupa csoki! Mindjárt jövök!
Lily nagyon ügyes volt, többek között képes volt megtalálni a női
mosdót tökéletesen idegen helyeken, kérdezősködés nélkül. Olyan
volt, mintha ráhangolódott volna a kézmosók és a – szárítók szagára, és ki tudta volna nyomozni őket, mint egy méh, amelyik kiszimatolja a kaptár illatát.
Amíg Lily a mosdóban volt, Sarah egy kis kanapéra telepedett,
pihentetve lábát, amely még mindig sajgott kissé Ashlyn esküvőjétől. Nem akart beszélgetésbe elegyedni a nővel, aki a ruhákra vigyázott, mert tudta, hogy Lily nem fog vásárolni, bármennyire szeretne is.
Lily néhány perccel később valami virágillatot árasztva szökdécselt vissza.
– Volt egy nő, aki személyesített parfümöket árult – magyarázta.
– Nem tudtam kihagyni. Igen, a ruhák. Felpróbálhatom azt, kérem?
– Hogyne – mondta a nő, és átadta a ruhát Lilynek. –Ez a ruha
csak a vékonyabb menyasszonyokon mutat igazán jól. Hívjon, ha
segítségre van szüksége a gombokkal. Ó, és oldalt egy cipzár is
van.
78

Sarah ülve maradt, amíg Lily az öltözőben volt, és tökéletes, de
állapotos tízes méretére egy olyan szűk ruhát húzott, amelyen még
egy kis szelet torta elfogyasztása is meglátszana, egy öt hónapos
terhességről nem is beszélve.
Hogyan lesz egy nőből esküvőszervező az ő múltjával, amikor
annyira cinikus a házassággal kapcsolatban? – tűnődött Sarah. Nem
túl gyakran maradt ideje feltenni magának ezt az eléggé fontos kérdést, de amíg húsz gyöngyház gomb gombolódott a húga vékony
derekán legalább két másik nő segítségével, tökéletes lehetőségnek
tűnt.
A házassággal kapcsolatos álláspontját a teljes kiábrándulása alakította ki, ez elég egyértelmű. De miért bátorít más nőket arra, hogy
elkötelezzék magukat férfiak mellett, akik valószínűleg nem kötelezik el magukat cserében? Ez valójában arra a nyári munkára nyúlt
vissza, amikor pincérnőként dolgozott anyja egyik barátnőjénél.
Csak azt várták el tőle, hogy továbbadja az ételes tálcákat, de a
konyhában lévő szervezetlenség az őrületbe kergette. Volt egy ipari
mosogatógép, de rajta kívül egyik nő sem volt hajlandó megérteni a
működését. Ekkor neki kellett megszerveznie, hogy a tányérok milyen rendszer szerint kerüljenek be a gépbe, aztán ki a gépből. Előbukkant főnöki természete.
Később, az egyetem után a kommunikáció és rendezvényszervezés területén kapott állást, és az egyik dolog a másikból következett. Rájött, hogy jó érzéke van az esküvőszervezéshez. Ironikus
módon a mások különleges napjának létrehozásában való segédkezés elterelte figyelmét saját csalódásáról, amíg az csupán egy kellemetlen emlékké nem vált – noha abból a szempontból nyilvánvalóan egy életre megsebezte őt, hogy többé nem mert senkit szeretni.
Amikor kezében tartotta az első adag nyomtatott névjegykártyáját,
úgy döntött, hogy bár az esküvők boldogan-éltek-míg-meg-nemhaltak részével kapcsolatban semmit sem tehet, de minden menyasszonynak létrehozhatja álmai napját. Nem sokkal később rájött,
hogy sokkal nehezebb dolog álmokat teremteni, mint bárki gondolhatná, de még mindig ez volt a célja, és roppant megnyugtatónak
találta, ha minden tökéletesen ment. Most csak abban reménykedett, hogy segíthet húga álmát a tökéletesség felé vezetni.
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Amikor Lily végre előkerült, gyakorlatilag tapsviharban tört ki a
többi ott lévő eladó és néhány leendő menyasszony. Meg kell
hagyni, Lily bámulatosan nézett ki.
– Ó – mondta az eladó. – Teljesen könnybe lábadt a szemem.
Annyira remekül néz ki!
– Nos, Sarah? – kérdezte Lily. – Nem teljesen rám öntötték?
Sarah nyelt egyet. Lily tényleg gyönyörűen nézett ki, de előtérbe
került Sarah gyakorlatias oldala. Ajkába harapott, és összeszedte
híres tapintatát.
– Nos – mondta óvatosan –, ha vártok az esküvővel a jövő évig,
akkor lehet ez a ruhád. Elképesztően nézne ki.
– Miért nem fog elképesztően mutatni most? –kérdezte Lily. Kicsit összehúzta a szemöldökét, amint ide-oda forgolódott a tükör
előtt. – Valószínűleg a cipő miatt. – Meglengette meztelen lábát. –
Kell egy kis sarok.
– Nem arról van szó – mondta Sarah gyorsan. – Természetesen
csodálatosan néz ki most, de… – Elhallgatott, mert nem akarta világgá kürtölni húga állapotát. –Jövőre talán jobban nézne ki, csak
erről van szó.
Lily megértette.
– Ó! Arra gondolsz, hogy a terhesség miatt nem lenne szabad ezt
a stílust viselnem?
Sarah elkapta a kuncogó eladónő pillantását.
– Hát nem ezt akartam mondani, de erre gondoltam.
– A baba még picike! Csak néhány centi! – tiltakozott Lily.
– De hacsak nem holnap köt házasságot, nem fog tudni felvenni
semmit, ami ennyire testre simuló – szólt közbe az eladónő. – Egy
mell alatt szabott darab megfelelőbb lenne.
– De nekem mindig ilyen vékony derekam volt! Mutogatni akarom! – tiltakozott ismét Lily.
– Hát mutogathatod – mondta Sarah –, de először meg kell szülnöd a babát! – Nem azt sugallta, hogy a húga dereka esetleg nem
lesz olyan vékony a szülés után, mert a) ez kegyetlen volt, és b) a
húga olyan típusú nő, akinek az alakja több mint valószínű, hogy
egyszerűen visszaugrik a régi formájába a tej beindulását követő
napon. Őrjítő, de igaz. Lily a fejét rázta.
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– Nem lehet. Jobb, ha levetem. Annyira csalódott vagyok! – Mogorván pillantott Sarah-ra, mintha a terhessége valahogyan a nővére hibája lenne. Visszadübörgött az öltözőbe, és menet közben a
gombokat babrálta.
Amikor később ismét előbukkant, részben visszatért a derűje, különösen amikor Sarah így szólt:
– Becsületszavamra sok mesés stílus van, ami nemcsak elrejti a
terhességet, de istenien is néz ki.
Sarah titokban nem volt olyan biztos ebben, mint amilyennek
hangzott, de nem látta értelmét, hogy elrontsa Lily minden, esküvői
előkészületekkel kapcsolatos örömét. Az első lehangoló házassági
kísérlete után, amikor Lily farmert viselt, a hajában vadvirágok
voltak, és az egész rettenetesen rosszul sült el, lehetnek álmai. És
senki sem örült jobban, mint Sarah, mikor Lily bemutatta őt
Dirknek.
– Igyunk még egy kis pezsgőt – mondta Lily, most már szélesen
mosolyogva. – Szomjas vagyok!
– Igazán nem kellene innod, várandós vagy – mondta Sarah, de
Lily meg sem hallotta.
Az üvegházban ebédeltek, amelyet bizonyára sokkal régebben
toldottak a kastélyhoz, mint hogy bárki is próbálta volna megakadályozni az anakronisztikus hozzáépítéseket. Ebéd közben Lily
elővett egy könyvet.
– Nézd, ez mindenről elmondja, hogy mikor kell intézni. Ez egy
menetrend.
Sarah egy uborkás szendvicset majszolt.
– Valójában ezt én mind tudom. Ez a munkám.
Lily nem törődött vele.
– Azt hiszem, elég jól állok. Végül is megvan a helyszín.
– Az egy templom, Lily, azt hiszem, annak kellene hívnod.
– Dirk anyja pedig egy sátrat szeretne felállítani a kertben a fogadáshoz. Én sokkal szívesebben mennék egy szállodába… – Nővérére pillantott, aki a fejét rázta. – Oké, elfogadom a sátrat. A Négy
esküvő és egy temetésben is sátruk volt?
– Biztos, hogy az volt. – Mivel ezt a filmet nagyon gyakran emlegették Sarah-nak, tisztában volt vele, hogy valószínűleg meg kelle81

ne néznie, de mivel a főhős nagyon hasonlított az exére, mindig
elkerülte a Hugh Grant-filmeket.
– Ó, benne van a költségvetésben. Mit gondolsz, mennyit kell
költenem a ruhámra?
– Attól függ. Még mindig nem mondtad el, mennyi a teljes költségvetésetek. Semmi értelme a ruhára félretenni ezer fontot, ha
összesen ennyi pénzetek van az egészre.
– Hm. – Most Lilyn volt a sor, hogy eltöprengjen. –Valójában azt
hiszem, talán ennyi a keretünk. Meg kell kérdeznem Dirköt.
– Dirköt kétségtelenül meg kell kérdezned. De ne aggódj túlságosan. Mint mondtam, biztos vagyok benne, hogy apa hozzájárul
majd valamennyivel. Én pedig minden tőlem telhetőt megteszek
majd, hogy leszorítsam a költségeket.
– Gyerekszórakoztató – álmélkodott Lily. – Ez jó ötletnek hangzik. Igazából még senkit sem ismerek, akinek gyereke van, de biztosan vannak egypáran.
– Ha csak egy-két gyerekes vendég van, akkor nem lesz szükséged senkire, aki a gyerekeket szórakoztatja.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér – mondta Sarah szelíden.
– Takaró? Az is kell majd? Nincs rajta a listán.
– Ó, Lily, ez csak egy szólás!
Lily lecsapta az asztalra a töltött leveles tésztát.
– Ó. Ha takarót nem is, de egy pelerint most tényleg szeretnék.
Sarah felsóhajtott, és kivette a könyvet a húga kezéből.
– Nincs szükséged arra az ostoba listára! Mindent el tudok mondani neked, amire szükséged van, és ha pelerint akarsz, akkor azt is
lehet. De augusztusban nem lesz olyan hideg – reméljük. Ahol tudunk, spórolnunk kell.
Lily úgy csuklott össze, mint egy rongybaba.
– Ó, istenem, ez az egész olyan nehéz! Egy pompás, tündérmeseesküvőt szeretnék, és nem lehet, mert nincs elég pénzünk.
– Lehet mesés esküvőd, egyszerűen csak vigyáznod kell, és okosan kell költened a pénzt. Már csináltam egy-két nagyon szerény
költségvetésű esküvőt, és nagyszerűen sikerültek. Mindössze annyi
kell hozzá, hogy remekül nézz ki, és te ragyogóan fogsz majd ki82

nézni, még akkor is, ha egy szemeteszsákba bújnál – nem, nem ezt
javaslom –, és hogy Dirk csinos legyen. És ti mindketten nagyon
jól néztek ki, feltétlenül csinosak lesztek.
Bár Sarah ezt nagyrészt azért mondta, hogy felderítse Lilyt, de
őszintén így gondolta.
– Lefogadom, hogy a babátok is gyönyörű lesz.
– És vigyázol majd rá időnként? Nem tudom elviselni a gondolatot, hogy sosem tudok majd elmenni szórakozni.
– Természetesen igen. Imádnám. Halálra kényeztetném.
– Ez azt jelenti, hogy veszel majd neki babakocsit meg ilyesmit?
Akkor egy kicsit többet költhetünk az esküvőre.
– Lily, menj, és beszélj apával erről az egészről. Régen a menyasszony szülei fizettek mindent. Bár pénzszűkében van, biztos vagyok benne, hogy van egy megtakarítási számlája vagy valami,
pontosan az ilyesféle dolgokra. Végül is az előző esküvődet nem ő
fizette.
– Nem, tényleg nem – mondta Lily.
– És természetesen én is beszállok majd valamennyivel. Nem kell
importvirágra, füstölt lazacra vagy korlátlan pezsgőfogyasztásra
költeni. Írok majd neked egy tisztességes listát, és átbeszélhetjük.
Csodálatos esküvőt csinálunk majd, ne aggódj.
Lily üdvözülten mosolygott.
– Rendben, nem fogok.
Egy másodperccel később Sarah rájött, hogy Lily megnyugtatása
azt jelenti, hogy egyszerűen neki kell majd aggódnia helyette. De
ez a dolga, mindig is ez volt.
– Akkor most menjünk, és nézzünk nászutakat? –sugallta Lily.
– Abban az időszakban európai nászútra kell menni. Minden egzotikus helyen hurrikánok vannak augusztusban. Újabb spórolási
lehetőség.
Amikor Sarah otthagyta Lilyt a finchcombe-i vasútállomáson, épp
időben ahhoz, hogy elérje az egyetlen vonatot, amelyik vasárnap
visszaviszi őt, a hazafelé vezető úton fontolóra vette, hogy temetésszervezői pályára lép. Az esküvőket már kiélvezte. Soha többé nem
akar látni még egy darabka tüllt, virágcsokrot, konfettit vagy kézzel
gravírozott pezsgősüveget. Nem, mondta magának, most egy telje83

sen ellentétes irányú karrierre vágyik. Rájött, hogy beszélnie kell
apjával a Lily esküvőjéhez való hozzájárulásról, de ez nem lesz
nehéz. Bár sokat kell segítenie Lilynek a vállalkozók és a takarékoskodási módok vonatkozásában, egy kis szerencsével a tényleges
szervezést nem neki kell csinálnia.
Később lemosta magáról a hosszúra nyúlt nap gondjait. Nagyon
kellemes volt, ahogyan a víz a fejére és testére ömlött. Minden zuhanyozásnál áldotta az üzletet, amely lehetővé tette számára a zuhany beszerelését. Végül is lehet, hogy szereti az esküvőket, a temetésrendezők viszont időnként nagyon barátságtalan időszakokban dolgoznak, gondolta, miközben sampont nyomott a kezébe.
A telefoncsörgés áthatolt a vízi gyönyörűségen. Elzárta a zuhanyt,
talált egy törülközőt, és félig abban reménykedett, hogy bekapcsol
a rögzítő. A vasárnap estének szentnek és sérthetetlennek kell lennie, nem igaz?
A rögzítő nyilvánvalóan ugyanígy érzett, és nem működött. Sarah
a törülközőt szorongatva ért oda a telefonhoz, és remélte, hogy Lily
hívja, vagy valaki, akivel szemben nem kell profinak lennie.
– Hello – hallott egy női hangot. – Sarah Stratforddal beszélek?
Az esküvőszervezővel?
Ó. Kétségtelenül munka. Magára rántotta a törülközőt, és eltűnődött, hogyan akarhat bárki is videotelefont.
– Igen. – Be akarta vallani? Mindazonáltal most már késő.
– Mandy Joseph vagyok, Carrie Condy asszisztense.
Sarah átfutotta magában azoknak a neveknek a listáját, amelyeket
gondolkodás nélkül fel kell ismernie. Mandy Joseph úgy mondta ki
a nevet, mintha arra számított volna, hogy Sarah felismeri.
– Hűha – felelte Sarah, hogy időt nyerjen.
– Olvasta, hogy éppen most jegyezték el?
– Ó, igen! Igen. – Sarah most már magabiztosabban beszélt. Persze, az amerikai színésznő. Olvasta, hogy Carrie Condyt eljegyezte
egy ugyanolyan szép és nagy jövő előtt álló ifjú színész. – Hűha! –
szólalt meg ismét, ezúttal érzéssel.
– Nos, hallott önről egy barátjától, és szeretné, ha ön intézné az
esküvőjét.
– Hűha! – mondta Sarah harmadszor. – Ez fantasztikus! Kitől hal84

lott rólam? – Melyik ügyfele ismerheti Carrie Condyt? – kérdezte
magától kétségbeesetten.
– Valaki, aki ott volt azon az esküvőn, amit most szombaton bonyolított.
– Ó. Nos, az egy pompás esküvő volt. – Egy Oscar-díjra jelölt ifjú
sztár lehetséges költségvetése úgy lebegett Sarah gondolataiban,
mint egy vidám, rózsaszín buborék. Hirtelen elégedett volt az esküvőkkel. Imádta őket!
– Mi is így hallottuk. Ráér?
– Ó, biztosan. Milyen dátumra gondoltak? Ahhoz, hogy megszerezzük a legjobb helyszínt, korán le kell foglalnunk.
– Augusztusra.
– Rendben van. Jövő augusztusra? Vagy két év múlva?
– Idén augusztusra. Carrie a lehető leghamarabb férjhez akar
menni.

85

Kilencedik fejezet

– De addig már csak két hónap van! – mondta Sarah, és szíve
meglódult.
– Igen kevés időnk van. Egyébként most kell önnek megmondanom a dátumot?
Sarah bólintott, aztán rájött, hogy ez telefonon keresztül nem működik. A hatodik érzéke megsúgta, mit fog hallani.
– Igen, legyen szíves – lehelte.
– 18-a. Ez egy szombati nap.
– Tudom – felelte Sarah. Kiszáradt a szája.
– Ez alkalmas önnek? Ha nem, akkor van itt egy egész listám,
próbálkozhatok másik névvel. – Mandy Joseph nem hangzott fenyegetőnek. Megértőnek hangzott, mintha bármelyik pillanatban
véget vethetne az alkalmatlankodásnak.
– Nem! – nyöszörögte Sarah. – Nem, rendben van. –Még mindig
a törülközőt szorongatva Sarah az íróasztalán lévő vizesüveg után
tapogatózott, kinyitotta, és nagyot húzott belőle. Megköszörülte a
torkát. – Szóval milyen típusú esküvőre gondolt Carrie? – Carrie-t
kellett mondania, vagy Miss Condyt?
A Carrie nyilvánvalóan jó volt, mert Mandy Joseph hangján nem
hallatszott meglepődés.
– Ó, nagyon hagyományosat. Mint amit Ashlynnek rendezett.
Sarah vizet löttyintett egy pohárba. Ha továbbra is így párolog el
a szájából az összes nedvesség, akkor gyorsan kell tudnia pótolni.
– Azt két évbe telt megszervezni, nem két hónapba.
– Miért tartott ilyen sokáig?
Sarah megköszörülte a torkát.
– A legtöbb jó helyszínt – a templomokról nem is beszélve – ilyen
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hosszú idővel előre lefoglalják, különösen akkor, ha valaki szombati napot akar. Ha meggondolnák…
– A szombat a hagyományos nap, igaz?
Sarah észrevett egy halvány lehetőséget.
– Nem feltétlenül. Ha ön – vagy Miss Condy – Londonban köt
házasságot, akkor a hétköznap is hagyományos. – Ez nagyban
megkönnyítené a tervezést. Londonban gyorsan lehet találni egy jó
szállodát, amelyet két hónap múlva, egy hétköznap vehetnek
igénybe. – Csak nem Carrie Condy is terhes, mint Lily? Ez valóban
rendkívüli egybeesés lenne.
– Ó, nem. Carrie határozottan vidéki esküvőt szeretne. Templomot, a kapu fölötti kis házikószerűséggel – éppen úgy, mint
Ashlyn.
– Ez igazán nehéz lesz. Nincs sok…
– Carrie-nek mindegy, hogy Anglián belül hol megy férjhez, feltéve, hogy igazán szép helyen történik. –Rövid hallgatás következett, amit Sarah arra használt, hogy ismét kortyoljon a vízből. –
Mint mondtam, kereshetünk másik szervezőt, ha úgy gondolja,
hogy nem tudja megcsinálni. Önt ajánlották, de…
– Megkérdezhetem, hogy ki ajánlott? – Ashlyn esküvője csupán
tegnap volt. Ki a csoda lehetett ott, aki továbbadta a nevét egy ilyen
kitűnő ügyfélnek, ráadásul ennyire gyorsan?
– Ó, igen. Hugo ajánlotta. Hugo Marsters.
Hugo! – Sarah agyába bevillant az előző esti együttlétük képe, de
gyorsan elhessegette.
– Igen, a nővérével időtlen idők óta barátnők vagyunk. Ma meglátogattam, és Hugo mutatott nekem néhány csodálatos fotót az esküvőről a digitális kameráján. Tudom, hogy Carrie pontosan ezt
keresi. Szóval meg tudja csinálni?
Bárki is ajánlotta volna, Sarah nem utasította volna vissza ezt a
munkát, de az a tény, hogy Hugo adta meg a nevét, további ösztönzést jelentett. Ha Hugo szerint elég jó ahhoz, hogy megcsinálja,
akkor meg kell csinálnia, és kiváló munkát kell végeznie. Egyszerűen azért, hogy bizonyítsa, mennyire profi.
– Természetesen meg tudom csinálni – mondta, és hangjából próbálta eltüntetni a kétségbeesés minden nyomát. – Csak rámutattam
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a lehetséges problémákra, de ha Carrie szívesen férjhez megy bárhol, akkor biztos vagyok benne, hogy tudok találni egy templomot.
–Valójában egyáltalán nem volt biztos benne, de észrevette, hogy
ha magabiztosnak hangzik, akkor az eltökéltsége és a vereség viszszautasítása általában megadja neki, amit akar. Ha szerencséjük
van, akkor az érintett lelkészt megvesztegethetik a toronyrestaurációs alaphoz adott óriási hozzájárulással, és megengedi egy ifjú
sztárnak, hogy a saját egyházközségén kívül menjen férjhez –
amely egyébként is valahol Amerikában van.
Miután válaszolt néhány alapvető kérdésre, Mandy, akinek sejtelme sem volt Sarah hamis magabiztosságáról, ezt kérdezte:
– Tehát mennyibe fog kerülni?
Amikor Sarah végül letette a telefont, néhány percre az ágyára rogyott, mielőtt felöltözött volna. A sztárok esküvőszervezője. Csodálatosan hangzik, de meg tudja csinálni? Ha elég ideje van, akkor
természetesen igen.
Ilyen szoros határidővel talán nem, különösen úgy, hogy a húga is
aznap megy férjhez.
Amint felvett egy bugyit, eszébe jutott, hogy aznap reggel már
vett tiszta bugyit a szállodában. Azóta egy egész örökkévalóság telt
el. Furcsa volt, hogy a teste még mindig nagyjából ugyanolyan:
ugyanaz a gyógyuló seb, ugyanaz a kis kopás a lábkörmei lakkozásán. Megtalálta a kedvenc bolyhos melegítőjét és egy pólót. Lehet,
hogy nyár volt, de átfagyott, amíg félmeztelenül telefonált – kényelmes ruhákra volt szüksége.
A Mandyvel folytatott beszélgetésből kiderült, hogy Carrie
Condy, aki egy nagyon jól előkészített, de mégis hagyományos
esküvőt szeretne, nem lesz sokszor elérhető. Ennek hallatán Sarah
azt javasolta, hogy menjen el valami igényes esküvői ruhákat árusító boltba, és vegyen egy kész menyasszonyi ruhát. Elmagyarázta,
hogy a ruhát alakra igazítják majd, és úgy fog kinézni, mintha kifejezetten Carrie-nek készítették volna, de Mandy ragaszkodott az
elképzeléseihez. Carrie egy neki tervezett ruhát akart, amelyet „az
ő méretére szabnak, meg minden, mint Ashlynnek”. Sarah nem
kérdezte meg, hogy Carrie honnan szerzett tudomást Ashlyn ruhájáról, mert a válasz valószínűleg Hugo lett volna. Hugo határozot88

tan olyan típusú férfi, aki tudja, hogy melyik menyasszonyi ruhát
varrták kézzel, és melyiket vették készen. Nem tudta, hogy ez a
tulajdonság Hugo mellett vagy ellen szól.
Az íróasztalánál ülve Sarah létrehozott egy újabb fájlt a számítógépén, valamint egy folyamatban lévő ügyek fájlt. A folyó ügyek
fájlba félkövér betűkkel beírta Carrie Condy nevét, és azon tűnődött, vajon túl nagy feladat-e számára, és vajon vissza kellene-e
telefonálnia, és azt ajánlani Carrie-nek, hogy menjen el az egyik
nagy esküvőszervező céghez.
De azonkívül, hogy Sarah igazán élvezte a kihívásokat, és akarta
ezt a fontos ügyfelet, nagy valószínűséggel azt a választ kapná,
hogy Carrie ugyanazt a szervezőt akarja, mint aki Ashlynnek dolgozott. Sarah röviden elgondolkozott, hogy meg tudná-e győzni
Carrie-t és Ashlynt, hogy Carrie-nek Ashlyn ruháját kellene viselnie. Ez nagyon sok időt megspórolna. De még ha Sarah hajlandó
lett volna Cannes-ba telefonálni és Ashlynt megkérdezni, mostanra
már teljesen biztos volt benne, hogy Carrie pontosan ugyanolyan
ruhát akar, mint Ashlyn, mégis másikat. Mindkét fájlba beírta Elsa
nevét. Később felhívja majd, mivel a szabáshoz és a fűzős meg
gyöngyökkel díszített ruhák elkészítéséhez hosszú idő kell, de a
helyszín volt a legfontosabb. Levette a templomos könyvét – egy
vékony Collins útikönyvet – és a mappáját, amelyben benne volt
minden templom, amit eddig használt. Ez felsorolta a templomok
összes tulajdonságát, beleértve az olyan dolgokat is, mint a mosdók
és parkolóhelyek elérhetőségét. Elfacsarodott a szíve. Az a templom, ahol Ashlyn esküvője zajlott, semmiképpen sem lesz elérhető.
Este kilenc óra volt, és Sarah még egy falatot sem evett. Kiment a
nappalija konyharészébe, és öntött magának egy tálba egy kis müzlit. Mindössze ennyire vágyott, egy jó tál gabonapehelyre. Aztán
eszébe jutott, hogy nincs tej, és komolyan fontolgatta, hogy elsírja
magát. – Szedd össze magad! – mondta magának hangosan. – Épp
most kaptad meg a legfantasztikusabb szerződést! Az a tény, hogy
Carrie ugyanazt a dátumot akarja, mint Lily, némi problémát jelent.
De az ember problémamegoldó állat! Rendben lesz!
Éppen egy darab sajtot rágcsált, mivel nem volt energiája szendvicset készíteni, amikor megszólalt a mobiltelefonja. Hugo neve
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villant fel, és Sarah kikapcsolta a telefont. Semmiképpen sem fog
beszélni Hugóval addig, amíg nem lesz egy kicsit összeszedettebb
Carrie esküvőjével kapcsolatban. Minden hidegvérére szüksége
lesz ehhez a rendezvényhez. Ez megerősítette az elhatározását.
Nemcsak azt nem akarja megkockáztatni, hogy egy másik férfi
közel férkőzzön a szívéhez, de nem is engedhet meg magának
semmi zavaró tényezőt, akkor főként nem, ha ilyen rövid időn belül
meg akarja rendezni az év esküvőjét. Valamikor szembe kell néznie
az egész csókolózós epizóddal – nem kerülheti el örökre Hugót,
egy szakmában dolgoznak –, de pillanatnyilag nem alkalmas sem
szakmai, sem személyes beszélgetésre. Hugo hagyhat üzenetet.
Fogmosás nélkül zuhant be az ágyba.
Másnap délelőtt Sarah úgy érezte, legalább száz helyre telefonált.
Egyetlen templomot sem talált, amelyik hajlandó vagy képes lett
volna lebonyolítani egy esküvőt két hónapon belül. A legrosszabb
része a hitetlenség volt. A vonal másik végén mindenkinek a hangja azt sugallta, hogy senki sem lehet olyan naiv, hogy azt gondolja:
egy valóban festői templom nyáron, szombati napon elérhető lesz.
Sarah-nak elege lett a magyarázkodásból, hogy nem ő tudatlan,
hanem az ügyfele. Emellett azt is eldöntötte, hogy mivel nagyon
kicsi az esélye, hogy bármely megszerzett templomnak lesz fedett
kertkapuja, ezért készíttetnie kell egyet néhány díszletépítéssel foglalkozó ismerősével. Másképpen kizárólag úgy lesz nyári szombaton fedett kertkapu, ha megtalálja a megfelelő típusú templomot,
majd megmérgezi azt a menyasszonyt, aki már lefoglalta, gondolta.
Mivel profi, meg tudja csinálni.
Éppen megint a templomos könyvet pörgette át, amikor megszólalt a telefon. Hugo volt az. Nagyon kitartó. Sarah most is hagyta,
hogy a rögzítő vegye fel.
Másnap elment a szállodába, ahol Ashlyn esküvőjét tartották.
Nyugtalan volt. Bár részben azért jött, hogy ismét köszönetet
mondjon az egész személyzetnek, akik az esküvővel foglalkoztak,
és tisztázza egy másik esküvő előkészületeit, amely hála istennek
csak a jövő év elején lesz esedékes, még Hugóval is találkozik.
Általában találkoztak az olyan esküvők után, ahol mindketten
dolgoztak, hogy átnézzék a fényképeket. Az utóbbi néhány nap
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izgalmában Sarah megfeledkezett erről, különösen mivel ez alkalommal nem kellett sietni. De Hugo ragaszkodott a találkozáshoz,
és most elé kell állnia. Mivel Sarah nem vette fel a telefont, a mai
időpontot sms-ben beszélték meg – kellett néhány üzenet a meggyőzéséhez –, ami szokatlan volt Sarah számára, de mindazok után,
ami történt, egyszerűen túl fáradt volt egy igazi beszélgetéshez. Ez
volt a kifogása, és ragaszkodott hozzá.
Valójában a haja tövénél enyhén gyöngyöző izzadság és a gyomrában érzett lámpaláz elárulta számára, hogy van egy teljesen más
oka a hirtelen sms-mániájának. Arra utaltak, hogy retteg attól, hogy
ismét beszéljen Hugóval azok után, ahogyan elváltak egymástól, de
figyelmen kívül hagyta a jeleket. Eltökélte, hogy az egészet nagyon
profi keretek közt tartja.
Azonban amint leparkolt, és elindult a bejárati ajtó felé, kénytelen
volt mosolyogni magán. Előző éjjel azt mondta magának, hogy
profiként képesnek kell lennie megölni egy menyasszonyt, aki
megkapta azt a helyszínt, amit ő akart. Most körülbelül annyira
érezte profinak magát, mint egy iskolai betlehemes darab szereplője, aki operát ad elő a Covent Gardenben. Valahogyan össze kell
szednie magát, szembenézni Hugóval, dolgozni vele, mindezt úgy,
mintha mi sem történt volna.
Meggyőzte magát, hogy Hugo valószínűleg nem úgy érzi magát,
mint ő. Keveset tudott a fotósról, de annak alapján a férfi valószínűleg úgy érzi, hogy egy sikeres napot egy kollégával való smárolással zárt le. Mi a rossz ebben? Ha ágyba bújtak volna, Hugo azt
valószínűleg „baráti dugásként” értelmezte volna, és könnyedén
folytatta volna.
De Hugo nem ismerte Sarah kapcsolatainak történetét; Sarah
(amennyire ő tudta) nem olyan lánynak tűnt, aki csúnyán összetörné Hugo szívét. Lehet, hogy Hugo ott akarja folytatni, ahol abbahagyták. Tényleg nagyon keménynek kell lennie.
Sarah szerencséjére ő ért oda először. Rendelt egy üveg hideg
szénsavas ásványvizet. Az asztalra rakta a mappáit, és úgy tett,
mintha dolgozna. Csak annyi dolga volt, hogy megvárja Hugót.
Kortyolt egyet, hogy megnyugodjon. Közben felnézett, és meglátta a felé közeledő Hugót, aki mosolygott, és nyilvánvalóan örült,
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hogy látja őt. Torkán akadt egy buborék. Miközben köhögött, és a
mellkasát ütögette, Hugo pedig a háta mögé állt, a hátát veregette,
és adott neki egy szalvétát, Sarah rájött, hogy most már nagyon
nehéz lesz profinak maradni. Ez volt a második alkalom, amikor
csaknem megfulladt a férfi jelenlétében.
– Hello, Hugo – szólalt meg rekedten néhány másodperccel később.
– Tessék, igyál még egy kortyot, de ezúttal lassan. –Hugo egy poharat adott neki. – Most már rendben vagy?
– Igen, köszönöm. Bocsánat az előbbiért. És most térjünk az üzletre.
Hugo kihúzott egy széket, leült Sarah-val szemben, és fejét érdeklődve oldalra billentette.
– Hello, Sarah, én is örülök, hogy látlak. Mi újság? –Átnyúlt az
asztal fölött, hogy megfogja Sarah kezét, de Sarah gyorsan az ölébe
kapta a kezét.
– Semmi. És most lássuk a képeket! – mondta, amilyen nyugodtan csak tudta.
– Bocsáss meg, de ennél egy kicsivel szívélyesebb fogadtatásra
számítottam. Az üzleten kívül nincs semmi megbeszélnivalónk?
Sarah könyörgő pillantást vetett rá.
– Nincs, tényleg.
Hugo kételkedve vonta fel a szemöldökét.
– Azt reméltem, a szombat este után… – Hirtelen ő is ugyanolyan
idegesnek tűnt, mint Sarah. – Meg akartalak hívni vacsorázni. Szeretnélek alaposan megismerni. Azt hiszem, jók lennénk együtt.
Sarah a kezeire pillantott, vett egy mély lélegzetet, és így szólt:
– Hugo, tényleg nem tehetjük… Együtt kell dolgoznunk, elég sokat, tehát jobb lenne, ha teljesen szakmai szinten tartanánk a dolgokat kettőnk között, te nem így gondolod? – Felnézett Hugóra, és
megengedte magának, hogy ellazuljon egy kicsit. Ez nagyon jól
sikerült, még akkor is, ha belül remeg.
– Hogy érted ezt? Mind a kettőt csinálhatjuk. Sosem hagyom,
hogy a magánéletem zavarja a munkámat – mondta Hugo, meglehetősen védekezve.
– Így van. – Sarah most már egy kicsit erősebbnek érezte magát. –
92

Hugo, te remek ember vagy, de nekem most egyszerűen nincs időm
vacsorázni menni, egy kapcsolatról nem is beszélve. Jó csapat vagyunk. Profi csapat. – Látta, hogy Hugo arcán csalódottság suhan
át, de elhessegette: valószínűleg nincs hozzászokva az elutasításhoz.
– Kedvellek, Sarah. Gyönyörű vagy, vicces, okos… – Sarah próbálta kizárni Hugo bókjait, emlékeztetve magát, hogy a férfi hozzászokott, hogy mindenkit levesz a lábáról. Szinte biztosan kész szöveget mond, még ha egy részét egy kicsit hízelgőnek is találja. –
…Semmit sem tudok mondani vagy tenni, amitől meggondolnád
magad? – hallotta Hugo szavait.
Kihúzta a vállát, egyenesen Hugo szemébe nézett, szem előtt tartva minden múltbeli bánatának emlékét, emlékeztetőül arra, hogy
mi történik, ha az ember kockázatot vállal, és így felelt:
– Nem.
– Bizonyos szempontból furcsa nő vagy, Sarah – mondta Hugo
megsemmisülten.
– De nagyon jó vagyok a munkámban! – Nem tudta tagadni a
„furcsaságot”, hacsak nem hajlandó mesélni Hugónak a fiúról, aki
összetörte a szívét az egyetemen, aki éppen úgy nézett ki, mint Hugo, és akit egy örökkévalóság volt kiheverni. És erre nem volt hajlandó. –Szóval nézzük meg a képeket! Választottál már közülük?
Akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy feltegyük őket a weboldalra, hogy lehessen rendelni belőlük.
Előkerült egy pincér. Hugo rápillantott, majd ismét Sarah-ra, és
felsóhajtott.
– Kávét kérek. Nagyon erőset, feketén. Köszönöm.
Amint Sarah hazafelé tartott, nagyon elégedett volt magával.
Majdnem a hűvös, higgadt, profi énjét mutatta. És ha összeszorult
is egy kicsit a gyomra, amikor hagyta, hogy pillantása Hugo kezére
tévedjen, vagy a mosoly előtt a bal arcán kialakuló gödröcskére,
biztos volt benne, hogy ezt nem mutatta ki. Hugo eléggé feldúltnak tűnt, amikor visszautasította, de túl fogja tenni magát rajta.
Végül is valószínűleg csak az egójának ártott. És egy kis szerencsével most egy ideig nem kell majd együtt dolgozniuk, bár a fényképek fantasztikusak voltak. Be kell ismernie, hogy Hugo tényleg
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nagyon jó: őt kell ajánlania Mandynek. Amint Hugónak mondta,
nem fogja hagyni, hogy az érzései akadályozzák az üzletet. Hacsak
Carrie-nek nincs saját fotósa, márpedig egy kis szerencsével lesz,
akkor Hugót kell alkalmaznia – ő az egyik legjobb a szakmában.
Csak ekkor jutott eszébe. Annyira lekötötte, hogy hűvösen viselkedjen, hogy teljesen elfelejtette megköszönni Hugónak, amiért
megadta a nevét Mandynek.
Ne is törődj vele, írhatsz neki egy sms-t vagy egy e-mailt, amikor
hazaérsz. Igazán azt kívánta, bár ne lenne olyan vonzó Hugo –
vagy inkább azt, hogy bár ne mutatta volna meg neki, mennyire
vonzó. Előtte tökéletesen jó volt az együttműködésük; most már
igazán nehéz lesz.
– Férfiak! – mondta hangosan. – Kinek kell, hogy bármi köze legyen hozzájuk!
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Tizedik fejezet

Bron a High Streeten sétált, és a borozót kereste. Roger nem volt
elragadtatva az ötlettől, hogy Bron a hét közepén szórakozni megy,
de főzött neki egy nagyon finom halas tésztát, és volt valami
sportműsor a tévében, így a lány ragaszkodott hozzá, hogy kimozduljon. Roger valójában azért bosszankodott, mert a találkozó egy
újabb esküvőről szólt, nem pedig azért, mert hiányolta Bron társaságát.
Megpillantotta Elsát, és odasietett hozzá.
– Hát nem izgalmas?! – mondta Elsa, miközben beléptek a borozóba. – Sarah telefonon nem sokat mesélt. Neked elmondta, mi ez
az egész?
– Nagyon üzletiesen hangzott – felelte Bron. – Úgy tűnik, egy
újabb esküvő, valami hatalmas ügyfélnek.
– Ó, az jó. A következő pár hónapra van munkám, de utána van
egy kis üresjáratom.
– Üljünk ide – mondta Bron. – Igazán csaphatnánk egy nagy dínomdánomot. Rendeljünk valami italt, amíg Sarah-ra várunk?
– Persze.
Bron felvette az étlapot.
– Akár egy egész üveggel is kérhetünk. A ház fehérborspecialitása jó lesz? – Elsa bólintott. – Jobb, ha egy kis vizet is kérünk.
Amikor mindketten megkapták az italt és az olajbogyót, Bron így
szólt:
– Szóval, Elsa, amíg csak ketten vagyunk, igazán szeretnélek még
egy kicsit kérdezgetni arról, hogy milyen érzés önállóan dolgozni.
Tudom, hogy a múltkor már röviden beszéltünk róla, de alaposan ki
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akartam kérni a véleményedet. Mostanában rengeteget töprengtem
rajta, és folyton azon tűnődöm, vajon megint szabadúszóvá kellenee válnom.
– Tényleg nem szeretsz a szalonban dolgozni? Az egyik dolog,
amit a munkámmal kapcsolatban sajnálok, hogy nagyon sokat vagyok egyedül. Azt hiszem, jó mulatság lenne vidám emberekkel
dolgozni. Szombatonként dolgoztam egy vegytisztítóban, és szerettem a többi nőt. Velem hozatták rendbe a ruhákat, mert „fürgék” az
ujjaim.
Bron az étlapot babrálta, és azon gondolkozott, hogy mit feleljen.
– Jobban szeretném a szalont, ha kedvelném azokat az embereket,
akikkel együtt dolgozom, de a főnököm csak egy kicsit idősebb
nálam, és valahogy elég rémes. A többi lány fiatalabb, és igyekeznek összetartani. Az ügyfeleimet leszámítva egy kicsit egyedül
vagyok.
Elsa a borát kortyolgatta, és hagyta, hogy Bron beszéljen.
– Vegyük például a mai napot. Az egyik törzsvendégem – egy
kedves, ötvenes nő – változtatni szeretett volna egy kicsit. Színkódokat néztünk, és arról beszélgettük, mi illene a bőrszínéhez, meg
minden ilyesmiről, amikor Sasha odajött, kivette a színkártyát a
kezemből, és így szólt: „Ezt a színt kellene használnia, Mrs. Aldroyd.” – Bron ivott egy kortyot. – És valami egészen ronda színt
javasolt!
Elsa fölnevetett.
– Milyen szín volt?
– Jaj, istenem, majdnem ősz! Attól a színtől Mrs. Aldroyd körülbelül százhúsz évesnek nézett volna ki. –Bron halkan kuncogott. –
Meg kellett várnunk, amíg Sasha elment, mielőtt kitalálhattuk, mi a
legjobb. Aztán – Bron felháborodása fokozódott – visszajött, meglátta, hogy nem azt csináltuk, amit ő ajánlott, és hirtelen dühbe gurult! – Megint nagyot kortyolt a borból, és felsóhajtott. – Mrs.
Aldroyd kétségtelenül az ügyfelem lesz, ha szabadúszó leszek.
Sasha gyakorlatilag a sárga földig lehordta, amiért nem akart ősz
csíkokat a hajába!
– Anyám az ötvenes éveiben jár. Nem szeretne ősz csíkokat.
– Hát nem!
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Elsa megértően nevetgélt.
– Roger mit gondol arról, hogy szabadúszó lennél? Vele megbeszélted? – Mivel látta, hogy Bron és Roger hogyan viszonyulnak
egymáshoz, bár csak futólag, kíváncsi volt, hogyan kezelik ezt a
kérdést.
– Roger szerint őrült vagyok, ha csak elgondolkozom azon, hogy
egyedül dolgozzam. Ő könyvelő, és a bizonytalanság aggasztja.
Tudom, hogy ragaszkodna ahhoz, hogy ő vezesse a könyvelésemet,
egy kicsit mániákusan igyekszik az irányítása alatt tartani a dolgokat, aztán pedig elmondaná, milyen keveset keresek. – Bron fintorgott. – Gyűlölnék kitartott nőként élni. Most legalább eltartom magam.
– Csak rövid ideig lenne úgy, biztos vagyok benne, hogy gyorsan
kiépítenél egy vendégkört, és többet keresnél, mint előtte. A fodrászoknak sokkal több munkájuk van, mint a varrónőknek, nem igaz?
A legtöbb nő legalább hathetente jár fodrászhoz – ruhát életükben
egyszer varratnak.
– Sosem gondolkodtam így erről. Persze, igazad van. – Bron kivett egy olajbogyót. – De nem tudom, képes lennék-e meggyőzni
Rogert. – Finoman kitette az olajbogyó magját, és megint felvette
az étlapot. – Ezenkívül nem hiszem, hogy szereti a gondolatot,
hogy olyan sok esküvőn dolgozom. Ez azt jelenti, hogy nem mindig vagyok ott a kriketten.
– Ez kicsit túlzásnak tűnik.
Bron letette az étlapot.
– Ó, nem, ez rendben van! Mindig tudtam, hogy Roger krikettezik. És nem játszik egész hétvégén. És csak nyáron játszik.
– Akkor mit csináltok vasárnaponként? Kirándultok, sétáltok
vagy ilyesmi? – Elsa hallotta a saját hangjában a vágyakozást, de
remélte, hogy Bron nem hallja meg.
– A szüleivel ebédelünk. Az anyját igazán kedvelem. Nagyon
hamar összebarátkoztam vele – mondta Bron gyorsan. – Tölthetek
még?
– Ó, igen. Nem vezetek. És neked sem kell, tényleg. Közel laktok,
mehetsz taxival.
– Rossz útra akarsz vinni? – kérdezte Bron, és közben magának is
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töltött. Nem sok lehetősége volt szórakozni járni a barátaival; ki
kell használnia az alkalmat.
– Igen – felelte Elsa egyszerűen. Sarah ekkor viharzott be a borozóba.
– Annyira sajnálom! Rettenetesen feltartóztattak. Nem késtem
volna el ennyire, ha nem tudtam volna, hogy együtt vagytok. –
Mindkét lányt puszival üdvözölte, aztán lerogyott egy székre.
– Fehérbor jó lesz? Egy tányér tészta? – kérdezte Elsa nevetve.
Sarah bólintott.
– Jobb, ha kértek egy kis vizet is.
– Már kértünk – mondta Elsa.
– Jaj, istenem, úgy beszélek, mint valami iskolai vezér? Bocsánat!
– Sarah kortyolt egyet valakinek a poharából, jelezve, hogy lemond
a főnökasszony szerepéről.
Néhány perccel később, miután rendeltek még bort, vizet és harapnivalót, Elsa megszólalt:
– Szóval mi tartott fel?
Sarah sóhajtott.
– A drága húgocskám. Imádom, tényleg, de úgy döntött, hogy
pontosan ugyanazon a napon megy férjhez, amikor a nagy új ügyfelem – akiről egy másodpercen belül mesélek nektek. – Elvette a
poharat, amit Bron nyújtott felé. – Hogy őszinte legyek, valójában
először Lily választotta ki a dátumot, de aligha kérhetem meg az új
ügyfelemet, hogy változtasson időpontot.
– Szóval? Ki ez az ügyfél? Nagyon titokzatos voltál a dologgal
kapcsolatban, tudjuk, hogy bizonyára elképesztő névről van szó –
mondta Elsa.
Sarah gyorsan körbepillantott, előrehajolt, és suttogva mondta ki a
nevet:
– Carrie Condy.
– Ó! Te jóságos ég – mondta Bron lassan. – Ez elképesztő! Éppen
ma olvastam róla egy képes újságban, hogy eljegyezték.
– Nem csoda, hogy a főnököd folyton kritizál, ha egész nap újságot olvasol – kuncogott Elsa.
Bron nyelvet öltött.
– Ez tényleg elképesztő! Ügyes vagy, Sarah!
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– Elképesztő, de sajnos most akarja megtartani az esküvőt. És
pontosan azt akarja, ami Ashlynnek volt: régi templomot, nyári
napot, ugyanazt a varrónőt – mindent!
– Hogy érted azt, hogy most? – kérdezte Bron és Elsa egyszerre.
– Gyakorlatilag ebben a pillanatban. Két hónapon belül. Van rá
esély, hogy két hónap alatt meg tudsz varrni egy olyan menyasszonyi ruhát, mint Ashlyné volt, Elsa?
Elsa nyelt egyet.
– Talán igen, de nehéz lesz. Ashlyn ruháján két évig dolgoztam!
Sarah legyintett egyet.
– De csak azért, mert Ashlynnek volt rá két éve – mondta. –
Mennyi ideig tartott attól kezdve, hogy megtudtad, mit fogsz készíteni?
Elsa sóhajtott.
– Körülbelül hat hétig, a próbákkal és a koszorúslányok ruháival
együtt. Ööö… Carrie-nek lesznek koszorúslányai?
– Nem említette őket, vagy legalábbis a személyi asszisztensének
nem beszélt róluk. Carrie pillanatnyilag külföldön van, és sokat
lesz távol. Ami megnehezíti majd a próbákat.
– Annak a szerencsétlen Fulviának is teljes egészében próbák nélkül készítettem el a ruháját!
– De ő ugyanakkora, mint te – emlékeztette Bron. –Úgy valószínűleg könnyebb volt.
Elsa megrázta a fejét.
– Nem igazán. Azt jelentette, hogy a méreteit tudtam, de az ember
nem tud igazán felpróbálni olyan ruhákat, amiket éppen varr.
– Ó, nem tudom – mondta Sarah. – Rólam közismert, hogy kivasaltam egy szoknyát anélkül, hogy levetettem volna, de én talán
szélsőséges eset vagyok.
A két lány ránézett.
– Oké! Ez évezredekkel ezelőtt volt. De visszatérve erre az esküvőre: Elsa, erre a legmagasabb árat számíthatod majd fel. Tudom,
hogy Mrs. Lennox-Featherstone-nak adtál egy kis árengedményt,
mert sokat rendelt tőled, de Carrie fizethet teljes árat.
– Mesés! – mondta Elsa.
– És szinte ugyanazt akarja majd, mint Ashlynék – amiben tudom,
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hogy sok kézi hímzés és ilyesmi volt, de legalább csináltál már
ilyet.
Elsa bólintott.
– Fölvehetek valakit, ha szükséges. Ismerek egy igazán kedves
nőt, aki boldogan segít az ilyen dolgokban, ha szükségem van rá.
– És Bron, javasolni fogom, hogy Carrie téged alkalmazzon, de
lehet, hogy a saját fodrászát és stylistját szeretné.
Bron megértően bólintott.
– Persze. Nem is remélném, hogy egy olyan hírességgel foglalkozhatok, mint Carrie. Már az is pompás, hogy részt veszek a dolgokban.
Sarah folytatta.
– De ha tényleg mindent pontosan úgy akar, mint Ashlyn, akkor
te kellesz majd neki. És én határozottan szeretném, ha benne lennél
az egész tervezésben. Ashlyn esküvője után, amely eddig a legnagyobb közös munkánk volt, azt hiszem, egy csapat vagyunk. Megbeszéljük egymással az ötleteinket.
– Ha már csapatról beszélünk – szólalt meg Elsa –, mi van Hugóval?
Sarah egy pillanatra megdermedt.
– Mi van Hugóval?
– Hát – folytatta Elsa – ő is része a csapatnak, nem?
– Hát, nem igazán. Carrie-nek biztosan megvan a kedvenc fotósa.
Néhány igazán sznob ember divatfotóst alkalmaz az esküvői képei
elkészítéséhez.
Bron és Elsa egymásra pillantottak.
– Nem tudom elképzelni, hogy egy divatfotós ilyen sok emberrel
foglalkozzon – mondta Elsa. – A kutyáról nem is beszélve. Egyébként is Hugo igazán felkapott fotós. Nagyon nagy rendezvényeken
dolgozik.
– Honnan tudod? – kérdezte Sarah nyersen, amitől Elsa és Bron
kérdő tekintettel néztek rá.
– Véletlenül meghallottam, amint valaki ezt mondta az esküvőn –
magyarázta Elsa. – És ha már Ashlyn esküvőjénél tartunk – folytatta –, téged láttalak Hugóval lassút táncolni, amikor eljöttem?
Sarah érezte, hogy a feje búbjáig elvörösödik. Kortyolt egy kis vi100

zet.
– A fenébe, meleg van idebent!
– Nos? – érdeklődött Bron, miután Sarah befejezte önmaga legyezgetését, egy újabb adag víz kitöltését és általában a figyelemelterelésre irányuló próbálkozásait.
– Igen – suttogta Sarah. Ismét kortyolt egyet, ezúttal a borból. –
De ennyi volt az egész. – Ez hazugság volt, de Sarah úgy érezte,
hogy ártatlan és nagyon szükséges hazugság. – Nagyon fáradt voltam, és kevésbé tűnt fárasztónak a nyakába kapaszkodni, mint talpon maradni.
– Ó – mondta Elsa.
Kis ideig csönd volt. Sarah kilökdöste a csókolózásuk emlékét a
gondolataiból, hogy teljes mértékben tudjon koncentrálni. Vajon az
a végzete, hogy állandóan arra az estére emlékeztetik?
– Szóval – szólalt meg Bron, megérezve Sarah feszengését és
gyorsan, diszkréten továbblépve – milyen volt a szálloda? Elsa mesélte, hogy kaptál egy szobát. Lefogadom, hogy remek volt. Imádom a szállodákat! Tele vannak ingyenes ajándékokkal, az ágynemű pompás. –Sóhajtott. – Roger és én elmentünk egy nagyszerű
hétvégére, amikor összejöttünk. Talán megint mondanom kellene,
hogy menjünk.
– Ez jó ötletnek hangzik – mondta Sarah. – De az én szobám igazán nagyon kicsi volt. Bár a fürdőszoba isteni volt, minden luxussal. Rengeteg törülköző, köntös, arctörlő, varrókészlet. – Ha néhány csók azzal fenyegethet, hogy nem tudok koncentrálni, mit
okozna egy egész randevú? – kérdezte magától Sarah. Azt szerencsére csírájában elfojtotta. Nem szabad, hogy a feltétlenül szükségesnél egy kicsivel is többet érintkezzen Hugóval. Akkor a legkevésbé sem terelődik majd el a figyelme. Ha ténylegesen nem látja a
gödröcskéit, akkor képes lesz teljes mértékben az előtte álló munkára koncentrálni. Máskülönben komoly hibát követhet el, és ezt
nem engedheti meg magának. Elsa felsóhajtott.
– Istenien hangzik. És az ágy kényelmes volt? Sarah-nak kellett
néhány másodperc, hogy eszébe jusson, hogy Elsa a szállodai szobáról beszél, nem pedig valami Hugóval kapcsolatos dologról. Egy
pillanatig azon tűnődött, vajon Elsa gyanít-e valamit, és részletekért
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nyaggatja-e, de aztán elvetette az ötletet. Elsa túl kedves és ártatlan
ehhez.
– Ó, igen. Bár olyan fáradt voltam, hogy a padló is kényelmes lett
volna.
Egy pillanatnyi megértő hallgatás után Bron szólalt meg:
– Még mindig nem látom be, miért nem kéred meg Hugót, hogy
dolgozzon ezen az esküvőn, ha Carrie azt akarja, hogy minden
ugyanúgy legyen, mint Ashlynén. – Bron nagyon remélte, hogy ha
Carrie Ashlyn esküvőjének klónjára vágyik, az őt is magában foglalja majd. Ha azt mondhatja, hogy ügyfele volt egy menő híresség,
az segíteni fog neki, ha valaha sikerül majd teljes munkaidőben
szabadúszóként dolgoznia. Ez még Rogert is lenyűgözné.
– Igen, miért is ne? – értett egyet Elsa. – Hugo nagyon jó. Mindenkit megnyugtatott – még engem is.
– Minden valamirevaló fotós ezt teszi – mondta Sarah. – Az a
specialitásuk, hogy elbűvölően viselkednek. Most ki kell mennem a
mosdóba. Kíváncsi vagyok, mikor ér ide a vacsora. Éhen halok.
Amíg Sarah a mosdóban volt, Elsa így szólt:
– Nem tartod furcsának, hogy nem kéri fel Hugót?
– Kétségtelenül furcsa. És azt hiszem, biztosan van valami oka.
Általában nagyon készségesen ajánlgatja.
– Talán kínosnak érzi, hogy táncolt vele, mert munka közben nem
lett volna szabad – vetette fel Elsa.
– Ó, ez olyan ostobaság – mondta Bron, és kételkedve billegtette
a poharát. Már csodálatosan ellazult. –Sarah munkamániás. Mindegy, azt hiszem, fel kell kérnünk Hugót. Végül is Carrie esküvője
mindannyiunk számára igazán fontos lesz – nos, remélem, nekem
is –, őrültség, ha a fotósunk nem a legjobb.
– Hogyan fogunk kapcsolatba lépni vele? – kérdezte Elsa.
– Ott van Sarah telefonja. Biztosan benne van – mondta Bron.
– Meg mered csinálni? – kuncogott Elsa.
Bron nagy levegőt vett, és a bortól felbátorodva így szólt:
– Hát persze. A csapatért teszem. Nem olyan, mintha becsapnánk
Sarah-t, vagy ilyesmi.
– Akkor gyerünk! – sürgette Elsa, mielőtt elvesztették volna a bátorságukat.
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Bron felvette Sarah mobilját, és a számokra hunyorogva eljutott a
telefonkönyvhöz. Már mind a ketten nevetgéltek, mint két rendetlenkedő iskolás lány.
– Ott van.
– Akkor hívd fel! Mielőtt Sarah visszajön. – Elsa idegesen pillantott a női mosdó ajtaja felé.
Egy pillanattal később, amilyen összeszedetten csak tudta, tekintettel a már elfogyasztott két nagy pohár borra, Bron ezt mondta:
– Szia, Hugo, a Numher Nine borozóban vagyunk a High Streeten, és egy csúcstalálkozót tartunk egy nagy esküvőről. Egy híresség megy férjhez. Minden bizonnyal szükségünk van rád. Ide tudsz
jönni?
– Hangposta volt? – kérdezte Elsa. Bron bólintott.
– Sosem tudom, mit mondjak egy üzenetrögzítőnek. Nem fog eljönni. Mindenféle részletet kihagytam.
– Igen, például azt, hogy melyik városban vagyunk. Nagy valószínűséggel ki fogja találni. De ne törődj vele, megtettünk minden
tőlünk telhetőt. Ó, itt van Sarah.
A harmadik üveg bornál tartottak, és már félig elfogyasztották a
nagy adag tésztákat, amikor Bron hirtelen megrúgta Elsát az asztal
alatt. Éppen tele volt a szája, így csak bólintani és mutogatni tudott.
Elsa megfordult, és meglátta Hugót az étterem ablakán keresztül.
Nagy levegőt vett.
– Sarah, eddig semmit sem mondtunk, mert azt hittük, nem fog
eljönni, de ott van Hugo!
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– Jaj, istenem – motyogta Sarah, és hangjából aggodalom hallatszott. – Mit keres itt?
– Mi kértük, hogy jöjjön el! – mondta Elsa, fogai között szűrve a
szavakat. Kissé későn, de eltűnődött: vajon rosszul tették, hogy
felhívták Hugót? Mi van akkor, ha Sarah valami tökéletesen érthető
okból kifolyólag nem kérte fel Hugót, ők pedig csak tovább rontották a dolgokat? – Azt gondoltuk, itt kell lennie. Mi a baj?
Hugo odaért a borozó bejáratához, meglátta őket, és betaszította
az ajtót.
– Csak az, hogy soha többé nem akartam viszontlátni Hugót, ha
elkerülhetem – mondta Sarah halkan, de ahhoz épp elég hangosan,
hogy hallják.
– Miért?
– Jaj, istenem – Sarah nagy levegőt vett. – Késő. Ideért.
– Jó estét! – mondta Hugó, mikor odalépett az asztalhoz. – Milyen jó együtt látni benneteket. – Éles pillantással nézett Sarah-ra. –
Mi ez az egész csúcstalálkozósdi?
Elsának bűntudata volt, amiért úgy vették rá Hugót, hogy eljöjjön
a borozóba, hogy előtte ezt nem tisztázták Sarah-val. Így szólt:
– Egy igazán fontos ügyfél cirka öt percen belül férjhez akar
menni, és, ööö… úgy gondoltuk…
– Tudom – mondta Hugo.
– Honnan tudod? Azt hittem, az egész roppant titkos! – mondta
Bron.
– Sarah nem mondta? – Ismét ránézett, ezúttal kíváncsi pillantással. Sarah nem tudott mit tenni, csak a borospoharat szorongató
kezét bámulta.
Mivel úgy érezte, vádolják, Bronhoz fordult, és így szólt:
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– Hugón keresztül vették fel velem a kapcsolatot.
– Miért nem mondtad? – mondta Elsa. Bronra pillantott. Most teljesen ellehetetlenítették a dolgokat Sarah számára, vagy mi? Bron
megértette a pillantást, és olyan arcot vágott, mintha azt mondaná:
gőzöm sincs.
– Elmondtam volna – mondta Sarah, és úgy érezte, kénytelen védekezni. – Ha lett volna rá esélyem. Még alig kezdtünk beszélgetni.
– Szóval miért nem hívtál meg a találkozóra? – kérdezte Hugo.
Sarah nem tudta, hogy ugratja-e vagy sem. Nehezebb lesz, mint
gondolta.
– Meghívtalak volna – mondta. – Ez csak egy előzetes megbeszélés. Lányoknak.
Hugo felvonta a szemöldökét.
– Ó, lányoknak! Akkor jobb, ha szerzek még egy üveg bort, és
tiszteletbeli lány leszek.
– Nem vagyok benne biztos, hogy nagyon meggyőző lány lesz
belőled, Hugo – mondta Sarah halkan, és örült, hogy biztonságosabb terepre kerültek, de nem tudta, hogy Hugo nem szenved-e
még mindig a sértett büszkeségtől.
– Nem? Majd meglátod. – Hugo tekintete most nyíltan kihívó
volt.
És miközben figyelte, amint a férfi felkel, és a pulthoz megy, rájött, hogy tényleg kissé megsértette. Biztos, hogy tényleg nem bánja, hogy visszautasította? Kár lenne, ha bánná, de ezen nem lehet
változtatni. Sarah ismét kioldalgott a női mosdóba. Mielőtt a tükörbe mert volna nézni, vizet fröcskölt az arcába. Rosszul néz ki! Bár
nem ivott sokat, nyilvánvaló, hogy ivott, és a reggel feltett smink
már régen eltűnt. Haja kezdett elvadulni. Alaposan kifújta a levegőt, gyorsan megdorgálta magát, ilyen kifejezéseket használva,
hogy „szedd össze magad”, és „ne légy ilyen gyáva nyúl”, aztán
átkutatta a táskáját, valami elsősegélyeszközt keresve. Bár ne lenne
Hugo olyan vonzó, akkor rendben lenne. Újabb dorgálás következett. Rendben leszel, ismételgette magának. Profi vagy. Megleptek,
ennyi az egész. Most már nyugodtabb volt, és visszatért a profi
énjéhez. Hugo jó fotós, ők ketten kollégák, és Hugónak sosem kell
megtudnia, milyen hatással van Sarah-ra.
Reménykedve, hogy nem töltött feltűnően hosszú időt azzal, hogy
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rendbe hozza magát, emelt fővel ment vissza a többiekhez. Légy
méltóságteljes, mondta magának. Csigavér!
– Minden rendben – mondta Elsa, amikor észrevette Sarah aggódó és kissé rosszalló arckifejezését, amint végigpillantott az asztalon sorakozó üvegeken. – Hugo hazavisz majd téged és Bront.
– És téged is – mondta Hugo. – Bármilyen közel laksz is, ilyen
késő éjjel nem fogsz hazafelé sétálgatni. Ülj le, Sarah, még nem
mentek.
Sarah bepréselődött Hugo mellé, és arra gondolt, hogy legalább
van esélye a férfi előtt az ajtóhoz érni, ha hirtelen menekülnie kell.
Elég könnyen foghat taxit.
– Szóval – Sarah úgy döntött, átveszi az irányítást. –Találkoztál
személyesen Carrie Condyval?
– Igen – mondta Hugo szerényen. – Egyszer-kétszer, a barátai barátain keresztül. Azt gondoltam, te tökéletes leszel, amikor Mandy
említette, hogy Carrie esküvőszervezőt keres. – Rámosolygott
Sarah-ra.
Ó, istenem – a szája görbülete, a szeme körüli ráncok… de muszáj kezében tartani az irányítást.
– És ezt méltányolom, de tudod, Carrie mindent pontosan ugyanúgy akar, mint Ashlyn esküvőjén volt, beleértve az istenverte fedett
templomkaput is! És ez a te hibád! – Ez az, meg tudod csinálni,
mondta magának. Maradjon szakmai és könnyed. Hugo egy kolléga. Csak azért, mert egyszer átlépték a határt, ennek nem kell befolyásolni a köztük lévő munkakapcsolatot.
Hugo minden bűnbánat nélkül nevetgélt.
– Tudom, de úgy gondoltam, ha valaki képes megcsinálni, akkor
az te leszel. Egyébként is, mindig csináltathatsz egy utánzatot egy
fedett kapuról.
Sarah bólintott.
– Már gondoltam rá. A templom fogja meghiúsítani az egészet.
Egyszerűen úgy tűnik, hogy Carrie nem fogja fel, hogy a szép
templomok már le vannak foglalva, még ha eltekintünk is minden
kellemetlenségtől azzal kapcsolatban, hogy valahogyan kötődni
kell a templomhoz, például az ifjú pár egyik tagjának az egyházközségben kell laknia.
Az asztalra könyökölt, és fejét a kezére támasztotta. Hirtelen úgy
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érezte, túl nagy fába vágta a fejszéjét.
– Ebben éppenséggel segíthetek neked – szólalt meg Hugo.
Sarah ismét kihúzta magát.
– Hogyan? Meséld el! Már megőrülök ettől. – Ismét emlékeztetni
akarta Hugót arra, hogy ő juttatta ebbe a kínos helyzetbe, neki kell
kijuttatnia belőle, de tudta, hogy ez nem igaz, és nem is igazságos.
Hugo bámulatos szívességet tett neki azzal, hogy megadta a nevét
Mandynek.
Úgy tűnt, Hugo szabadkozik.
– Bár lehet, hogy nem működik. Talán nem kellett volna szóba
hoznom.
– Hát, valószínűleg nem sok egyéb fog működni – felelte Sarah.
– Tényleg ilyen nehéz helyszínt szerezni? – kérdezte Elsa.
– Festői szépségű helyeket rövid határidővel nehéz. És nemcsak
megfelelő típusú templom kell, hanem egy laza lelkész is. Szabályok határozzák meg, hogy ki hol házasodhat. – Sarah sóhajtott. –
Nem arról van szó, hogy nem vagyok hálás a kapcsolatért, Hugo,
mert igazán az vagyok. De meglehetősen nehéz lesz megcsinálni.
Különösen úgy, hogy Carrie történetesen ugyanazt a dátumot választotta, mint a húgom. Csak a múlt hétvégén mondta el, hogy
férjhez megy. – Sarah lehunyta a szemét. Igazából ezért vagyok
ilyen stresszes, mondta magának, semmi köze Hugóhoz.
– Szegény kislány – mondta Hugo. Töltött Sarah poharába, és
szinte gyengédnek hangzott. – És nem tudod rábeszélni a húgodat,
hogy változtassa meg a dátumot?
– Nem igazán. A templom le van foglalva, ő pedig terhes. – Szája
elé kapta a kezét. – Ezt nem kellett volna mondanom. Valószínűleg
túl sokat ittam. – Mindenesetre ivott még egy kortyot.
– Nem mondjuk el senkinek – mondta Bron. – Izgulsz, hogy
nagynéni leszel?
Sarah az ajkába harapott.
– Hát igen, az idő közeledtével izgulni fogok, de azt hiszem, az
utóbbi időben kicsit túl sok izgalomban volt részem. – Túl későn
kívánta, bár ne mondta volna ezt, és igazán remélte, hogy a mellette
ülő Hugo nem fogja azt gondolni, hogy ő is része a „túl sok izgalomnak”. Kétségtelenül része volt.
Hugo nem tette a kezét biztatón Sarah karjára, ahogyan valaha
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esetleg tette volna, a „csók” előtt, és Sarah hirtelen égett a vágytól,
hogy megtegye. Miért van az, hogy azok az apró gesztusok, amelyek olyan undorítóak, ha nem a megfelelő ember teszi, olyan jólesnek a megfelelő embertől? Az ilyesminek közömbösnek kellene
lenni; az ember vagy szereti, ha megszorítják a kezét, vagy nem.
Gyorsan körbepillantott, remélve, hogy senki sem képes észlelni a
furcsa gondolatmenetet.
– Szóval, Elsa – mondta Hugo nyugodtan, mintha nem egy bolond nő mellett ülne –, hogy tetszett, hogy az utolsó pillanatban
koszorúslány lettél? Azt kell mondanom, remekül néztél ki.
Elsa elvörösödött a bók hallatán, és Sarah-nak ismét eszébe jutott,
hogy milyen szép lány. Miért él egyedül? – tűnődött. Végül is Elsa
nem egy megrögzött vénlány, mint ő.
– Végül belejöttem – mondta Elsa.
– Ez a frizura tökéletes. Igazán illik hozzád – mondta Hugo.
Sarah rájött, milyen elbűvölő tud lenni a férfi, és egy része sajnálta, hogy olyan hajthatatlan volt, de aztán eszébe jutott, milyen elbűvölő volt Bruce is. Jobb félni, mint megijedni.
– És készítesz majd egy pontosan olyan menyasszonyi ruhát, mint
Ashlyné volt? – kérdezte Hugo.
Elsa vállat vont.
– Arra gondoltam, jó ötlet lenne, ha rá tudnánk beszélni Carrie-t,
hogy Ashlyn ruháját vegye föl.
– Én inkább Ashlynt kérdezném meg, hogy Carrie fölveheti-e a
ruháját, mint Carrie-t, hogy használt ruhában tervez-e menni a saját
nagy sztáresküvőjére – mondta Bron.
Mindenki nevetett. Sarah így szólt:
– Még a húgom sem venne fel használt ruhát, pedig neki igazán
szűk a költségvetése, bár ezt nem fogja beismerni. Azt hittem, rá
tudom venni, hogy anyánk menyasszonyi ruháját viselje, de úgy
tűnik, nem abban lesz. Egyébként is már biztosan kiment a divatból.
– Valószínűleg át tudnám alakítani neki, ha szeretné – mondta
Elsa. – így kezdtem a szakmát, átalakításokkal.
– Igazán? Ez érdekes – mondta Hugo. Abból, ahogyan Elsára nézett, Sarah látta, hogy tényleg érdekli a téma. Hugo nagyon értett
ezekhez a dolgokhoz, és Sarah azon tűnődött, hogy ez a nővérének
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köszönhető-e; Hugo szavaiból ítélve úgy tűnt, nagyon közel állnak
egymáshoz.
– Igen, szombatonként egy vegytisztítóban dolgoztam. Én hoztam
rendbe a ruhákat. Aztán szakközépiskolába mentem.
– És te, Bron?
– Én is szakközépiskolába jártam. – Sarah úgy látta, Bron egy kicsit védekezik. – A fodrászmesterséget és a szépségápolást kicsit
hivatásnak tekintem.
– Csakugyan? – Hugo Bron felé is teljes odafigyeléssel fordult.
Úgy tűnt, ez önbizalmat ad Bronnak.
– Igen – magyarázta. – Sokan gondolják úgy, hogy a fodrászmesterség csak azoknak való, akik semmi egyebet nem tudnak csinálni.
Én sok dolgot tanulhattam volna, de fodrászatot akartam. Sokkal
több van benne, mint az emberek gondolnák. – Bron fölvette a poharát, és ebben a pillanatban szerencsére megérkezett a pincér egy
nagy tányér tortellinivel.
– Ó, megjött a vacsorád – mondta Elsa Hugónak. –Nézzük meg a
desszertes étlapot, lányok?
– Ó, igen – helyeselt Sarah. – Mindig megnézem. Ritkán engedem meg magamnak az édességet, de imádom olvasgatni.
– Ehetünk egyet közösen – mondta Bron. – Mit szóltok egy
csokitortához, háromféle fagyival és csokiöntettel?
– Ó, kérek – mondta Elsa.
– Miért nem esztek mindhárman egyet-egyet? –kérdezte Hugo. –
Ha szeretitek az ilyesmit.
– Az közel sem olyan szórakoztató – magyarázta Sarah. – És
rosszul is lennénk tőle.
– És meghíznánk – mondta Bron. – A férfiak nem szeretnek osztozkodni az ételen. Rogert rettenetesen bosszantja, ha ellopok tőle
egy darab sült krumplit, vagy kérek egy kanál édességet.
– Valószínűleg egyke – mondta Sarah.
– Hát igen, az – mondta Bron. – De én is az vagyok, mégsem bánom, ha más is eszik az ételemből. Kedves dolognak tartom.
– Én is egyke vagyok – mondta Elsa. – És én is elég laza vagyok
az ennivalóval kapcsolatban. Bár apám mindig lopkodott a sült
krumplimból. Már nagyon kicsi koromban hozzászoktam.
– Megrendelem a desszertet – mondta Sarah. –Hugo, te kérsz va109

lamit?
Hugo megrázta a fejét.
– Ez elég lesz, köszönöm, de nyugodtan vegyetek a tortelliniből,
ha kértek.
– Nem tennénk ilyet, Hugo – mondta Bron. – Nagyon igazságtalan lenne.
Az este hátralévő része könnyed csevegéssel telt, és Sarah végül
ellazult. Hugo jó társaság volt, és mindhármukat vicces anekdotákkal szórakoztatatta néhány Sarah által szervezett esküvőről, ahol ő
is ott volt. Végül, amikor a pincérnők elkezdték egymásra pakolni a
székeket, úgy érezték, most már tényleg menniük kell.
Nevetgélve és viccelődve préselődtek be Hugo kocsijába. Elsa és
Bron hátraültek, mielőtt Sarah elcsípett volna egy hátsó helyet.
– Remélem, nem bánod, hogy te vezetsz, Hugo – mondta Sarah,
hirtelen bűntudatot érezve, amiért kihasználja a férfi jó természetét.
– Szívesen vezetek – mondta Hugo. – Valaha sofőr voltam.
Amint csöndben autóztak az éjszakában, Sarah rájött, hogy sok
dolgot nem tud Hugóról. Egyik része nagyon vágyott rá, hogy több
személyes dolgot megtudjon róla, de tudta, hogy semmit sem szabad tennie vagy mondania, ami azzal a veszéllyel járhat, hogy elsodródnak a szakmai kapcsolatuktól. Sikerült megerősíteniük a
régi, könnyed kapcsolatukat – hát talán nem teljesen, de az idő segíteni fog ezen.
Amikor Hugo kitette a másik két lányt, ők puszival búcsúztak el
Hugótól. Sarah rettenetesen kínosnak érezte az egészet, de ő is így
tett, egy gyors, futó puszival köszönt el, de valójában inkább csak
odanyomta az arcát.
– Viszlát, Hugo, nagyon köszönöm, hogy hazahoztál.
– Nagyon szívesen, Sarah – felelte Hugo.
Sarah a bejárati ajtóhoz sétált, reménytelenül vágyakozva. Hugo
valószínűleg olyan kedves és megbízható, amilyennek tűnik. Feltétlenül olyan szexi. Igazán kár, hogy ő, Sarah, senkiben sem képes
megbízni.
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Tizenkettedik fejezet

Körülbelül tíz nappal a kellemes, borozós este után Elsa felkelt, és
feltette a teáskannát. Ezután bement a műhelybe, még mindig fátyolos szemmel, álmosan, pizsamaként szolgáló nagy, bő pólójában.
Többek között azért szeretett igazán a helyszínen lakni, mert ha
akart, egyenesen átmehetett a munkahelyére, még vasárnap is, és
nem kellett hozzá zuhanyozni, öltözködni vagy utazni. Szerette a
mindennapi mókuskerék által még meg nem zavart friss, reggeli
gondolatait használni az alkotás folyamatához.
Később talán meglátogatja a szüleit, ebédel vagy uzsonnázik,
esetleg sétálni megy. A szülei sosem bánták, hogy laza ezekben a
dolgokban – ha nem voltak otthon, hát nem voltak otthon. Most,
hogy elvittek tőle egy báli ruhát és egy gyöngyös fűzőt, jutott egy
kis ideje arra, hogy igazán elgondolkozzon Carrie Condy esküvői
ruháján.
Tudta, hogy a színésznő az esküvőjével kapcsolatban mindent
ugyanúgy akar, ahogyan Ashlynnél volt, de azt is tudta, hogy az
esküvőjük napján még azok a menyasszonyok is kivételesen szépek
akarnak lenni, akik nem hírességek. További kellemetlen tény,
hogy a rajzokat leszámítva nem igazán tud készíteni semmi valódi
tervet anélkül, hogy Carrie-vel beszélne. Számtalan szövetmintát
be tud mutatni, de amíg Carrie nem dönt, addig semmit sem tehet.
Sarah abban a pillanatban hívni fogja, ha bármit hall.
Néhány másodpercet arra fecsérelt, hogy Ashlyn esküvőjén és az
abban játszott szerepén gondolkozzon. Vajon titokban élvezte,
hogy egy gyönyörű ruhában az események részese volt? Vagy
csakugyan, ténylegesen boldogabb volt a szokásos feketéjében?
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Mindent összevetve úgy érezte, a szíve mélyén egy háttérszereplő.
Ő az, aki előidézi a dolgokat mások számára, egy kicsit úgy, mint
Bron. Hagyjuk a rivaldafényt másoknak.
Talán csak túlságosan félt kijönni a fekete ruhái, a mérőszalagja
és a gombostűi mögül? Bár tagadhatatlanul élvezte, hogy tényleg
fölvette a ruhát. És jó tapasztalat is volt, megtudta, hogy milyen
érzés egész este ilyen ruhát viselni.
Most elővette eredeti, Viktória korabeli English-woman's
Domestic Magaziné című kötetét *, amelyben gyönyörűen kivitelezett nyomatok voltak. Anyja akkor szerezte ezt a könyvet, amikor
Elsa először bejelentette, hogy varrónő akar lenni. Azóta is ez volt
az egyik kedvenc információforrása. Ezekből a könyvekből nagyon
sok példányt szétszedtek a divatmellékletért, de Elsáé hiánytalan
volt, és imádta.
Nagy, téglalap alakúra tépett, szürke csomagolópapír-darabok és a
régi doboz pasztellkrétája voltak mellette. Már áttanulmányozott
egy csomó képes újságot, tehát tudta, hogyan néz ki Carrie, és milyen a stílusa általában. Találomra kivett egy krétát, és rajzolni
kezdett.
Az első néhány vázlatot úgy dobta félre, hogy rájuk sem nézett,
de végül körvonalazódni kezdett egy ötlet a gondolataiban. Nem
tudta, hogy Carrie-nek mesterségesen megnagyobbított mellei vannak-e, vagy sem, de ha igen, akkor – Elsa érzése szerint – fontos
elkerülni minden stílust, ami ezt túlságosan nyilvánvalóvá tehetné.
Az ügyfeleivel általában szokott lenni egy találkozó, amikor beszél velük az anyagokról, a részletekről, kedvenc virágaikról, kedvenc festményeikről, filmjeikről, színdarabjaikról – bármiről, ami
jelezheti, hogy a leendő menyasszony mit álmodott meg magának.
Az esküvője napján minden lány hercegnő akar lenni – vagy ha
nem, akkor nem hozzá jön menyasszonyi ruháért.
De Carrie-vel ez másként van. Sokkal nehezebb. Nem lesz idő
egy kényelmes, csajos összejövetelre a műhelyben, ahol Elsa felcsavarja a fűtést, teát és csokis kekszet vesz elő, és a menyasszony
levetkőzhet, és elkezdhet belebújni a ruhájába.
*

Fiatal, középosztálybeli nők számára készült havilap (1852-1874).
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Carrie sűrű programja miatt Elsának sok vázlatot és szövetmintát
kell küldenie, hogy ügyfele legalább elvethesse a neki nem tetszőket. Sarah célzott rá, hogy Elsának esetleg meg kell majd látogatnia
Carrie-t, bárhol legyen is éppen a világban, ha garantálni akarja,
hogy a nő döntsön. Sarah nagyon is tisztában volt az idő rövidségével, és két hónapnál kevesebb idő egy olyan bonyolult ruhára, mint
Ashlyné, nagy terhet jelentett Elsának – végül is más feladatai is
vannak. Mindazonáltal Elsa ugyanúgy szerette a kihívásokat, mint
Sarah, és meglehetősen biztos volt benne, hogy időben el tud készülni a ruhával, hacsak nem jön közbe valami kellemetlenség.
Befejezte a harmadik tervet – az eddigi kedvencét, amelyet sikerült szexire és mégis menyasszonyhoz illőre megrajzolnia. Elsa úgy
érezte, hogy a menyasszonyoknak nem kell túl sok húst közszemlére tenniük, ha templomi esküvőjük lesz. Nagyon értett a levehető
ujjú és hátú ruhák alkotásához, amelyekkel a menyasszony a fogadáson annyi Saint-Tropez-ban vagy szoláriumban szerzett színt
mutathat meg, amennyit akar. Éppen nyilakat és részletezést rajzolt
a vázlatra, bemutatva ennek működését, amikor megszólalt a telefonja.
Meglepődött. Annyira belemerült a rajzolásba, hogy alig emlékezett rá, mit jelez az a vicces kis hang. Mire előhalászta a táskájából,
a telefon elhallgatott. Megnézte, ki kereste. Ismeretlen szám volt.
Összeráncolta a homlokát. Akkor nem Sarah. Visszament a rajzaihoz, és közben megjegyezte, hogy a pólóját pasztellkréta-foltok
tarkítják. És már majdnem tíz óra volt – túl késő ahhoz, hogy bugyi
nélkül bóklásszon, még egy vasárnaphoz képest is. Nyújtózkodott,
és ismét megtöltötte a teáskannát, mielőtt bement volna a parányi
fürdőszobába.
A telefon megint csörgött, amikor Elsa, még mindig törülközőbe
burkolózva, leforrázta a teafiltert. Majdnem figyelmen kívül hagyta, de felvette, arra az esetre, ha a szülei esetleg gleccserszakadékba
zuhantak volna, és neki kellene elsősegély-szolgálatot hívni hozzájuk.
– Elsával beszélek? – kérdezte egy hang. Ismerős volt, de nem
tudta névhez kötni. – Laurence vagyok. Emlékszel? Ashlyn esküvőjéről.
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Elsa hátrahőkölt. Amikor Mrs. Lennox-Featherstone mondta,
hogy Laurence elkérte a telefonszámát, nem gondolta, hogy tényleg
fel fogja hívni.
– Ó, igen – mondta óvatosan. Ha a nővére vagy az unokahúga
menyasszonyi ruhát akar, akkor annak az esküvőnek már a következő évben kell lennie.
– Szeretném megtudni, hogy találkozhatunk-e egy ital vagy valami mellett valamikor.
– Ó. – Elsa nem volt hozzászokva, hogy meghívják egy italra,
legalábbis ahhoz nem, hogy férfiak hívják meg, és feltételezte,
hogy Laurence randevúra hívja. A legutóbbi férfi, akivel szórakozni ment, a szülei barátainak fia volt. A szülők mindkét részről aggódtak egyedülálló gyerekeik miatt, és próbálták összehozni őket.
Nem jártak sikerrel. De Laurence szimpatikus volt. Kedves és vicces. Talán csak barátkozni akar. Laurence határozottan folytatta:
– Tehát lehet róla szó? Mit gondolsz?
– Ööö – igen. – Kicsit később Elsa előkotorta emlékeiből a társasági képességeit. – Nem látom be, miért ne lehetne. Milyen időpontra gondoltál?
– Mit szólsz a ma estéhez? Tudom, hogy nagyon későn szóltam,
de vasárnap van, és semmi sincs a tévében. – Elsa hallotta, hogy
Laurence magában nevet. –Az autós műsor éppen szünetet tart.
Elsa ettől elnevette magát, és eszébe jutott az évődésük az esküvőn.
– Úgy érted, ha teheted, megnézed a műsort, amelyben felnőtt férfiak kamaszként viselkednek? – kérdezte tettetett felháborodással. –
Mivel most nem teheted, meghívsz egy italra? – Nem Laurence
volt az egyetlen, aki szerette azt a műsort, bár ezt nem fogja elárulni.
Laurence is nevetett.
– Pontosan. Mit szólsz hozzá? Szeretnék kérni tőled egy szívességet, és inkább személyesen tenném.
– Amikor már eltompítottad az érzékeimet valami erős itallal?
– Gondolatolvasó vagy.
Elsa kuncogott. Igen, élvezte az esküvőt, de főleg azért, mert
Laurence nagyon kedves volt vele, és vicces társaság is.
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– Hát, ha valami ruhára van szükséged valakinek, akkor esélytelen, hacsak nem jövőre kell.
– Ennek semmi köze a ruhákhoz – mondta Laurence. Próbált sértett hangon beszélni, de nem teljesen sikerült neki. – Vagy legalábbis csak közvetetten van hozzájuk köze.
– Akkor oké – mondta Elsa egy pillanatnyi habozás után. Aki
mer, az nyer, ahogy anyja mondaná. – Találkozzunk egy italra.
Hány órakor?
Laurence hallgatott egy kicsit, aztán így szól:
– Találkozhatunk valamikor délután?
– Igen. Miért kérdezed?
– Mert ha korán találkozunk, akkor lehet belőle vacsora, ha kedveljük egymást.
– Értem, hova akarsz kilyukadni. De tegyük fel, hogy egyikünk
kedveli a másikat, a másik viszont nem. –Elsának ritkán adódott
lehetősége ilyen kötekedésre, és azon kapta magát, hogy élvezi.
– Ennek semmi értelme – mondta Laurence határozottan.
– Nagyon is van értelme – bizonygatta Elsa. – Tegyük fel, hogy
az egyikünk igazán unatkozik. Hogy állna fel és mondaná: „Annyira sajnálom, mennem kell”, ha a másik remekül érzi magát, és már
eldöntötte, hogy lehet belőle vacsora?
– Megmondom, mi legyen – mondta Laurence egy pillanatnyi
töprengés után –, legyünk bátrak, és menjünk vacsorázni. Ha siralmasan érezzük magunkat, akkor kihagyhatjuk a desszertet és a kávét.
Elsa elmosolyodott, és megrázta a fejét.
– Oké. Bátor leszek. Mit szeretnél, hol találkozzunk?
– Fölveszlek a lakásodnál, és akkor nem kell aggódnod az autód
miatt. – Kis szünetet tartott. – Ha nem akarod, hogy én vigyelek
haza, bármikor foghatsz egy taxit.
– Most te vagy gondolatolvasó – mondta Elsa, bár meglehetősen
biztos volt benne, hogy nem bánja majd, ha Laurence viszi haza.
Végül is nem iszik, és tudja, hogy jól vezet.
– Szóval, mi a címed? Elsa egy percre eltűnődött.
– Igazából el tudnál jönni értem a szüleim lakásához? Vasárnaponként általában átmegyek hozzájuk. –Nem akarta, hogy
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Laurence máris eljöjjön a műhelyébe. Szerette elég jól megismerni
az embereket, mielőtt beengedte őket.
– Ó. Azért, hogy meg tudjanak nézni maguknak, mielőtt elviszem
a lányukat a régi sportkocsimon?
Miért nem számított rá, hogy ezt fogja gondolni?
– Nem! Már majdnem harminc vagyok, nem kell meggyőznöd
apámat a jó szándékaidról. – Elsa nevetett, mert mulattatta az ötlet.
– Emiatt nem fogok aggódni – mondta Laurence –, de örülök,
hogy lehetőségem lesz megnézni magamnak az anyádat.
– Miért? – Elsa összezavarodott.
– Mert végül minden nő úgy fog kinézni, mint az anyja.
– Ez csak egy vacsora, Laurence – magyarázta Elsa türelmesen,
magában mosolyogva. – Még ha desszert és kávé is lesz, akkor sem
fog olyan sokáig tartani.
Elsa hallotta, hogy Laurence hangjában nevetés bujkál.
– Mondd a címet! Nyolcra megyek érted.
Amikor Elsa beugrott a szüleihez, anyja a kanapén feküdt, lábát a
karfán pihentetve. Elsa egész nap dolgozott, és mivel nem sok ennivalója volt otthon, szeretett volna egypár falatot enni, amivel kihúzza addig, amíg Laurence megérkezik. Nem akart éhgyomorra
inni, és anyja hűtőjében lesz valami, amit megdézsmálhat. Először
a nappaliba ment.
– Szia, anya. Kérsz egy teát?
– Egy pohár bort. Apád miatt lejártam a lábamat.
– Jót tesz neked. Nem vagy eléggé edzésben – szólalt meg Elsa
apja az újság mögül. – Én is szeretnék egy pohár bort. Van egy
bontott üveg.
Elsa behozta a szüleinek a bort és egy kis pisztáciát egy fatálban,
majd megkérdezte:
– Készíthetek magamnak valami uzsonnát? Este randim lesz.
Anyja lábai lerepültek a kanapéról, amint felült.
– Helyes.
Nem tévesztette meg Elsát. Anyja minden idegszálával arra koncentrált, hogy ne izgassa fel magát túlságosan, ne legyen túl kíváncsi, és ne tegye nyilvánvalóvá, hogy ez rendkívüli esemény. A legkevésbé sem csapta be a lányát.
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– Hm – dünnyögte Elsa. – Valójában talán én is iszom egy pohár
bort.
Mielőtt kiment a szobából a borért, látta, hogy anyja összeszorítja
ajkait az aggodalomtól, amiért vezetés előtt iszik. Elsa magában
mosolygott a konyhában; anyja imádni fogja Laurence-t. Gyorsan
készített egy szendvicset, és egy pohár bor kíséretében bevitte a
szüleihez. Anyja kétségbeesetten vágyott rá, hogy Elsa találjon
magának egy fiút, és ugyanilyen kétségbeesetten vágyott arra, hogy
Elsa ne tudjon erről, de a lány sajnos túl jól értette anyja testbeszédét ahhoz, hogy bármi kétsége legyen efelől.
Elsa letelepedett az üres kanapékarfára.
– Igen. Valójában arról a férfiról van szó, akivel Ashlyn esküvőjén találkoztam.
– Akivel táncoltál, akié a Morgan volt?
Elsa bólintott.
– Elraktároztál minden részletet, ugye?
Anyja legyintett.
– Hát, nem jársz olyan sok puccos esküvőre, nem? Emlékeznem
kell rá.
– Mindegy. Este nyolcra jön értem.
– Nyolcra! Kevesebb mint egy óra múlva! Jobb, ha kitakarítok, és
felveszek valami rendes ruhát. És te miben leszel?
– Minden rendben, ne ess pánikba, nem ebben. Hoztam valamit,
amibe átöltözhetek.
– Hadd lássam!
Elővette a hátizsákot, amelyben a szépen összehajtott váltás ruhát
hozta. Anyja hümmögve nézte a ruhát, és már nem volt olyan közömbös.
– Gyanítom, nem áll fenn a veszélye, hogy kapok valami vacsorát, ugye? – mondta Elsa apja, akinek nem volt tudomása a női beszélgetésről, és még mindig a keresztrejtvénnyel küzdött.
– Van egy kis finom virsli, ha hámozol krumplit – mondta Elsa
anyja. Kivette a pólót, amely a lánya szerint elég elegáns volt egy
alkalmi randevúhoz, még egy első randevúhoz is.
– Gyanítom, szeretnétek, ha meg is főzném.
– Így igaz – mondták a család nőtagjai kórusban.
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– Komolyan, drágám, tényleg nincs semmid, ami nem fekete? –
kérdezte Elsa anyja.
– Ez szép póló. Elég új. Nincs vele semmi baj. – Eszébe jutott,
hogy Ashlyn anyja azt mondta, nem kellene feketét viselnie, és
eltűnődött, vajon igaza volt-e. Azt is mondta, hogy megcsináltatja
majd a színeit – de ha szerencséje van, akkor erről teljesen megfeledkezett. Ashlyn anyja nagyon elfoglalt asszony.
– Igazán, drágám… – kezdte Elsa anyja, aztán elhallgatott. –
Rendben, hát nézd meg az ékszereimet, és meglátod, találsz-e valamit, amivel feldobhatod, de… – Elhallgatott, és eltökélte, hogy a
lehető legbátorítóbb lesz – Imádom ezt a frufrut!
Elsa fintorgott egyet anyja szóhasználatán, amint azt elvárták tőle,
aztán anyja így szólt:
– Rendben, megyek porszívózni.
– Anya, vasárnap este van!
– De jönnek hozzánk!
– Csak egy ember jön, és nem fogja átlépni a küszöböt – mondta
Elsa anyja távozó hátának. – Ha tudtam volna, hogy ez ekkora felhajtást okoz, akkor hozzám is jöhetett volna.
Természetes vágya ellenére nem hagyta figyelmen kívül anyja tanácsát, hanem végigsimított ujjával a nyakláncok és gyöngyök seregén, amelyek az öltözőasztal mellett egy állványról lógtak. Anyja
szerette a nagy, népi, figyelemfelkeltő kiegészítőket. Azt bizonygatta, hogy ez arra az időre nyúlik vissza, amikor ő készítette a saját medáljait vörösre festett dinnyemagokból, a fülbevalóit pedig
anyja összegyűjtött gyöngyeiből.
Elsa egy pillanatra felborzolta a frufruját, és rájött, hogy ő is szereti. Aztán fölemelte egyik nyakláncot a másik után, amíg talált egy
egyszerű, zsinóron lógó függőt. Türkiz és ezüstszínű volt, illett a
fülbevalójához. Éppenséggel nem sokat árult el Elsa művészi érzékéről, de elég kellemesen nézett ki. Csak nyolc óra előtt öt perccel
mutatkozott anyja előtt, hogy ne sóhajtozhasson, és ne kívánhassa
szinte hallhatóan, hogy a lánya egy kicsit jobban engedje el magát.
Laurence pontosan nyolckor érkezett. Elsa nyitott ajtót, és alig
ismerte fel. Amikor legutóbb látta, a férfi zsakettben volt. Most egy
hétköznapi inget viselt, amit lazán a farmerjébe tűrt. Megpuszilta
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Elsát.
– Annyira örülök, hogy nem csípted ki magad – mondta –, arra
gondoltam, hogy olyan helyre viszlek, ahol van kerthelyiség. Jól is
főznek.
Mivel Elsa kicsípte magát, a mosolya nem volt egészen szívélyes.
Észrevette, hogy anyja az előszobában sertepertél. – Ó az anyám.
Anya, ő Laurence.
– Hello, Mrs. Ashcombe, örülök, hogy megismerkedtünk – mondta Laurence. – Laurence Gentle vagyok.
– Hello, én is nagyon örülök – felelte Elsa anyja olyan kecsesen,
hogy a lánya megirigyelte. – Volna kedve bejönni és inni valamit,
vagy máris indulni szeretne?
– Azt hiszem, jobb, ha indulunk, köszönöm.
– Szia, anya, kösz az uzsonnát. Nemsokára találkozunk. – Elsa
megpuszilta anyját, aztán bekiabált: – Szia, apa!
Mrs. Ashcombe a kapuban állt, amíg Elsáék a járdán sétáltak.
– Ó, ez az ön autója? Jobb, ha nem hagyjuk, hogy Elsa apja meglássa, különben sosem indulnak el.
– Máskor örömmel megmutatom neki, ha érdekli.
– Milyen kedves. Jó lenne, de most ne itt várakozzatok, ha foglaltatok asztalt. Érezzétek jól magatokat.
Elsa búcsút intett.
Laurence jó társaság volt. Odavezette Elsát a kerthelyiségben egy
asztalhoz, és azzal a nyugodt hatékonysággal intézkedett az italokkal és az étlappal kapcsolatban, ami olyan jó vőféllyé tette.
– Mit kérsz? – kérdezte, amint letettek Elsa elé egy nagy pohár
fehérbort az asztalra. – Nagyon jó halat adnak. Mihez lenne kedved?
Az étlap igényesebb volt, mint amit a laza kerti hangulat sejteni
engedett.
– Rendesen el kell olvasnom. Annyi finomság van.
– Mennyire vagy éhes? A pástétom különösen jóízű.
– Hm, de talán csak valami könnyűt kérek… – mondta Elsa, aki
alig egy órával volt a sajtos szendvics után.
– Utána pedig sült húst és sült krumplit. Jó ötlet, azt hiszem, csatlakozom hozzád.
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– Még nem döntöttem el, de talán…
– Kézzel darabolt krumpli, ki tudna ellenállni?
Elsa oldalra billentette a fejét, és kérdőn nézett.
– Valamiért puhítasz? – kérdezte gyanakvón.
Laurence bólintott.
– Persze! Mondtam. Szívességet szeretnék kérni tőled.
– Szóval szívességet. Mi lenne az?
Laurence megrázta a fejét.
– Később. Még mindig elég kimért vagy. Megvárom, amíg megiszod a második pohár bort.
Elsa felvette a borospoharát, kortyolt belőle, és azt gondolta, ez
már tényleg a második pohár.
– Te miért nem iszol, Laurence? Vagy ez kínos kérdés?
– Egyszerűen így döntöttem évekkel ezelőtt. Sosem bántam meg a
döntésemet.
Nyilvánvalóan nem érezte szükségét, hogy tovább részletezze.
Elsa kicsit összeráncolta a homlokát.
– De nem unatkozol azokon a bulikon, ahol mindenki részeg, és
unalmassá válik?
Laurence vállat vont.
– Ha igen, akkor egyszerűen hazamegyek. Na, mit szeretnél enni?
– Pástétomot, sültet és krumplit – mondta Elsa határozottan. Általában órákig tartott, mire döntött.
– Feltétlenül hagyj helyet a desszertnek. A konyhafőnök Bécsben
tanult, és elképesztő tortákat süt.
– Anyám egyszer elment Bécsbe néhány barátnőjével. Megtanult
almás rétest sütni. Szóval gyerünk, mondd el, mi ez a szívesség!
Laurence tűnődve nézett Elsára, mintha azt mérlegelné, várjon-e a
kéréssel az étkezés végéig, vagy rögtön mondja el.
– Oké. Szeretném, ha a partnerem lennél egy nagyon flancos bálon.
– Csakugyan? – Elsa megdöbbent. Arra számított, hogy Laurence
arra kéri, varrjon egy ruhát, alakítson át valamit, vagy akár hajtsa
fel a farmerját. – Miért?
– Mert nagyon jó társaság vagy, és szeretnélek elvinni. És – folytatta határozottan bűnbánó mosollyal – olyan ember tartja, aki min120

dig nőket mutat be nekem. Most igazán szeretném a sajátomat vinni.
– Tudod, az a ruha nem az enyém volt – mondta Elsa gyorsan, arra az esetre, ha Laurence úgy gondolná, hogy rendszeresen így néz
ki, frizurával, sminkkel és egy mesébe illő ruhával. – Visszaadtam.
Nincs saját báli ruhám.
Laurence egyetlen fejrázással elhessegette ezt az aggodalmat.
– Nem számít. Jelmezbál lesz.
– Jelmezbál? – Elsa kezdett kíváncsi lenni.
– Igen, csakhogy nem akárhogy kell hozzá öltözni. Mindenkinek
régence-stílusú ruhát kell viselnie.
– Jaj, istenem. – Ehhez tartozik majd valami nagyon trükkös fűző? Elsának sikerült megtartani ezt a gondolatot magának.
Laurence fölnevetett, mert látta, hogy Elsa mire gondol.
– De igazán nem kell elkészítened a ruhádat. Kölcsönözhetsz
egyet. Valójában kikölcsönözhetem mindkettőnk jelmezét.
Laurence nyilvánvalóan egyáltalán nem volt tisztában javaslata
rettenetes mivoltával. Elsa nem talált szavakat, amelyek kifejeznék
az ötlettel kapcsolatos rémületét.
– Arra kérni egy varrónőt, hogy kölcsönözzön ruhát isten tudja,
honnan, olyan, mintha arra kérnél… – Megállt, és nem tudta, milyen hasonlatot mondjon. –Nem tudom, mintha arra kérnél egy
mesterszakácsot, hogy beugorjon valahova hamburgert és sült
krumplit enni.
Úgy tűnt, Laurence átgondolja ezt.
– Azt hiszem, a legtöbb főszakács hajlandó lenne rá, ha erőltetnék.
Elsa felszisszent.
– Hát én nem vagyok hajlandó kikölcsönözni egy izzadságszagú,
történelmileg helytelen, dohos, régi függönyt!
Laurence kicsit csalódottnak tűnt.
– Ez azt jelenti, hogy nem jössz el velem?
Elsa hirtelen rájött, milyen bárdolatlannak tűnhetett. Meghívták
egy nagyszerű eseményre, ő pedig csak sopánkodik. Fogalma sincs,
miféle kölcsönzőre gondol Laurence, és lehet, hogy korhű anyagból, az utolsó részletre is odafigyelve készített, kitűnő jelmezekről
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van szó. Anyja elborzadna, ha hallaná.
– Ó. Sajnálom. Nem akartam tapintatlan lenni. Mit gondolhatsz
most rólam?
Laurence ismét elgondolkozott.
– Úgy vélem, nagyon elfoglalt nő vagy, és egyszerűen most nincs
benne a pakliban, hogy időt és fáradságot fordíts egy saját ruha
elkészítésére.
Elsa az ajkába harapott és bólintott. Pontosan erről volt szó.
– Több mint egy hónap múlva lesz, ha ez segít. Tudtam, hogy
nagy kérés – mondta Laurence halkan. – Talán el kellene vinnem
néhányszor vacsorázni, hogy kárpótoljalak érte?
Elsa még mindig hallgatott. Egy része nagyon szeretett volna elmenni a bálba. Szeretett volna Hamupipőke lenni, nem pedig csak a
tündér keresztanya a varázspálcával, aki a gyönyörű ruhát készíti,
csak sokkal nagyobb erőfeszítéssel, mint amennyit egy alufóliába
csomagolt pálca lengetése jelent, amelynek a végére arany csillagot
ragasztottak. Ashlyn esküvőjén ráérzett az ízére, és eléggé élvezte.
De a másik része nagyon jól érezte magát attól, hogy életveszélyesen éles ollóval tüllkötegeket szabdal, varrást vesz be, üveggyöngyöket varr fel, és a háttérben marad. Melyik volt ő – melyik az
igazi Elsa?
– Remélem, mondasz valamit – szólalt meg Laurence. – Kezdem
azt gondolni, hogy egy orgiára hívtalak, és nem fogtam fel, hogy
kódolva beszéltem.
– Sajnálom. – Elsa felsóhajtott és elmosolyodott. –Rettenetesen
goromba voltam. Meghívsz egy nagyszerű buliba, én pedig csak
bosszankodok amiatt, hogy túl sok időmet veszi igénybe. – Többek
között, tette hozzá magában.
– Nem vettem figyelembe a kölcsönzéssel kapcsolatos tökéletesen
jogos érzéseidet. – Laurence oldalra billentette a fejét. – Tehetek
bármit, amivel javíthatok a dolgokon?
– Megkérhetsz rá valaki mást, valakit, aki tényleg tud táncolni,
amiről történetesen jól tudod, hogy én képtelen vagyok rá. Végül is
bizonyára rengeteg más nőt ismersz. És ők a kölcsönzésből sem
csinálnának nagy ügyet.
– De téged kértelek meg. – Laurence szája sarka megmoccant. –
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Még a korlátaid ismeretében is.
Elsa Laurence kezére tette a kezét, próbálva jóvátenni gorombaságát.
– De éppen ezt mondom! Mehet veled valaki, akinek nincsenek
korlátai.
– Van egy tervem a korlátaiddal kapcsolatban. Keringőórákat fogok szervezni neked, vagy legalább egy órát. Utána tudsz majd
táncolni.
– De miért nem választasz valakit, aki már eleve tud?
Laurence elkeseredetten nevetett.
– Téged aztán igazán nehéz elhívni valahova!
Elsa döbbenten nézett.
– Nem, nem az – ide is eljöttem, nem? Egyszerűen csak kemény
vagyok – valójában egyáltalán nem vagyok kemény. Olyan lágy
vagyok, mint egy darab szappan…. – Ekkor, felfogva, hogy összezavarodott, és a szappan általában kemény, így folytatta: – Vagy
valami, ami nagyon lágy… de nem akarom, hogy annyi vesződségedbe és pénzedbe kerüljön, ha valaki más is megfelel.
Laurence elkeseredetten pillantott rá.
– Nem, nem felel meg. – Lassan beszélt, mintha kisgyerekhez
szólna, aki teljesen félreértett valamit. – Sok nőt ismerek, akiket
megkérhetnék, de te vagy az, akit megkértem. Jó móka lesz, jól
fogunk szórakozni.
– Ó. – Úgy tűnik, őszintén azt akarja, hogy vele menjen.
Laurence elmosolyodott, hogy enyhítse Elsa pillanatnyi szorongását.
– Már az megéri az összes vesződséget és kiadást, ha látom a barátom arcát, amikor besétálok egy gyönyörű nővel – vagy ahogyan
a fiúja fogalmazna, egy első osztályú pipivel. Kérlek, mondd, hogy
eljössz!
Elsa nem volt benne biztos, hogy mit akar. Rájött, hogy el akar
menni. Nagyon hízelgő meghívás, és kedveli Laurence-t, de van rá
ideje, hogy készítsen valamit? Feltéve, hogy Carrie nem dönt hirtelen, tud készíteni valamit.
– Oké. Valószínűleg tudok rá varrni valamit, ha most meg tudom
csinálni, de abban a pillanatban, amikor az, akinek esküvői ruhát
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készítek, döntésre jut, mindent abba kell hagynom. Az a helyzet,
hogy van egypár darab, aminek még meg kell csinálnom az utolsó
próbáit, és amit még be kell fejeznem. – Elhallgatott. – Esténként is
dolgozom. – Új frufruja alól méregette Laurence-t, és próbált határozottnak tűnni. – És elmegyek egy keringőórára. De csak egyre.
Többre nem lesz időm.
Most Laurence tette a kezét Elsáéra.
– Köszönöm, Elsa. Igazán örülök.
Elsa egy kis bizsergést érzett. Laurence-nek szép keze volt, és
eléggé jó érzés volt, hogy megérintette. Lelki nyugalma szerencséjére a pincér ebben a pillanatban érkezett, hogy fölvegye a rendelést. Amíg nem ő rendelt, addig Elsa felfogta, hogy egy nagyon
kedves férfi jelmezbálba hívta, és keringőzni fog tanulni, éppen
úgy, mint egy Georgette Heyer-regény naivája. Emellett úgy tűnik,
hogy a kedves férfi eléggé lelkesedik az ötletért. Sok dolgot kell
tisztáznia.
Amikor a pincér felvette a rendelést, és elvitte az étlapokat,
Laurence így szólt:
– Szóval biztosan eljössz?
– Igen, elmegyek. És nagyon köszönöm a meghívást. – Kis szünet
után hozzátette: – De tartozol nekem valami óriási dologgal.
Laurence fölnevetett, aztán elkomolyodott.
– Bármit örömmel megteszek neked, amit valaha is kérsz tőlem.
Elsa elmosolyodott. Laurence elfogadhatóan néz ki, szemlátomást
jómódú és egyedülálló. Szóval mi a baj vele? Bizonyára van valami
probléma, különben nem hívná őt szórakozni.
– Mivel foglalkozol? – kérdezte a férfit. Ha azt feleli, hogy temetkezési vállalkozó, tudni fogja, hol a hiba.
– A Cityben dolgozom – mondta Laurence mosolyogva. – Ha
nem vigyázol, mindent elmesélek róla.
– Nem, köszönöm, igazad van. – Elsa mosolygott. Minden rendben van Laurence-szel.
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Tizenharmadik fejezet

Bron néhány másodpercig feküdt az ágyban, és figyelte, hogy
Roger ébredezik-e. A vasárnap reggel volt Roger kedvenc időpontja a szexre – szombat esténként általában kicsit túl sokat ivott hozzá, hétköznap pedig túlságosan rögeszmésen készült a munkájára.
Bár Bron számára már igazán semmit sem jelentett, tudta, hogy a
szex kerülése nem fogja segíteni a kapcsolatát. Tízig számolt, kicsúszott az ágyból, és besurrant a fürdőszobába, megkönnyebbülten
és bűntudatosan – de megkönnyebbülése nagyobb volt, mint a bűntudata. Talán el kell menniük együtt valahova egy hétvégére, bár a
szíve legmélyén tudta, hogy ennél többre lenne szükség ahhoz,
hogy rendbe hozzák a dolgokat.
Mire visszajött a hálószobába, Roger már fölébredt. Álmosan pislogott Bronra.
– Ha nem lesz itt semmi más ma reggel, akkor akár ágyba is hozhatnád nekem a reggelit – mormogta.
Bron a lehető leggyorsabban fölkapott magára valami ruhát, nehogy túlságosan fölkeltse Roger érdeklődését.
– Mit szeretnél?
– Tudod, mit szeretnék, de azt nyilvánvalóan nem fogom megkapni tőled.
Bron kényszeredetten elmosolyodott.
– A reggelire gondoltam, te szamár. Sok dolgom van mára, mielőtt elmennénk a szüléidhez.
– Szalonnás tojást, pirítóst és kávét kérek. Ja, és egy fél paradicsomot.
– Az ágyban ne egyél pirítóst, Roger, kérlek!
– Ó, ne légy olyan szarrágó! – Ezután visszadőlt, a hátára fordult,
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és szemlátomást azonnal visszaaludt.
A földszinten Bron föltette a teáskannát, majd kinyitotta a szekrényt, és megtalálta a biztos helyre rejtett csokitartalékát. Sóhajtott
egyet. Roger egyáltalán nem olyan rossz ember, de nem különösebben figyelmes, ha a kapcsolatukról van szó. Vajon tényleg
örömmel folytatja úgy, ahogyan most élnek? Nem szeretne valami
olyasmit, ami jobban hasonlít szerelmük kezdetéhez?
Kivett egy csomag szalonnát a hűtőből. Miután elkészíti és felviszi Roger reggelijét, le fog jönni, készít egy csésze teát, és csokoládét mártogat bele, amíg elolvassa a tegnapi újságot. Lesz néhány
értékes perce arra, hogy kényeztesse magát, mielőtt igazán megkezdődne a vasárnapi fejetlenség.
Amikor fölvitte Roger tálcáját, úgy tűnt, hogy a férfi mélyen alszik. Ébressze föl? Csak hagyja itt a tálcát, és kockáztassa meg,
hogy kihűl, vagy vigye vissza a földszintre? Megeheti a pirítóst ő
maga. De mielőtt eldönthette volna, Roger nyögött egyet, hangosan
fingott, és így szólt:
– Mondtam, hogy ma este lesz a kocsmában valami
krikettklubrendezvény? Ma egyáltalán nem kell főznöd, mert az
ebédet anya készíti.
– Éppen most készítettem neked reggelit – állapította meg Bron,
de neheztelés nélkül; ma reggel nem tudott azzal foglalkozni, hogy
vitatkozzon vele.
– Az nem számít. Hét közben sosem készítesz. –Roger felült és
elmosolyodott. – Ez finomnak tűnik. Felhoznád nekem az újság
autós mellékletét? Tudom, hogy téged csak a csajos részek érdekelnek.
Bron eltűnődött rajta, megmondja-e Rogernek, hogy nem említette a krikettrendezvényt, de úgy döntött, nem akarja kitenni magát
egy esetleges vitának. Ha a közös életük nem lehet izgalmas, akkor
legyen békés.
Bron tisztában volt vele, hogy Roger azt kívánja tőle, hogy aznap
este jól nézzen ki, tehát különösen gondosan sminkelt. A haját
megmosta és beszárította, körmei pedig ez egyszer elfogadhatóan
hosszúak voltak. Elővette a kedvenc ruháját. Tavalyi darab volt, de
még mindig csinosnak és újnak tűnt a rövid, kacér szoknyával, a
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spagettipánttal és a halvány virágmintával. Az a fajta ruha, ami
sosem volt igazán divatos, és így sosem ment ki igazán a divatból.
Előhúzott egy halvány, orchideaszínű kasmírkendőt, hogy abba
burkolózzon, ha fázik, de az este már-már fülledt volt, és valószínűleg nem lesz rá szüksége. A kendőt a táskája fülére kötötte, hogy
ne veszítse el, aztán ment, hogy megmutassa magát Rogernek, aki a
kávézóasztalra tett lábbal olvasta a vasárnapi újság sportmellékletét, amelyet a szüleitől kért el.
– Hogy nézek ki? – kérdezte Bron. Gyűlölte, hogy kénytelen ellenőriztetni magát, de ha nem teszi meg, Roger mindenképpen azt
fogja mondani, hogy rosszul néz ki.
Roger felpillantott.
– Oké.
– A szoknyával van baj? Túl rövid?
Roger megrázta a fejét.
– Nem, a szoknya szép. Egész klassz. – Egy bók! El sem meri
hinni! – A lényeg, hogy ne szólalj meg, és ne rontsd el – tette hozzá
Roger.
– Ezt pontosan hogy érted? – kérdezte Bron.
Roger felsóhajtott.
– Sehogy! Ne hergeld bele magad teljesen, csak vicc volt. Egyszerűen úgy értettem, hogy ne fárassz mindenkit a szalon történeteivel. Ha ki kell vágni egy beakadt hajcsavarót, az egyszerűen nem
olyan vicces. Sok feleségnek, aki ott lesz, igazán fontos munkája
van.
Jól helyre tette Bront. És mivel Roger harsogva nevetett, amikor
az első találkozásukon mesélt neki erről az incidensről, Bron megbántva érezte magát, és boldogabb idők után sóvárgott. Valóban
menthető ez a kapcsolat? És ha nem, akkor mik a lehetőségei? Valójában tudta a választ, de nem akarta elfogadni. Titokban összeállított egy ügyféllistát – olyan embereket sorolt fel, akiknek már
dolgozott a szalonon kívül, vagy olyanokat, akik vele mennének, ha
kilép onnan. De az a tudat, hogy Roger boldogtalan lenne ettől,
csak még bűntudatosabbá tette.
– Hát, drágám, a fodrászkodás nem éppen olyan bonyolult, mint a
rakétakutatás, ugye? – folytatta Roger, aki valószínűleg megérezte,
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hogy megbántotta Bront, és próbálta egy kicsit jobb kedvre deríteni.
– Valójában a rakétakutatás sem olyan bonyolult – mondta Bron,
és fáradtnak érezte magát, mielőtt még elindultak volna. – Elég
egyszerű dolog.
Bron ezt hallotta valahol, de nem igazán tudta, hogy egyszerű-e
vagy sem. Magas sarkú cipőjében, amelyben nem volt olyan könynyű járni, kicsattogott a szobából, még mielőtt Roger válaszolhatott
volna. A konyhába menekült, és elkortyolt egy pohár vizet.
Ó, mennyire nem akart elmenni erre a rendezvényre! Alig fog ismerni valakit, akiket pedig ismer, azokat nem kedveli különösebben: mindenki bróker vagy jogász vagy valami efféle. És Rogernek
igaza volt a feleségekkel kapcsolatban – mindegyiknek olyan munkája van, amiről büszkén mesélhet. Tökéletesen jól tudja, hogy
amit ő csinál, az is éppolyan érdekes és nehéz, mint sok nő munkája, de azt is tudja, hogy a társadalom – legalábbis ez a társadalom –
feltételezi, hogy a fodrászmesterség ostobáknak való. Néha arra
gondolt, hogy szerez egy pólót, a következő felirattal: „Fodrász
vagyok, kérlek, beszélj lassan!”, de úgy vélte, valószínűleg nem
értenék meg, hogy iróniának szánta. Alighanem egy „tizenkét
tárgyból érettségiztem, ebből három emelt szintű volt, és fölvettek
az egyetemre, de úgy döntöttem, fodrász leszek” feliratú póló sem
segítene rajta.
Amikor megérkeztek a kocsmába, át kellett verekedniük magukat
a zsúfolt termen. Egy countrykocsma volt, amit Roger jól ismert,
mert ide járt a krikettező társasággal, de Bron még csak néhány
alkalommal fordult meg itt. Az egyik termet a krikettklub foglalta
el, tehát valójában inkább klubnak tűnt, mint kocsmának.
– Mit iszol? – kérdezte Roger. – Te vezetsz.
Mivel mindig Bron vezetett, amikor elmentek valahova Roger barátaival, ez nem volt nagy meglepetés.
– Narancslét kérek szódával.
Roger utat tört magának a pulthoz. Bron mögötte várakozott, és
(mint mindig) úgy érezte magát, mint egy kisgyerek, aki arra vár,
hogy anyja figyeljen rá egy kicsit. Körülnézett. Felismert néhány
arcot, aztán a pillantása egy jól ismert arcon állapodott meg. Sasha
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volt az, annak a szalonnak a tulajdonosa, ahol Bron dolgozott. Az
az ember, akit a legjobban utál. Mit keres itt, éppen ebben a kocsmában?
Gyorsan elkapta a pillantását, és remélte, hogy Sasha nem veszi
észre. Eleve elég nehéz estének ígérkezik – igazán már csak a főnöke hiányzik hozzá.
Roger átnyújtott neki egy poharat.
– Gyerünk, látom, hogy ott vannak a többiek. Bron mélységesen
lehangoltan követte Rogert oda, ahol Sasha üldögélt Roger barátai
között, mintha már a banda tagja lenne.
– Sziasztok, srácok – köszönt Roger. – Egészségetekre! – Megemelte a korsóját, és nem fárasztotta magát Bron bemutatásával,
aki azon tűnődött, vajon mi a fenéért hozta el őt Roger.
A semmibe mosolygott, és az italát kortyolgatta.
– Szia, Bron! – szólalt meg Sasha. – Lefogadom, nem számítottál
rá, hogy találkozunk!
Bron kényszeredetten elmosolyodott.
– Nem. De azt hiszem, te sem gondoltad, hogy találkozunk. – Érdekes módon úgy tűnt, Sasha eléggé otthon van ezek között a
nagymenők közt, de talán egy szalon birtoklása valamelyest növeli
az ember státusát.
– Ó, tudtam, hogy jössz. – Sasha fontoskodó pillantásától Bron
úgy érezte, hogy rajta kívül mindenki tud valami titkot. – Roger
mondta, hogy el fog hozni.
Bron Rogerre nézett, aki látszólag tökéletesen jól érezte magát.
Bron tudta, hogy Sasha és Roger felületesen ismerik egymást. De
arról nem tudott, hogy Roger valaha is beszélt volna Sashával.
– Ne nézz olyan meglepetten – mondta Sasha. – Felhívtam, hogy
tegyen be egy hirdetést a krikettprogramfüzetbe.
– Így igaz – mondta Roger. – A helyi hirdetések nagyon fontosak
nekünk. Ha tudunk egy szponzort szerezni a felszereléshez…
– Hát, az jó – mondta Bron halkan, de a szokásosnál határozottabban. – Ha a krikettes haverjaid eljönnek a szalonba, akkor nem
kell majd ingyen vágnom a hajukat.
– Bron! – mondta Sasha kötekedve. – Nem dolgozol másodállásban, ugye?
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– Én vágom Roger anyjának haját és minden feleség és barátnő
haját, aki teát készít helyettem, amikor én vagyok soron. – Sasha
nem tudott Bron új esküvődömpingjéről; Bron igazán remélte,
hogy Roger nem fog megszólalni.
– Miért nem mondod neki, hogy kérjen időpontot a szalonban? –
kérdezte Sasha. Még mindig mosolygott, arra célozva ezzel, hogy
viccel, de hangjában hallatszott a szokásos él, ami mindig ott volt,
amikor Bronnal beszélt. – Nincs olyan sok ügyfelünk, hogy megengedhesd magadnak, hogy ingyen dolgozz.
Bron visszamosolygott rá. Tökéletesen jól tudta, hogy Sasha minden szavát komolyan gondolta, és ez egyszer tökéletes válasza volt.
– Ha Roger anyja eljön a szalonba, nem lehet benne biztos, hogy
hozzám kerül. Lehet, hogy másik fodrásszal kell beérnie. – Bron
amolyan „butácska lány vagyok” arcot vágott, de éppolyan komolyan gondolta, amit mondott, mint Sasha.
– Ó, anyának mindegy, hogy ki készíti a frizuráját – szólt közbe
Roger, akinek minden felhang elkerülte a figyelmét. – Az olyan
korú nőknek nem számít, hogy néznek ki.
Ennek hallatán még Sasha is elborzadt egy kicsit, noha ő mondta
azt az igazán öregítő javaslatot Bron ügyfelének.
– Hát tudjátok, mire gondolok – folytatta Roger. –Egy nyisszantás
itt, egy csippentés ott, nem lehet fontos, hogy ki csinálja.
– Szóval a te hajadat ki vágja, Roger? – kérdezte Sasha.
– Bron – mondta Roger, és kissé elpirult.
– Látszik is. Legközelebb gyere hozzám, amikor vágatni akarsz.
Tudnék mit kezdeni egy ilyen hajjal. – Sasha olyan pillantást vetett
Rogerre, ami kizárt minden más jelenlévőt.
– Ó, kérlek, te vágd! – mondta Bron. – Van egy igazán kényes
rész, ahol egy kicsit ritkul. Talán tudsz valami okos dolgot csinálni
vele, amivel elrejtheted.
Roger Bronra bámult, és kissé eltátotta a száját.
– Sajnálom – folytatta Bron, még mindig szabadjára engedve a
benne élő bestiát –, nem tudtad, hogy kicsit kopaszodsz? Tudod, a
kor előre haladtával ez tökéletesen normális. – Ekkor, felismerve,
hogy talán kissé túl messzire ment az önérvényesítésben, így szólt:
– Kicsit melegem van. Kimegyek a kertbe levegőzni egy kicsit.
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A csoportból senki sem tiltakozik a távozása ellen, ébredt rá Bron,
amint utat engedtek neki. A hátsó ajtók nagy kertekre nyíltak, amelyek egy kis patakhoz vezettek. Bron letette üres poharát, és kisétált
a friss levegőre. Aztán, tűsarkait minden lépéssel a pázsitba szúrva,
a festői szépséggel a vízbe hajló fűzfák felé igyekezett. Kendőjét a
vállára húzta, hogy távol tartsa magától a szúnyogokat. Amint belebámulhat a vízbe, nyugodtabb lesz.
Tisztában volt vele, hogy végül vissza kell majd mennie, de igazán nem akart. Nem olyanfajta emberek, mint ő. Roger-félék, és
úgy érzi magát tőlük, mint egy gyerek, aki a játszótéren a csoport
szélén áll. Nincs éppen kiközösítve, de nem is fogadják be. És mikor került Roger ilyen jó barátságba Sashával? Nem arról van szó,
hogy féltékeny, de összezavarodott.
Maga köré fonta a karját, és ringatózott egy kicsit. Gondolatban
próbálta összeszedni magát.
Egy cigaretta parazsa a közeli facsoportra vonta figyelmét. Éppen
felfogta, hogy nincs egyedül, amikor a dohányzó alak megszólalt.
– Bocsánat, megijesztettem? – kérdezte egy férfihang.
– Ööö… nem… egyáltalán nem – mondta Bron zavartan.
– Próbálok leszokni – mondta a férfi, amint előlépett. – De megvannak a maga előnyei.
Magas, és ráférne egy hajvágás, gondolta Bron azonnal, aztán rájött, hogy ismeri a férfit. De mivel nem emlékezett, hogy hol és
mikor találkoztak, nem tett megjegyzést.
A férfi szemlátomást munkaruhát viselt. Egy mosástól megfakult
póló volt rajta, félig betűrve egy térd alatt szakadt, fakó farmerba.
Bron feltételezte, hogy ruhái nem a divat kedvéért néznek így ki,
hanem a használattól.
– Várjon csak – mi már találkoztunk! Bron kérdőn nézett rá.
– Talán igen…
– Igen! Közvetlenül Ashlyn esküvője előtt. Éppen akkor ment el,
amikor megérkeztem, hogy visszavigyem Majort a házba.
– Így igaz. – Bron lassan bólintott, és most már tisztán emlékezett: vissza kellett rohannia Roger miatt, mindig Roger miatt.
– Remélem, nem érzi úgy, hogy leszólítottam. – A férfi kicsit felhúzta a szemöldökét. – Talán ha bemutatkoznék.. . James vagyok.
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– Bron vagyok. És nem, teljesen rendben van. Nem érzem úgy,
hogy leszólított. – Nem volt benne biztos, hogyan érzi magát. A
férfi elég kedvesnek és barátságosnak tűnt, és egyáltalán nem látszott vészjóslónak, nem mintha Roger a segítségére sietne, ha szüksége lenne rá. Bron megborzongott.
A férfi egy kicsit oldalra billentette a fejét. –Jól van?
Bron szorosabbra húzta magán a kendőjét, mintha védené magát a
férfi kérdéseitől. – Remekül. – Ráébredt, hogy hangjából érződhetett a feszültsége, és remélte, hogy a férfi nem fogja észrevenni.
– Rendben van, nem próbálom felcsípni. Csak arra gondoltam,
hogy kissé… nos, ne is törődjön vele. –Megint elmosolyodott, és
Bron észrevette, hogy nagyon kedves a mosolya. Arca barna, álla
jócskán borostás, de kedves arc. – Igazából remekül néz ki, de nem
tűnik boldognak.
– Mondtam, hogy jól vagyok – ismételte meg Bron, ezúttal több
meggyőződéssel.
– Akkor mit keres egyedül idekint? Nem bagózik, szóval mi a
baj?
Bron felsóhajtott.
– Egyszerűen csak jólesett volna egy kis friss levegő, ennyi az
egész.
James kuncogott.
– Attól tartok, hogy manapság az épületen belül frissebb lehet a
levegő, mint a kertben. Bár esküszöm, hogy le fogok szokni. – Az
utolsó megjegyzést szinte magának mondta.
– Elég meleg van odabent – mondta Bron.
– De a barátai csodálkozni fognak, mi történt magával. Valójában
miközben mi beszélgetünk, a barátnői éppen arról döntenek, hogy
melyiküknek kell kijönni és megnézni, mi van magával.
Bron sóhajtott egyet.
– Nem, nem így van. Nem barátnőkkel jöttem, a partnerem van
odabent. Valószínűleg kíváncsi lesz, hol vagyok. – Néhány pillanatra behunyta a szemét, és azt kívánta, bár ne lenne rá kíváncsi –
nem annyira azért, hogy nyugodtan cseveghessen ezzel a Jameszszel, hanem azért, mert már nem tették boldoggá egymást. Mindegy, Roger valószínűleg észre sem vette, hogy kijött. Nyilvánvaló132

an szívesebben tölti Sashához hasonló emberekkel az idejét, mint
vele.
– Ezzel szemben – folytatta James rendületlenül –, ha idekint van,
annak valószínűleg az az oka, hogy veszekedtek.
– Nem! Nos, nem igazán.
– Tudja, ez valahogy szomorúbbnak tűnik. Időről időre minden
pár hajba kap, de ha maga egyedül akart ide kijönni, amikor nem
veszekedtek, akkor valószínűbb, hogy valami más baj van. Nagyon
szomorúnak tűnik miatta.
Bron elfordult a férfitól egy kis időre. Kellemetlen volt, hogy enynyire jó megfigyelő. Talán nem boldog Rogerrel. Kétségtelenül
nem az. De nem akarta Roger hibáit egy idegennel megbeszélni.
– Úgy beszélek, mint valami tanácsadó? Bocsánat! Csak tudom,
hogy a pároknak vannak jó és rossz időszakaik.
James leejtette a csikket, aztán elnyomta a bakancsával. Egy apró,
vékony spangli volt, alig cigaretta. A bakancs azonban nehéz és
földes volt. James fölvette a csikk maradékát, és egy kis szemetesbe dobta. Bron azon tűnődött, vajon kapcsolatban él-e, és ha igen,
akkor tapasztalatból beszél-e.
– Ez tökéletesen természetes – mondta, vigasztalónak szánva szavait, ha James szomorú lenne.
– Ó, igen. Mindaddig, amíg több a jó időszak, mint a rossz.
Bron ekkor jött rá, hogy ez már egy ideje nincs így. Voltak rossz
időszakok, és voltak langyos időszakok. Ennyi az egész. Remélte,
hogy James dolgai jobban működnek.
– Sajnálom, hogy tolakodó voltam – mondta James.
– Ó, nem volt az – nem igazán. Jó, ha van valaki, akivel lehet beszélgetni. – Abban a pillanatban megbánta ezeket a szavakat, amint
kicsúsztak a száján. James most már pontosan tudni fogja, milyen
sivár lett a kapcsolata Rogerrel, és ezt a tényt igazán nem kívánta
nagydobra verni.
– Szóval nem ment el az esküvőre?
– Nem. Mrs. Lennox-Featherstone meghívott, ami igazán kedves
volt tőle, de vissza kellett mennem.
– Kár, nagyon jó rendezvény volt. – James elmosolyodott. –
Pompás ételek!
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– Én is így hallottam. Elsa, a varrónő, akiből végül koszorúslány
lett, mindent elmesélt.
James összehúzta a szemöldökét.
– Ez egy kissé szokatlan, nem? Varrónőt választani koszorúslánynak? Bár ha igazán jól kijönnek…
Bron kuncogott, miközben megpróbálta elmagyarázni a dolgot.
– Ez az utolsó pillanatban alakult így. Az igazi koszorúslány viszszalépett, és Elsát rávették, hogy ugorjon be helyette. Nem volt
lelkes, mondhatom.
James nevetett.
– Hát, igazinak tűnt. Szerintem nagyon csinos volt.
– Köszönöm! Úgy értem, szerintem is csinos volt, de én készítettem a frizuráját, szóval egy kicsit az én érdemem is.
– Szóval maga fodrász?
Bron igazán igyekezett, hogy ne legyen feszült.
– Igen.
– Király.
Bron rápillantott. Gúnyolódik vele? Nem igazán tűnt úgy, de talán
csak titkolja az érzéseit ezzel kapcsolatban.
– Szívesen csinálom – mondta dacosan. Ekkor megszólalt a telefonja a táskájában.
– Ó, elnézést. Jobb, ha megnézem, ki keres. Sarah? –mondta egy
másodperccel később. – Nem, tökéletesen jókor hívsz.
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Tizennegyedik fejezet

„Carrie itthon van.” Sarah ezt az üzenetet továbbította Bronnak és
Elsának néhány őrült telefonhíváson keresztül. Reggel mindhárman
elég korán vonatra ülnek, és felmennek Londonba, hogy találkozzanak vele, valamint azért, hogy Elsa elmehessen egy textilboltba.
Bron is velük jön, lelki támasz gyanánt, Sarah pedig megpróbálja
meggyőzni Carrie-t, hogy alkalmazza őt. Ez nemcsak nagyobb szórakozássá teszi az egész kalandot, és jót tesz Bronnak, hanem azt is
jelenti, hogy aki Carrie frizuráját készíti, az nem fog az utolsó pillanatban, hirtelen fölbukkanni, főleg egy olyan ember nem, aki a
maguk között Esküvőbrigádnak nevezett csoport tagja.
Sarah halogatta Hugo felhívását. Meg kellett erősítenie, hogy
Carrie látni akarja a férfi munkáit, és mikor kell majd találkozniuk
a szállodában. Bárcsak tudna normálisan viselkedni vele! Nagyon
jó, hogy szakmai keretek közt akarja tartani a kapcsolatukat – de
képes rá? Talán szerencséje lesz, és a rögzítő veszi fel.
De Hugo azonnal felvette a telefont – és olyan hangja volt, mintha
éppen most kelt volna fel, és Sarah egy kicsit pánikba esett, hogy
esetleg felébresztette. De aztán emlékeztette magát, hogy Hugónak
nemcsak a tekintete ágyba csalogató, hanem a hangja is azt sugallja, hogy épp most kelt fel, ami elég baj az ő lelki békéjére nézve.
– Sarah – mondta Hugo lassan. – Mit tehetek érted?
Amikor Sarah tette fel ezt a kérdést, akkor ő élénknek és üzletiesnek hangzott. Amikor Hugo kérdezte, az úgy hangzott, mintha bonyolult szexuális technikákat ajánlana, amelyekben valószínűleg
csokoládé is szerepel.
– Bocsánat, hogy vasárnap este hívlak, Hugo – mondta –, de csak
meg szeretném szervezni a holnapi találkozónkat Carrie-vel. Gon135

dolkodtál már rajta? Négykor találkozunk vele.
– Attól tartok, négyre nem tudok odaérni. De hatra igen.
– Nem vagyok benne biztos, hogy ez összeegyeztethető. Úgy értem, fel kell hívnom Mandyt, és megtudnom…
– Ne aggódj. Mandy és én régi barátok vagyunk. Felhívom.
Hát akkor neki legalább eggyel kevesebb tennivalója lesz.
– Remek. Szóval sikerült helyszínt találnod? – Sarah-nak nagy
erőfeszítésébe került, hogy kérdése közömbösnek tűnjön. Igazán
nem akarta, hogy Hugo megtudja, milyen keményen dolgozott ennek a problémának a megoldásán, és milyen csúfos kudarcot vallott.
– Nos, attól tartok, van egy kis bökkenő.
Egy szenvedő nyöszörgés szökött ki Sarah száján, de sikerült,
hogy ne tegyen szemrehányást Hugónak, amiért csupán reményt
keltett benne.
– Ó, rendben. Keresek majd egyet én. Nem kell aggódnod miatta
– mondta több magabiztossággal, mint amennyit érzett.
– Tulajdonképpen találtam helyszínt, ráadásul olyat, amit imádni
fogsz. Nem teljesen az, amire az ember számít, de igazán elképesztő. Csak az a kérdés, hogy van-e engedélye esküvőkre.
– Ez nagyon jó lenne. – Sarah próbált vidámnak tűnni, mintha ez
a hír nem rángatná ellentétes irányokba: előbb a reménykedés, aztán a kétségbeesés felé. Nehezen tudott viszonylag hűvös maradni.
– Hol van ez a helyszín? Ha messze északon, akkor nem tudom
elfogadni. A húgom is aznap megy férjhez. Váltott műszak lesz.
– Tessék?
– Ide-oda kell majd rohangálnom a két esküvő között. Nem hagyhatom cserben a húgomat, Carrie pedig mindeddig a legtekintélyesebb ügyfelem. – Sarah elhallgatott. Tisztában volt vele, hogy ha
tovább beszél róla, akkor sírva fakad a helyzet lehetetlenségétől.
– Ajaj.
Sarah, visszanyerve önuralmát, így szólt:
– Szóval hol lenne ez a tökéletes-de-hibás templom?
– Ha összejön, akkor Herefordshire-ben. Nem akarok többet
mondani róla, ha esetleg nem jönne össze.
Herefordshire legalább Angliának ugyanabban a csücskében van,
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ami reményre ad okot.
– Semmi többet nem tudsz közölni velem? Nagyon szeretnék
mondani valamit Carrie-nek. Esetleg nincsenek róla képeid?
– Sajnos erről a helyszínről nincs. Sokféle munkámat megmutatom majd neki, de a templomokat és ilyesmiket elkerülöm, mert az
a hely, amire gondolok, tényleg egy kicsit más, és amíg nem vagyok benne biztos…
Sarah félbeszakította.
– Ugye, tudod, hogy hagyományosat akar? Éppúgy, mint Ashlyn?
– Az emberek nem mindig tudják, mit akarnak, amíg meg nem
látják. Bízz bennem, Sarah!
Sarah felsóhajtott. Tudta, hogy valóban bízhat Hugóban, de gyanította, hogy Carrie esetleg más. Ő egy menő, hollywoodi A kategóriás színésznő; a kompromisszum nem része az életének.
– Nem kell helyszínt keresned nekem, Hugo.
– Én ajánlottam.
– Tudom, de ez az én feladatom. Nekem kell elvégeznem.
– Ne légy ilyen kedvetlen, Sarah! – mondta Hugo. –Minden kialakul majd. Mindig kialakulnak a dolgok.
Sarah nem volt tisztában vele, hogy érzései ennyire nyilvánvalók.
Miért nem érti meg Hugo, hogy milyen sürgős az ügy? Miért olyan
szánalmasan laza állandóan?
– Az esküvők nem, Hugo. Vannak olyan tévéműsorok, amelyek
szinte teljes egészében esküvői katasztrófákról készült videofelvételeken alapulnak; engem viszont azért alkalmaznak, hogy ne kelljen eladniuk a rémtörténeteiket, hogy keservesen visszaszerezzék a
fiaskóra költött pénz egy részét.
Hugo néhány másodpercig hallgatott.
– Ne menjek át hozzád, és vigyelek el valahova inni valamit ma
este? Úgy érzem, rád fér egy kis vigasztalás.
Sarah csupán egyetlen másodpercre megengedte magának, hogy
fontolóra vegye a dolgot. A Hugóval való (bár már csak baráti)
konyakozás ötletére egyenesen visszarepült Ashlyn esküvőjére. Az
nagyszerű volt – túlságosan is.
– Nagyon köszönöm, de hajnalban kell kelnem, és még egy csomó mindent meg kell szerveznem.
137

Miután letették a telefont, Sarah megengedte magának, hogy két
percre fölidézze Ashlyn esküvőjét, aztán folytatta a telefonálgatást.
Nagyon kell vigyáznia, ha Hugóról van szó. Tisztázta, hogy semmi
sem lehet kettőjük között, tehát talán igazságtalan, ha úgy gondolja,
megdöbbentő, hogy Hugo egyáltalán meg meri kockáztatni, hogy
ismét meghívja, még akkor is, ha egy része, egy icipici része azt
kívánja, bárcsak megtenné. Igazán nem engedheti meg magának,
hogy valami elterelje a figyelmét. Az előtte álló feladatra kell koncentrálnia. A jó híre múlik rajta.
Bron éppen akkor ért a peronra, amikor a vonat befutott. Volt nála
néhány bevásárlószatyor, és egy kirándulásra induló diáklány benyomását keltette.
– Annyira sajnálom – mondta zihálva Sarah-nak. –Azt hittem,
rengeteg időm van, de aztán nem találtam parkolóhelyet, majd az
egyik automata nem működött, és végig futnom kellett a másikig,
aztán vissza a kocsihoz… – Viszontagságai ellenére nagyon izgatottnak tűnt. – Annyira pompás, hogy elintézted, hogy jöjjek!
– Minden rendben! – mondta Sarah, viszonozva Bron spontán
ölelését. Nálam vannak a jegyek. Gyorsan, Elsa, foglald le azt az
asztalt!
Elrendezkedtek, és végül lerogytak az ülésekre. Most, mikor már
tényleg fent voltak a vonaton, mindhárman ellazultak.
Bron elővette az egyik bevásárlószatyrot.
– Tudom, hogy ostobaság, de hoztam néhány kis üveges pezsgőt,
hogy igyunk. A hangulat megalapozására!
– Ó, Bron, micsoda mulatság! – szólalt meg Elsa. Sarah-ra pillantott, és kíváncsi volt, hogyan reagál erre.
– Meg harapnivalót. – A szatyorból előkerült egy kis rózsaszín hű
tő táska. – És ezt!
„Ez” a Celeb magazin egy példánya volt. A címlapon Carrie
Condy, és az egész címlap a közelgő esküvőjét hirdette.
– Azt kérem! – mondta Sarah. – Mandy mondott valamit arról,
hogy érdeklődnek. Elképesztő hírverés lenne mindannyiunk számára, ha beszámolnának róla.
– Persze hogy beszámolnak róla! – Bron szívószálakat osztott a
pezsgősüvegekhez. Aztán kinyitotta a hűtőtáskát. Apró, füstölt la138

zacos szendvicsek és fürjtojások voltak benne.
– Most reggeliztem – mondta Elsa, de azért kivett egy krémsajttal
töltött lazactekercset.
– Szóval sikerült gond nélkül eljönnöd? – kérdezte Elsa Bront,
amint kihúzta a dugót a kis üvegből.
– Hm, végül igen! A munka nem volt nehéz, a hétfő általában
elég laza nap, és rengeteg szabadságom van még. Rogert egy kicsit
nehezebb volt megpuhítani.
Amikor Sarah előző este felhívta a kocsma kertjében, azonnal elkezdett készülődni. Még ott, a kocsmában kért Sashától egy szabadnapot. Főnöknője vállat vont, és ennyit mondott: „Ahogy jónak
látod.” Amint hazaért, meghámozott néhány szem krumplit Roger
másnapi vacsorájához. Magas sarkúban, csinos ruhában a mosogatónál ácsorogni – ez volt az utolsó dolog, amire vágyott. De Roger
már a kapcsolatuk elején elmondta, hogy „krumplimániás”. Szerinte a rizs és a tészta silány pótszerek. Azonban a krumplihámozás
nem ment túl jól neki. Ha nem akar veszekedést, akkor a lehető
legnagyobb mértékben meg kell könnyítenie a dolgokat Roger
számára.
Miután meghámozta a burgonyát, nagy, szögletes darabokra vágta, ahogyan Roger szereti. Amikor Roger hazaér a munkából, megsütheti a fritőzben, amit Roger szüleitől kaptak ajándékba. Bron
alig használta. Aztán átkutatta a mélyhűtőt, és kivett két szelet húst,
amelyek egy ideje már ott voltak. Rogernek nem kell majd két szelet, de másnap serpenyőben megsütheti a másikat. Nem ment el
egészen addig, hogy egy paradicsomot is félbevágjon neki, de elgondolkozott rajta.
Amikor a lehető legnagyobb mértékben előkészítette Roger vacsoráját, felment, lezuhanyozott, aztán felvette a Rogertől karácsonyra kapott szexi és rendkívül kényelmetlen fehérneműt, mert
Roger szerette ebben látni. Amikor Roger jött lefeküdni, Bron illatosán, enyhén kisminkelve, fekete és vörös nejlonba öltözve ült az
ágyban, és arra készült, hogy megkérdezi, rendben van-e, ha elmegy Londonba, hogy találkozzon egy ügyféllel. Bár Carrie Condy
még csak egy lehetséges ügyfél volt, ezt nem mondta el Rogernek.
A férfit lenyűgözte a név. Ezt nyilvánvalóan nem akarta kimutatni,
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de Bron látta rajta. Később azon tűnődött, vajon tényleg szüksége
volt-e a fehérneműre ahhoz, hogy megpuhítsa Rogert. Amint az
ágyban a saját térfelére kúszott, immár a kényelmes pamutpizsamájában, a lehető legközelebb az ágy széléhez, visszatekintett a napra.
A buli nyomasztó volt. Amikor visszament az épületbe, pozitívabb
érzései voltak önmagával kapcsolatban, de a többieknek sikerült
eltüntetniük e hirtelen támadt magabiztosságot. Valójában senki
sem volt durva, de határozottan éreztették vele, hogy ő Roger bigéje, akinek nincs saját személyisége.
Az a kertben töltött néhány perc volt az egyetlen megkönnyebbülés. Miután beszélt Sarah-val, egy kicsit még beszélgetett Jameszszel. Már emlékezett rá, hogy a férfi azt mondta, ő Ashlyn szüleinek kertésze – micsoda kellemes változatosság az árutőzsdei ügynökökhöz, autókereskedőkhöz és IT-tanácsadókhoz képest, akikkel
az este további részében beszélgetett.
Bron elhatározta, nem hagyja, hogy az előző nap bosszúságai közül bármi is befolyásolja a londoni szabadnapját. Kora reggel elment a boltba, és megvette az elemózsiát. A pénztárnál látta meg a
képes újságot, és lecsapott rá.
Sarah, aki Elsa mellett ült, kosztümben, az újság fölé hajolt.
– Itt azt írja, hogy egy „titkos helyszínen” fog férjhez menni. Hát,
ebben igazuk van! Még az esküvőszervező előtt is titkos.
Elsa közbeszólt:
– Jól vagy, Bron? Még mindig feszültnek tűnsz egy kicsit, annak
ellenére, hogy magaddal hoztad a buli kellékeit.
– Ó, nem, most már jól vagyok. – Derűsen mosolygott, és megfogta barátnője kezét. – Szép a sálad.
Elsa lenézett a sálra.
– Jó ez a sál? Arra gondoltam, kell tennem némi erőfeszítést,
hogy fölélénkítsem magam.
– Feltétlenül kell – helyeselt Bron. – És most gurítsuk le ezt a
pezsgőt. Attól tartok, nem borzasztóan hideg.
– Mindenesetre borzasztóan korán van – mondta Sarah habozva.
– Igyál utána egy csésze kávét – mondta Bron. –Nem találkozunk
Ca… a barátunkkal, csak mikor is?
Sarah lehalkította a hangját.
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– Négykor, és jól tetted, hogy nem mondtad ki a nevét. Bár benne
van a Celebben, senkinek sem kell tudnia róla.
Elsa fölnevetett.
– Ironikus, nem? Mindenesetre egészségetekre! Igyunk egy nagyszerű kiruccanásra.
Összekoccintották az üvegeiket, és hátradőltek.
– Szóval ki mit csinál, mielőtt találkozunk az ügyféllel? – kérdezte Bron néhány percnyi barátságos, csöndes pezsgőzés után.
– Én egy textilboltba megyek – mondta Elsa. – Remélem, rengeteg mintát szerzek neki. Már elég sok van, de minél több, annál
jobb. – Illedelmesen elfojtott egy böfögést. – Ez a pezsgő nagyon
szénsavas.
– Annak kell lennie. A szívószál még részegítőbbé teszi. Ne nézz
olyan gondterhelten, Sarah! Te mit fogsz csinálni?
– Van jó pár apróság, amit ki akarok deríteni a húgomnak, mint
például azt, hogy milyen gyorsan lehet útlevelet szerezni – hogy
miért nincs útlevele, azt nem tudom. Mindegy. Te mit fogsz csinálni, Bron? Elsával mész?
– Nagyon örülnék. Ez egy remek bolt.
– Őszintén szólva vásárolni megyek az Oxford Streetre, Roger és
mindenki más nélkül. Tökéletes gyönyörűség lesz. Az is nagyszerű,
hogy utána nem kell rohanni, hogy elérjük a vonatot.
Elsa helyeslően hümmögött.
– De Sarah, ki fogja kifizetni a szállodai szobát? Remélem, nem
te.
– Carrie fizeti, legalábbis kettőnkét. Ha felveszi Bront, akkor az ő
szobáját is nyilván ki fogja fizetni. Ha nem – folytatta Sarah gyorsan –, akkor beleszámoljuk a többi költségbe. Nem kell aggódnunk
miatta.
Bron sóhajtott.
– Nem tudom elmondani, mennyire remélem, hogy felvesz, de
nagyon kicsi az esély rá. Biztosan van saját stylistja és fodrásza.
Hallgattak. Senki sem akart egyetérteni Bronnal, de mindhárman
tudták, hogy igaza van.
– A munkához is szükségem van pár apróságra – folytatta Bron. –
Nem szívesen vásárolom a dolgaimat Sashán keresztül, ha másként
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is meg tudom oldani.
– Miért nem megyünk, és intézzük el a dolgainkat, aztán találkozunk egy késői ebédre? – ajánlotta Sarah. – Utána mehetünk, és
találkozhatunk Carrie-vel.
– Csodás – értett egyet Bron. – Ugye, mindenkinek megvan a
többiek száma, arra az esetre, ha eltévednék, és el kell mondanotok,
merre menjek az étterembe?
Miután megerősítették, hogy tudják a számokat, egy ideig csöndben ültek. Elsa a Laurence-szel töltött estéjére gondolt. Laurence
tökéletes úriember volt, hazavitte, és puszival köszönt el tőle. Ez
természetesen nagyszerű volt, de Elsa rájött, hogy nem bánta volna,
ha Laurence egy kicsivel kevésbé úriember. Egy csók tökéletesen
elfogadható lett volna.
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Tizenötödik fejezet

Mindhárman kacarásztak kissé az idegességtől és a Sarah által az
ebédhez engedélyezett egyetlen pohár bortól. Besétáltak a szálloda
fényes márványból és üvegből épített előcsarnokába. A falakról
szikrázott a pompa, akár a jégről visszaverődő napfény. Klasszikus
zene, cserepes pálmafák és frakkot meg testhez álló mellényt viselő
szép fiatalemberek fokozták a hűvös, de mégis élénk fényűzés hangulatát.
Elsa és Bron egymásra pillantottak, amíg Sarah a recepcióra ment,
hogy bejelentse érkezésüket. Bron úgy érezte, csalással jutott ide,
bár hozott magával néhány képet olyan frizurákról, amelyeket ő
készített, és ötletadónak néhány képes újságot. Elsa úgy érezte,
hogy sál ide vagy oda, szokásos fekete, V nyakú felsője és nadrágja
közel sem elég elegáns. Miközben Sarah arra várt, hogy a pultnál
álló csinos, modellnek is beillő lány befejezze a telefonálást, mondott egy röpke imát, hogy Hugo helyszíne valódi lehetőség legyen.
Aztán még egyet, hogy Hugo ne Carrie és Mandy előtt közölje,
amikor később csatlakozik hozzájuk. Ha rossz hírei vannak, azt
négyszemközt akarja hallani. Egyszerűen bíznia kell benne.
Miss Condy szemmel láthatóan egy egész szintet elfoglalt. Bron
önbizalma tovább süllyedt. Az ember nem bérel ki ennyi szobát
úgy, hogy nem helyez el egy fodrászt az egyikben. Akkor biztosan
nem, ha egy A kategóriás hollywoodi színésznőről van szó.
A tükörrel bélelt liftben egyikük sem szólalt meg. Minden egyébtől eltekintve nem akarták, hogy az őket kísérő szép fiatalember
megtudja, milyen idegesek. Mindhárman úgy akartak tenni, mintha
állandóan szupersztárokat látogatnának. Senkit sem csaptak be.
Mandy Joseph engedte be őket. Nyilvánvalóan várt rájuk, pedig
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Elsa titokban attól tartott, hogy elküldi az ajtóból, amikor meglátja
őket. Egy hatalmas nappalin keresztül egy szinte ugyanilyen hatalmas hálószobába kísérte őket. Carrie, aki élőben kicsinek tűnt, és
tréningnadrágot meg egy pántos felsőt viselt, az ágyon ült, és a
lábkörmeit festette. Amikor a lányok beléptek a hálószobába, felpattant.
– Ó, sziasztok! Akkora rendetlenséget csináltam! Most, hogy
megjöttetek, pezsgőzhetünk. Mandy és én nem engedjük meg magunknak, csak ha van itt még valaki. Két üveggel kell majd. A hűtőben van? – Arckifejezése, amint a személyi asszisztensére pillantott, nyilvánvalóvá tette, hogy noha kedves és udvarias, hozzászokott, hogy igényeit többé-kevésbé azonnal kielégítik.
Amint Mandy, aki ugyanennyire megszokta, hogy kielégítse ezeket az igényeket, elment a pezsgőért, Sarah elmosolyodott, és kezet
nyújtott.
– Sarah Stratford vagyok, az esküvőszerveződ. Ő Elsa Ashcombe,
aki a ruhádat fogja készíteni, ha szeretnéd. Ő pedig Bron, a kedvenc fodrászom. Ő elsősorban azért jött…
Bron a szavába vágott. Nem akarta, hogy Sarah-nak hazudoznia
kelljen az ő érdekében.
– A lábkörmeidet is kifesthetem, ha szeretnéd. – Elmosolyodott,
amolyan „lányok egymás közt” pillantással. – Igazán nehéz az embernek a sajátját megcsinálni, nem?
Nagyon szeretett volna a csapatba tartozni és hasznossá tenni magát, ha lehetséges.
Carrie visszamosolygott, és elfogadta az ajánlatot.
– Ez fantasztikus lenne – akkora felfordulást csinálok –, de majd
később! Most igyunk!
Amint átmentek a nappaliba, ahol pezsgőt bontottak, Sarah
Mandyhez fordult.
– Mandy, telefonált neked Hugo? Mondta, hogy ma este elhozza a
portfolióját?
– Ó, Hugo! – szólalt meg Carrie elragadtatott pillantással. – A tökéletes, romantikus angol férfi. Annyira… szexi. Az a hang! – Finoman megrázkódott, és Sarah elszomorodott. Hogy tud egy férfi
ellenállni, ha Carrie úgy dönt, hogy tetszik neki? Hugo nem képes
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rá, ebben meglehetősen biztos volt.
Carrie kisebb, csinosabb és kedvesebb volt, mint amire számítottak. Nem egy zsarnokoskodó hercegnő. Egyszerűen álmai esküvőjére vágyott, és voltak körülötte emberek, akik biztosították, hogy
megkapja, amit szeretne.
– Szóval kik vannak a többi szobában ezen a szinten? – kérdezte
Bron, pár korty pezsgőtől ellazulva.
– Többnyire a biztonságiak. – Mandy hűvös arckifejezése kedves
volt, de nagyon érzelemmentes. – És számítunk rá, hogy Carrie
néhány családtagja meglátogat bennünket. Könnyebb, ha mindenki
ugyanazon a szinten lakik.
Bron kicsit jobban érezte magát. Mandy nem említett stylistokat
vagy fodrászokat, sőt, elég meglepő módon, személyi edzőt sem.
Sarah biztos volt benne, hogy noha Carrie nem lehetne kedvesebb, ez nem jelenti azt, hogy nem fog sokat követelni. És Mandy
Joseph el fogja érni, hogy minden szeszélyét teljesítsék.
Sarah mindenkinek teletöltötte a poharát.
– Egészségetekre! – mondta Carrie, magasra emelve a poharát. –
Tudom, hogy pompásan fogjuk érezni magunkat, és ti megvalósítjátok álmaim esküvőjét!
– És itt van a torta, amit szeretnék – mondta Carrie, látszólag
órákkal és néhány pohár pezsgővel később. –Nézzétek, a telefonommal fényképeztem.
Mindenki a telefon köré sereglett, kivéve Mandyt, aki összeszedte
a poharakat, és rendet rakott a szobában. A képen egy gömb alakú
fának tűnő dolog látszott. Olyan volt, mint egy tortából készült nyalóka, nyéllel. A nyél felénél volt egy kisebb gömb, amely kilógott a
képből.
– Ennek az álomszerű cukrászdának a kirakatában láttam, Bécsben – mondta Carrie. – És éppen ilyenre vágyom! Annyira eredeti!
Nem akarok olyan ócska menyasszony- és vőlegényszobrocskákat
a tortámra. Ezt akarom!
Csend ült a szobára, amint az apró képet nézegették.
– Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy igazi torta – mondta
Sarah, vonakodva attól, hogy beárnyékolja ezt a jövedelmező
menyasszonyi bemutatót. – Szerintem csak hamisítvány.
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– Igazi cukormáz volt rajta – felelte Carrie. – Látszottak rajta az
apró virágok.
– Azt hiszem, egy habszivacs labda lehet, tudod, olyan habanyag,
amit a virágkötők használnak. Cukormázzal vonták be, hogy úgy
nézzen ki, mintha tortából lenne – folytatta Sarah.
– Azt hiszem, egy igazi torta nem maradna fent, hacsak nincs felragasztva – mondta Elsa. Csupán a biztonság kedvéért újra lemérte
Carrie összes méretét, tehát úgy érezte, hogy már elég jól megismerte kliensüket. – Kell hozzá valamiféle váz.
– Tényleg azt a tortát szeretném – mondta Carrie határozottan.
Eltelt néhány feszült másodperc.
– Ha fizikailag lehetetlen elkészíteni azt a tortát, akkor nem lehet
ilyen tortád – mondta Mandy határozottan.
Senki nem mozdult, és senki sem szólalt meg. Sarah azon kapta
magát, hogy a szőnyeg mintáit bámulja, és nem mer az ügyfelére
pillantani, akiről úgy érezte, hogy cserbenhagyta. Elsa, aki elégedett volt a szövetmintáival, remélte, hogy Carrie nem sírja el magát. Carrie mélyet sóhajtott.
– Várjatok csak – szólalt meg Bron hirtelen. – Kitaláltam, hogyan
lehet megcsinálni.
Mindenki Bronra nézett.
– Hogyan? – kérdezte Sarah.
– Hát, kell szereznünk egy rudat, amelyre rögzíthetünk egy korongsorozatot, kialakítva a gömb alakot. A tortát nagy, kerek tepsikben sütjük majd, vagy szögletesben, az nem számít. Aztán egyszerűen formára vágjuk őket. Vagy használhatunk egy olyan gömb
alakú formát, amit a karácsonyi pudinghoz szoktak, ha tudunk elég
nagyot szerezni.
– De hogyan teszed majd a rúd köré? – kérdezte Elsa.
– Oldalról lehet összeilleszteni, két fél tortából – felelte Bron. –
Aztán cukormázzal bevonni, hogy tökéletesen gömb alakú legyen.
– Nahát, ez elképesztő! – mondta Sarah. – Nagyon köszönöm,
Bron. Rajzoltatok majd veled néhány vázlatot, amit odaadhatok
annak, akivel Carrie tortáját készíttetem.
– Azt szeretném, hogy Bron készítse el – szólalt meg Carrie.
– Tessék? De Bron nem szokott tortát készíteni. Ő fodrász és
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sminkmester. – Sarah kissé meghökkentőnek érezte ezt a javaslatot.
– Ő találta ki, hogyan kell elkészíteni, azt hiszem, neki kellene
megcsinálnia – mondta Carrie.
Sarah Bronra pillantott, és próbálta kitalálni, vajon kétségbeesetten szeretné-e, ha megmentenék, vagy meg tudja menteni magát.
– Valójában szoktam tortát sütni – mondta Bron. –Készítettem
már néhány egészen bonyolult darabot.
– Miféle tortákat? – kérdezte Sarah.
– Hát – kezdett mesélni Bron –, akkor kezdődött, amikor szakközépiskolába jártam. Egy iskolatársam kis öccsének születésnapja
volt, és vonat alakú tortát akart – volt egy tévésorozat, és a kisfiú
borzasztóan szeretett volna egy ugyanolyan tortát. Nem tudtak készíttetni, úgyhogy felajánlottam, hogy majd én megcsinálom.
– Hűha! – mondta Carrie.
– Aztán készítettem egyet a nagynéném és nagybátyám rubinlakodalmára. Az jó móka volt. Vörös rózsák borították, és aranyleveleket tettem a szirmok hegyére. Bámulatosan nézett ki.
– Biztosan! – mondta Sarah. – Miért nem meséltél erről sosem?
Bron vállat vont.
– Hát, sosem jött szóba. És sosem kértem pénzt senkitől a tortáért.
Mindig ajándékba készültek.
– Hát, én fizetek majd neked – mondta Carrie.
– Szívesen megpróbálnám – mondta Bron halkan. –Kölcsön kell
majd kérnem hozzá egy olyan konyhát, aminek van közegészségügyi engedélye. De elképesztő kihívásnak fogom tekinteni.
– De készítettél valaha ilyen tortákat profi módon? Nagyon bonyolultnak tűnik… – szólalt meg Sarah, és kétségbeesetten törte a
fejét, hogy Carrie megtudná-e vagy törődne-e vele, ha nem Bron
készítené a tortát, feltéve, hogy megkapja a kívánt tortát. Bron fölnevetett.
– Nyilván nem egészen ilyeneket, de ha Carrie azt szeretné, hogy
én készítsem, akkor szíves örömest megpróbálkozom vele.
– Tényleg azt akarom, hogy te csináld – mondta Carrie határozottan. – Kitaláltad, hogyan lehet elkészíteni, és igazán szeretném azt
gondolni, hogy ismerem azt, aki a tortámat készíti. – Nagy levegőt
vett. – Valójában lehetne egy fasor, végig a teremben, éppen olyan
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fákból, mint a tortán, és a torta állhatna a végén!
– Kitűnő ötlet – mondta Mandy.
– Igen – értett egyet Sarah. – Talán kölcsönözhetünk fákat.
– Miféle fák lennének? – kérdezte Mandy.
– Valószínűleg babér vagy puszpáng – felelte Sarah.
– De nem lenne szép, ha gyümölcs is lenne rajtuk? –vetette fel
Mandy.
– Köthetünk rájuk kis narancsokat, ha szeretnétek – helyeselt
Sarah. – Nagyon elegánsan nézhet ki.
– Ha elegáns, az jó – mondta Carrie. – Úgy tűnik, az emberek
mindig azt gondolják, hogy ha valaki dupla D kosárnál nagyobb
méretet hord, akkor giccses dolgokat akar.
– Vagy lehetnek másolatok a tortáról. Mint az, amit Carrie a cukrászdában látott – vetette közbe Bron.
– Ó, igen – mondta Carrie. – Ezt szeretném. Igazán klassz!
Sarah kezdte sejteni, miért akar Carrie éppen olyan esküvőt, mint
Ashlyné volt.
– Szóval akkor nem szeretnél személyesített konfettit?
– Nem, nem – rázta a fejét Carrie. – Szeretném, ha komoly színésznőnek tartanának. Nem kell semmi, ami túlságosan showbusinesshez hasonló vagy közönséges.
– Ez nagyszerű, Carrie – mondta Sarah megkönnyebbülten. –
Ilyen esküvőket csinálok a legszívesebben.
Átfutott az agyán, hogy kedvezményt kaphatnának, ha Carrie és a
húga megosztanának néhány olyan dolgot, ami egy esküvőhöz kell.
Természetesen kifizetteti Lilyvel a részét, de olcsóbb, ha szalvétákból és hasonló dolgokból az ember ezret rendel.
– Lehetne egy kis gyöngy vagy valami minden egyes cukormáz
kacskaringóban – mondta Bron, aki még mindig a tortán gondolkozott.
– Swarovski-kristályok! – mondta Carrie. – Vagy az giccses lenne?
– Kapcsolatban állok velük – mondta Elsa. – Sokat tudok szerezni
neked, azt hiszem. Végül is jó hírverés lenne nekik. És tehetünk
néhányat a ruhára, hogy összekössük a tortával. És talán hímezhetünk néhány kicsi fát? Nagyon finom lenne, csak igazán közelről
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látszana, de a fátyol szélén meg lehet csinálni.
Carrie ábrándozva sóhajtott fel.
– Ez mennyei lenne! Feltéve, hogy ízléses lesz – tette hozzá.
– Van különbség némi ékszer és az ízléstelenség között – mondta
Sarah. – Ez a te esküvőd napja, meg kell kapnod, amit szeretnél.
Megígérem, hogy nem engedek meg semmit, ami túlzás lenne.
– Azért választottunk angol esküvőszervezőt, hogy Carrie leendő
anyósa semmire se mondhassa, hogy közönséges – mondta Mandy.
– A húgomnak pontosan ugyanez a problémája a leendő anyósával! – mondta Sarah, majd azt kívánta, bár ne mondta volna. Végül
is elsősorban diszkréciót várnak el tőle.
– Tehát ez nem csak azért van, mert amerikai vagyok? – kérdezte
Carrie. – Az emberek feltételezik, hogy olyan leszek, amit Manhattanben menyaszörnynek neveznek.
– Ó, nem. Bármikor előfordulhat bárkivel, hogy nehéz vele boldogulni – nyugtatta meg Sarah. – Rengeteg időt töltök annak biztosításával, hogy mindenki elégedett legyen.
– Nagyon jól ért hozzá – mondta Bron lojálisan.
– Azt hiszem, kell még pezsgő – mondta Carrie. –Mandy, felhívnád nekem a szobaszervizt?
– Ne feledd, hogy vacsorázni kell menned – felelte Mandy. – És
Hugónak egy percen belül ide kell érnie.
– Csak még egy italt mindenkinek – mondta Carrie. – Aztán, ha
jön Hugo, jobb, ha sminkelek.
– Megcsinálhatom neked, ha szeretnéd, és befejezhetem a pedikűrödet – mondta Bron.
Carrie összeráncolta a homlokát.
– Nincs olyanom, amit a lábujjak közé tesznek. Kérjünk a szobaszerviztől, amikor meghozzák a pezsgőt?
Bron megrázta a fejét.
– Meg tudom csinálni vécépapírral. Ne aggódj. Tessék, ülj ide.
Szépen rendbe hozlak.
Carrie, lábát Bron ölében pihentetve Mandyhez fordult.
– Hívtunk valakit, hogy megcsinálja a hajamat ma estére?
– Nem mondtad, hogy kell valaki, Carrie, de biztos vagyok benne…
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– Szeretném, ha Bron csinálná. Láttam, mit tett Ashlyn hajával, és
jó lenne látni, mit tud kezdeni az enyémmel.
Sarah az órájára pillantott.
– De Hugo tíz percen belül itt lesz. Készen lesztek? Carrie ráérősen legyintett.
– Mindegy. Az ember hozzászokik, hogy remek férfiak hajcsavarókban látják.
– Magammal hoztam az ecseteimet. Amikor végeztem a lábkörmeiddel, kisminkellek.
Amíg Bron azzal foglalkozott, amihez olyan jól értett, Elsa elvonult az egyik sarokba. Mintákat akart a rajzokhoz tűzni, és Carrie
korábban megkérte, hogy mondja el az anyagok nevét, hogy tudja,
vajon organtint kér-e (áttetsző, de merev), sifont (finom, áttetsző és
lebegő) vagy zsorzsettet (lágyabb esésű, a sifonnál kicsit vastagabb,
és kevésbé áttetsző).
Sarah letakarított egy asztalt Hugo számára. Kell majd neki egy
hely, ahol megmutathatja az albumait és a prospektusait. Szerencsére a nappaliban elég sok asztal volt, különösen akkor, ha eltüntettek minden üveget és poharat. Sarah ismét az órájára pillantott.
Nem vall Hugóra, hogy késik. Tudta, hogy a fotós ismeri Mandyt,
és találkozott már Carrie-vel, de mivel ezt az esküvőt ő szervezi,
felelősnek érezte magát mindenért, aminek köze volt hozzá, beleértve az emberek pontosságát is.
Megcsörrent Mandy mobiltelefonja. A válaszai alapján bizonyára
Hugo telefonált, hogy késni fog.
– Semmi gond – mondta Mandy, és letette a telefont. Sarah aggódott, aztán határozottan emlékeztette magát arra, hogy Carrie-vel
Hugo állt előbb kapcsolatban. Igazán nem felelős érte.
Mire Hugo előkerült, Carrie tetőtől talpig sztárnak nézett ki. Mindenki részt vett a ruhája kiválasztásában. Végül egy nagyon puha,
kagylórózsaszín bőrből készült ruha mellett döntöttek. Bron bámulatos frizurába tűzte Carrie haját, amely látszólag szembeszállt a
gravitációval. Leheletfinom sminkje alig látszott.
– Ó, szívem! – mondta Mandy. – Halálosan jól nézel ki!
– Most hova is megyünk? – kérdezte Carrie. – Nem emlékszem.
– Egy vacsorára, amelyet a ComeBack Again támogatóinak adnak
150

– mondta Mandy. – Egyszerűen remekül nézel ki!
Carrie kritikusan vizsgálgatta magát a tükörben. Senki sem találhatott benne kivetnivalót, de ő volt a végső bíró, és neki is elégedettnek kellett lennie. Mindenki megkönnyebbülésére az volt.
Kopogtak, és Mandy bekísérte Hugót.
– Carrie! Édesem! – Összeölelkeztek, és Sarah elfordult, amint
Hugo felkapta Carrie-t, és megpörgette. –Te van a legkáprázatosabb dolog, amit nem árulnak celofánba csomagolva a Harrodsban!
– mondta Hugo, és letette Carrie-t.
Aztán odasétált Mandyhez, és megpuszilta.
– Mandy, hogy van a legszexisebb hollywoodi személyi asszisztens?
– Londoni, Hugo – javította ki Mandy barátságosan, de nem hitte
el a hízelgést. – Feltételezem, hogy őket ismered.
Elsa és Bron kedvesen mosolyogtak. Sarah csak biccentett.
Hugo felvonta a szemöldökét.
– Oké, kezdhetjük?
Sarah sosem kételkedett Hugo képességeiben, de amikor meglátta, amiket a férfi az esküvői képeken kívül mutatott, teljesen elképedt. Carrie-t és Mandyt rendkívül lenyűgözte.
– Hugo, szívem! Te kellesz nekünk. Nem gondolod, Mandy?
Sarah? – kérdezte Carrie.
Sarah minden tőle telhetőt megtett, hogy jó képet vágjon.
– Hugo nagyon profi. – Azzal akarta folytatni, hogy „De biztos
vagy benne, hogy nem Mario Testinót * vagy valaki mást szeretnél?”, azonban képtelen volt rá. A Hugo iránti érzései nagyon zavarba ejtők voltak. Ha Carrie arra célzott volna, hogy Hugo nem
felel meg a feladatra, anyatigrisként védte volna. Hugo összepakolta a holmiját.
– Szóval – fordult Bronhoz és Elsához, akik segítettek eltüntetni a
többi poharat – mit csináltok ezután, lányok?
– Vacsorázni megyünk – mondta Bron.
– Elvisszük őket – mondta Carrie. – Szerettem volna, ha velünk
vacsoráznak, de Mandy szerint ez nem jó ötlet.
*

Mario Testino: perui születésű világhírű divatfotós. (Aford.)
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– Miért nem jössz velünk? – kérdezte Bron Hugót.
Sarah elfoglalta magát, hogy ne lássa Hugo reakcióját erre a meghívásra. Még nem állt készen arra, hogy közös programra menjen
vele. Még mindig túlságosan zavarodottnak érezte magát. Aztán
összeszidta magát, amiért ostobán viselkedik. Mi baja eshet attól,
ha elmegy vele egy baráti vacsorára? Elsa és Bron is ott lesznek.
Felnézett.
– Hugo… – szólalt meg abban a pillanatban, amikor a férfi ezt
mondta: – Valójában van már tervem ma estére.
Röviddel ezután távozott.
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Tizenhatodik fejezet

Nem sokkal azután, hogy Hugo elment, mind az öten bezsúfolódtak az autóba, amely a vacsorára vitte Carrie-t. Menet közben kiteszik majd a szállodánál Sarah-t, Bront és Elsát, hogy megspórolják
nekik a taxiköltséget. Most már mind az öten a legjobb barátnők
voltak. Bron olyan sminket készített Carrie-nek, hogy úgy tűnjön,
mintha nem lenne rajta semmi festék, csak a saját természetes szépsége. Ez volt a tökéletes külső ahhoz a filmhez, amelyről tárgyalni
fognak. A smink elkészítése után Carrie felkérte Bront az esküvői
frizura és smink elkészítésére.
– Egyszerűen úgy érzem, hogy mi, csajok most már egy csapathoz tartozunk – mondta Carrie, amíg a sofőr nyitva tartotta az ajtót.
– Ez megszünteti a stresszt az egész esküvővel kapcsolatban.
Miközben a többiek halkan csevegtek, Sarah kinézett az ablakon,
mivel mindig szeretett az esti Londonban autózni. Akár nyár volt,
akár tél, mindig az izgalom és ígéret érzését hordozta magában.
Elégedett volt a dolgok alakulásával. Carrie mindentől el volt ragadtatva, amit eddig elintéztek, és bár még mindig egy szép templomban akart férjhez menni, egy nyári szombaton, már jobban tisztában volt vele, hogy milyen nehézségek akadályozzák álma elérését.
Végigszáguldottak a Park Lane-en. A Hyde Park szemlátomást
ünnepi hangulatban volt. Néhány fát fényfüzérek díszítettek, és
Sarah hirtelen ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy leállítsák az autót, hogy kiszállhasson és sétálhasson. Természetesen nem tette
meg; ésszerűen viselkedett. Miután mindannyian felöltöznek a vacsorához, elkíséri majd a csapatát egy gyönyörű étterembe, és esznek valamit. De most csak egy rövid időre le akarta venni a cipőjét,
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és sétálni akart a fűben, mosolyogni az emberekre és úgy tenni,
mintha nem lenne semmi kötelezettsége.
Az autó lassított egy lámpánál, amikor elhaladtak egy luxusszálloda mellett, valahol a Belgravia negyedben, és Sarah meglátta,
hogy egy taxi áll meg a szállodánál. Hugo sétált le a lépcsőn,
szmokingban, művészien összeborzolt hajjal. Kinyitotta a taxi ajtaját, és bekísért a szállodába egy nagyon szép fiatal nőt. Sarah szíve
egy pillanatra összefacsarodott. Egy másodperccel később meggyőzte magát, hogy ez semmiség. Hugónak jogában áll azzal vacsorázni, akivel kedve van.
Visszafordult a többiekhez.
– Azt mondtad, hogy a Celeb magazint érdekli az esküvő, és tudósítani szeretnének róla, Mandy? – kérdezte.
Mandy bólintott.
– Még nem tisztáztuk, de érdekli őket. – Lehalkította a hangját. –
Elég nagy összeggel hozzájárulnak a költségekhez, ha exkluzív
fotóik vannak.
– Ó, ez nagyszerű! Hugóra is szükségetek lesz? – Sarah hirtelen
reménykedni kezdett. Végül is talán nem kell majd együtt dolgoznia vele.
– Ó, igen – felelte Carrie. – Ha küldenek egy fotóst, még akkor is
szükségünk lesz Hugóra a meghittebb felvételekhez, amiket az ember nem szeretne egy magazinban látni.
– Ó, erre nem gondoltam. – Sarah hátradőlt az ülésen. – És a videósra van már jelöltetek? Fel akarjátok venni az esküvőt, ugye?
– Feltétlenül – mondta Carrie. – Megkérhetek valakit, akit ismerek a szakmából, hogy csinálja meg nekem, de ha van valaki, akit
tudsz ajánlani…
– Megadom neked az összes részletet. – Sarah előhúzta a noteszét, és lefirkantotta a videós elérhetőségét.
– Ez az a szálloda, amit mondtak, hölgyeim – mondta a sofőr egy
kicsivel később.
Miután kikászálódtak a limuzinból, puszival búcsúztak Mandytől
és Carrie-től, és a járdán ácsorogtak, majd Elsa így szólt:
– Sosem vagyok benne biztos, hogy szeretem, ha hölgynek neveznek.
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– Hát, higgy nekem, nincs elfogadható mód arra, hogy egy csapat
nőre utaljunk – mondta Sarah határozottan. Még mindig zavarta
egy kicsit, hogy látta Hugót. – Már mindet kipróbáltam: lányok,
asszonyok, hölgyek; mind rosszul hangzik.
A szálloda előcsarnokában Sarah az órájára pillantott.
– Akkor találkozzunk itt lent félkor?
– Oké – mondta Bron. – De szólj, ha szeretnéd, hogy megcsináljam a hajadat. Elsa haját meg fogom nézni.
– Ez azt jelenti, hogy szerinted meg kell csinálni? –Sarah idegesen megtapogatta a fejét, figyelmen kívül hagyva Elsa meglepett
nyikkanását.
– Igen – felelte Bron. – Mosd meg, és beszárítom neked.
– De most csináltad meg Carrie haját – tiltakozott Sarah –, és ha
Elsáét is megcsinálod…
– Carrie frizurájának elkészítését az apám „spekulatív ügyfélszerzésnek” nevezné. – Elvigyorodott. – Nagyszerű, hogy velem akarja
megcsináltatni az esküvőre. Szokatlan, hogy nincs saját stylistja.
Sarah vállat vont.
– Talán azért nincs, mert nincs olyan sok közeli barátja, és olyan
embereket szeretne maga körül tudni, akiket ismer.
Bron megrázta a fejét.
– Egyszerűen csak biztosan nem jön ki jól a stylistjával. De ez
nagyszerű hír számomra! És nekem kell megsütnöm a tortáját! Nagyon köszönöm, hogy elhoztál, Sarah. – És megölelte a barátnőjét.
Később, amikor már mindenkinek új frizurája volt, és Sarah haja
jó néhány centivel rövidebb lett, találtak egy olasz éttermet sétatávolságon belül – Bron magas sarkú cipője nem volt alkalmas hoszszú sétára. Három egyedülálló nőként nagyon hízelgő figyelem
fogadta őket, és a kert közelében kaptak asztalt. Az üvegajtón át
fényfüzérekkel díszített fákra és (mint közelről nézve kiderült) műanyag citromokra láttak.
Mikor belegondolt, milyen remek a kilátás, Sarah melankolikus
hangulatba került. Nem tudott nem azon tűnődni, vajon Hugo is
egy hasonlóan buja londoni kertben van-e azzal a szép lánnyal,
akivel látta. Vagy talán valami elegáns klubban vannak, és végigtáncolják az éjszakát, mielőtt halálra csókolózzák magukat egy taxi
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hátsó ülésén. Elnyomott egy sóhajtást, és elvette az étlapot, amit
felé nyújtottak.
– Ez vicces – mondta, és eltökélte, hogy lerázza magáról ezt a
furcsa hangulatot. Carrie-vel igazán sikeres napja volt, a haja pedig
nagyszerűen néz ki. Semmi köze hozzá, hogy Hugo mit tesz a szabad idejében, még akkor sem, ha azt gondolja eléggé sóvárogva,
hogy ma este ő lehetett volna az, akit Hugo vacsorázni visz. Gondolatban megrázta magát. Jól kell éreznie magát, ha semmi másért
nem, akkor a többiek kedvéért. – Ez majdnem olyan, mint egy leánybúcsú.
– Hát, nem is tudom – mondta Elsa. – Még sosem voltam leánybúcsún, de az a benyomásom, hogy azok nagyon lármásak lehetnek. Láttam néhány képet. –Fintorgott egyet. – Nem fogunk berúgni, ugye?
– Talán egy kicsit – mondta Bron. – Ritkán fordul elő, hogy egyikünk sem vezet.
– Ez igaz – mondta Sarah. – Rendeljünk!
Ez jó ideig tartott, mivel állandóan megfeledkeztek az ételről, és a
nap eseményeiről beszélgettek. Amikor végül a pincér összeszedte
az étlapokat, és megígérte, hogy azonnal hozza a bort, Elsa így
szólt:
– Akár leánybúcsú, akár nem, jó mulatság lesz.
– Azt kell mondanom, ez az a fajta leánybúcsú, amit tartanék, ha
valaha is férjhez mennék, amit természetesen nem fogok – mondta
Sarah, inkább megszokásból, mint bármi egyéb okból.
– Nem fogsz? – kérdezte Elsa. Sarah megrázta a fejét.
– Biztosan nem. Túl gyakran láttam házasságokat megromlani. A
húgom körülbelül fél évig volt férjnél, mielőtt összeomlott a dolog.
– És most megint férjhez megy? – kérdezte Bron. Sarah fájdalmas
arckifejezéssel bólintott.
– Látnotok kellett volna a ruhát, amiben lenni akart. Vékony, darázsderekú, végig fűzős darab.
– De azok csinosak! – mondta Elsa. – Olyan ruhákat varrok.
– De nem terheseknek, ugye? – felelte Sarah.
– Jaj, nem – értett egyet Elsa. – Talán nem. – Elhallgatott egy pillanatra. – Azon gondolkozom, mibe öltöztetném a húgodat, ha vá156

laszthatnék.
– Sok várandós menyasszonnyal foglalkoztál? – kérdezte Bron.
– Egypárral. Általában nem nagy ügy, kivéve a fényképezést.
Sarah felsóhajtott.
– Bárcsak beszélnél Lilyvel! Azt bizonygatja, hogy az anyósa
megőrül, ha bárki megsejti, hogy a menyasszony nem szűz. Őrület,
tényleg.
– Szóval mit vesz fel? – kérdezte Elsa.
– Még nem tudja biztosan. De most legalább rendes kapcsolatban
él, egy tisztességes férfival. Már több mint egy éve együtt járnak.
– Nem vagyok benne biztos, hogy az elég hosszú idő – mondta
Bron, s fölvett egy grissinit, és ropogtatni kezdte.
– Nem? És ti mióta vagytok együtt Rogerrel? – Sarah érzett valami szomorúságot Bron hangjában, de nem volt benne biztos, hogy
szeretne róla beszélni.
– Pár éve.
– Szóval – mondta Elsa – neked milyen ruhád lesz, Bron?
– Ó, nem is tudom. Nem gondolkoztam rajta. Sarah, aki már túllépett a menyasszonyi ruhákon, így szólt:
– Azon tűnődök, vajon belevágjak-e valami új dologba, és rendezzek-e leánybúcsúkat. Az a baj, hogy nem vagyok benne biztos,
hogy szeretnék az ízléstelen kellékekkel foglalkozni – cowboykalapokkal, francia szobalányruhákkal.
– Rendezhetsz klassz leánybúcsúkat: wellness hétvégéket vagy
akár valami tanulást, mint főzést vagy… nem is tudom, agyagozást
– ajánlotta Elsa.
– Mire gondolsz? Készítsd el a saját étkészletedet? –kérdezte
Sarah.
– Hasznos, amikor az első veszekedésre kerül a sor – mondta
Bron kuncogva. – Ó, jön az első fogás. Örülök, hogy úgy döntöttünk, közösen rendelünk. Óriási!
– Rendeljünk még egy kis bort? – kérdezte Bron.
Miután ezt megvitatták, Sarah Bronhoz fordult:
– Szóval, ha menyasszonyi ruhán még nem gondolkoztál, a leánybúcsúdon törted már a fejed?
– És kérlek, hívj majd meg bennünket! – mondta Elsa. – Az isko157

lából minden barátnőm vagy külföldön van, vagy olyan emberrel él
együtt, aki morális alapon úgy döntött, hogy nem házasodik. – Öszszeráncolta a homlokát. – Csak ezzel a két lánnyal tartom a kapcsolatot.
– Ó – mondta Sarah. – Remetelány.
– Az vagyok – mondta Elsa vidáman. – Mindazonáltal most már
mondhatom, hogy „mindig a koszorúslány, és sosem a menyaszszony”, mert az már voltam. Úgy értem, koszorúslány.
– Fiatal vagy. Rengeteg időd van. Bármikor férjhez mehetsz! –
mondta Sarah.
Elsa megrázta a fejét.
– Mindenesetre a belátható jövőben nem. Nem, Bron leánybúcsújáról kell gondolkoznunk. Végül is neki van pasija, ami kulcsfontosságú, nézzünk szembe vele.
– Sosem megyek hozzá Rogerhez – mondta Bron.
A szavak félbeszakították az általános csevegést, és volt egy kis
csend, mielőtt Elsa megszólalt.
– Tényleg? Persze semmi oka nincs, amiért hozzá kellene menned, valószínűleg csak elragadtattam magam Carrie esküvőjétől. –
Zavartan elhallgatott. – Szóval úgy érzel, mint Sarah, és erkölcsileg
ellenzed a házasságot? – kérdezte. Valami azt súgta, hogy Bron
talán meg akar osztani velük néhány dolgot, de szüksége van egy
kis győzködésre.
Bron megrázta a fejét.
– Nem. Nem általában, csak Rogerrel nem.
Úgy tűnt, mintha a mandolinok és olasz tenorok csengő hangja, a
késeikkel és kanalaikkal zörgő és egymás közt mormogó többi vacsoravendég zaja fölerősítette volna a hirtelen beállt csöndet.
– Miért nem? – suttogta Elsa.
– Mert…
A szünetben, amíg Bron megpróbálta kifejezni a gondolatait,
amelyek már hónapok óta a tudatalattijában zakatoltak, megérkezett a főétel. Ha a pincérek eltűnődtek is, hogy a fiatal nőkből álló
vidám csoport hogyan alakulhatott át szorosra zárt ajkú emberekké,
akik csak a legudvariasabb mosollyal küldték el őket, nem tettek
megjegyzést, de a hangulat teljesen megváltozott.
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Bron figyelmen kívül hagyta a milánói csirkét, és felvette a poharát.
– Egyszerűen már nem jövünk ki egymással. Sosem leszek képes
azzá a feleséggé válni, akire vágyik, bármilyen keményen próbálkozom is. Nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán együtt kellene lennünk.
– Ezt hogy érted? – kérdezte Sarah, és Bron kezére tette a kezét.
Bron felsóhajtott.
– Mindig azt gondoltam, hogy ha minden tőlem telhetőt megpróbálok, ha alkalmazkodom ahhoz, amilyennek látni szeretne, akkor
elérhetem, hogy működjön a dolog, de egyszerűen képtelen vagyok
rá. Semmibe veszi a munkámat, lenéz, és mindig neki kell a főnöknek lennie.
– Ó, Bron, annyira sajnálom – mondta Elsa, és kezét Bron másik
kezére tette.
Sarah szólalt meg.
– Mi… úgy értem, én… tudtuk, hogy nem szereti, ha esküvőket
csinálsz, és esténként elmész otthonról, de nem voltam tisztában
azzal, hogy ennyire rosszul állnak a dolgok.
– Hát pedig ennyire. – Most önmagának is és fennhangon is beismerte. Bron érezte, hogy sírás szorongatja a torkát. Ivott egy kis
bort, és próbálta lenyomni a növekvő kétségbeesés érzését, amely
azzal fenyegette, hogy elnyeli.
– Hát akkor el kell hagynod – mondta Sarah határozottan.
– Tudom – mondta Bron –, de addig nem tehetem, amíg nincs hova mennem.
– A szüléidhez? – javasolta Elsa.
– Spanyolországban élnek – mondta Bron. – Természetesen mehetnék hozzájuk, és lakhatnék náluk. Szeretnék, ha velük lennék,
de ott nem tudnék dolgozni, legalábbis addig nem, amíg nem tanulok meg valamennyire spanyolul.
– Az én lakásom nagyon kicsi, én is alig férek el benne az összes
irodai cuccommal – mondta Sarah. – De ha szükséged van egy
helyre, ahova mehetsz…
– Ez borzasztóan kedves tőled – mondta Bron. – De ennyire nem
sürgős. Lehet, hogy Roger egy kicsit erőszakos, de nem ver engem
159

vagy ilyesmi. – Valamiért elcsuklott a hangja, és hirtelen elsírta
magát.
Elsa, aki mellette ült, azonnal átölelte.
– Ó, szívem. Ne sírj, minden rendben lesz.
Az étterem lármája zúgott körülöttük, tudomást sem véve Bron
bánatáról.
– Tudom. – Bron hangosan szipogott, és minden tőle telhetőt
megpróbált, hogy ne zokogjon. – De egyszerűen rádöbbentem, milyen szörnyű lesz elhagyni őt.
– Miért? – kérdezte Sarah. – Szerelmes vagy belé? Mindennek ellenére?
– Nem. Ha őszinte vagyok, azt hiszem, már évezredek óta nem
szeretem. Csak megszoktuk egymást.
– Akkor nem örülnél, ha eljönnél tőle? – kérdezte Sarah gyengéden.
– Örülnék, de gyűlölöm a veszekedést, és kiabálni fog.
– Hát kiabálj vissza! – mondta Sarah, ezúttal keményebben.
– Megtehetném, ha járna a motor az autómban, és beugorhatnék
és elhajthatnék, amikor túl rémessé válik – mondta Bron, és próbált
egy kicsit felvidulni. – De semmi értelme kiabálni, ha nincs hova
mennem. És az a helyzet – mondta egy utolsó, hatalmas szipogással, orrát a papírszalvétába törölve –, hogy most, miután eldöntöttem, úgy érzem, azonnal meg kell tennem. Vagy a lehető leghamarabb.
– Gondolkoznunk kell – mondta Sarah. – Biztosan ismerünk valakit, akinél elég nagy hely van.
– Nálam elég nagy, de borzasztóan kényelmetlen lenne, bár nagyon szívesen látlak – mondta Elsa habozva. – És van egy kanapém.
Bron megrázta a fejét, és megtörölte a szemét.
– Igazán nem gondolom, hogy bárkinek a kanapéján szeretnék táborozni, bár rettentően kedves, hogy felajánlottad. Amikor elmondom Rogernek, hogy elhagyom, azt akarom, hogy azt tudjam neki
mondani, tudok hova menni, különben meg fog győzni, hogy igazán ostoba ötlet elhagyni őt. Ami az is lesz, ha nincs hova mennem.
– Hát, nem is tudom – motyogta Sarah. – Inkább aludnék a park160

ban egy padon, mintsem egy olyan férfival éljek, akit nem szeretek.
Elsa egy pillanatra elfordult Brontól.
– Téged nyilvánvalóan nagyon megbántott valaki a múltban,
Sarah.
– Ez egy másik történet. – Sarah elutasítón legyintett. – Most
Bronra kell koncentrálnunk. Nem ismerünk valakit, aki szeretne
egy kedves albérlőt egy időre?
– Roger anyja szeretne – mondta Bron. – De azt hiszem, ez nem
választható lehetőség. Tessék?
Elsa a levegőben billegtette az ujját, és ajkába harapott, mintha
próbált volna visszaemlékezni valamire. Aztán így szólt:
– Megvan, megvan a válasz!
– Milyen válasz? – kérdezte Bron.
– Hogy hol kell laknod – mondta Elsa. – Amikor visszaadtam a
menyasszonyi ruhát…
– Igen? – biztatta Sarah.
– …Ashlyn anyja mesélte, hogy van egy nyaralója. Arról panaszkodott, hogy a bérlője cserbenhagyta, nem tud biztosítást kötni
vagy valami hasonló. Később kezd majd vele valamit, erre nem
emlékszem, de nem hangzik ideálisnak? Ez legalább segít átvészelni azt az időszakot, amíg találsz magadnak egy lakást.
– Szóval közel van Mrs. Lennox-Featherstone házához? – kérdezte Sarah.
– Igen! Bron, még a környékről sem kell elköltöznöd! Maradhatsz
a szalonban – mondta Elsa.
– Ez ragyogóan hangzik – mondta Bron halkan, de most már volt
egy kis optimizmus a szemében. – Remélem, nem túl szép ahhoz,
hogy igaz legyen.
– Nem látom be, miért lenne az – mondta Elsa, és végre beleszúrta villáját a tésztájába. – Mrs. Lennox-Featherstone kedves. Kicsit
őrült, de ami a szívén, az a száján.
– Igen – mondta Sarah. – Néhány örömanya kész rémálom tud
lenni. Bár Vanessa nagyon aggodalmas volt, és ez mindenen látszott, amit akart, de nem gondolta meg magát állandóan vagy
ilyesmi. Jó volt vele együtt dolgozni.
– Felhívom őt, amikor hazaérünk – mondta Elsa. –Megvan a szá161

ma. Biztos vagyok benne, el lesz ragadtatva, hogy lesz egy bérlője.
Ezután csodálatos estéjük volt. Az étterem személyzete kedves
volt hozzájuk, és már mindhárman sokkal vidámabbak voltak. Bron
felhívta Rogert, aki meglepően laza volt Bron távollétével kapcsolatban, és ettől Bron nyugtalansága csökkent. Sarah, miután Bron
lakásának problémája megoldódni látszott, kiszorította elméjéből a
Hugóval és gazellaszerű barátnőjével kapcsolatos gondolatokat.
Elsa, aki elégedettnek érezte magát, hogy ő találta meg a megoldást
Bron számára, megcsillogtatta éles humorérzékét, a pincérek pedig,
nyilvánvalóan megkönnyebbülve, hogy a csoport ismét nevetni
kezdett, ellátták őket házi likőrrel.
– Mi ez? – kérdezte Sarah, amikor megérkeztek a poharak.
– Streg* a, signorina – felelte a pincér.
– Milyen ízű?
– Gázolaj – felelte Elsa. – Egyszer a szüleimmel ittam.
– Ez nem hangzik túl jól – mondta Sarah, és aggodalmasan méregette a poharát.
– Tényleg valami olyasmi – magyarázta Elsa. – Nem tudom, miért.
– Oké – mondta Sarah. Kortyolt egyet, és köhögni kezdett. – Hm.
Értem, mire gondolsz.
– Kérnek desszertet? – szólt közbe a pincér, aki örült, hogy elfogadták az ajánlatát.
– Akár kérhetünk is – mondta Bron. – Végül is egyikünknek sincs
menyasszonyi ruhánk, amibe bele kellene férnünk.
– Bár egy báli ruhát készítenem kell – mondta Elsa, miután a pincér elvitte az étlapokat, és felvette a rendelést.
– Ó, mesélj!
Amikor már haza kellett menniük, Bron levette a cipőjét, és mezítláb sétált vissza a szállodához, a két lány támogatásával, akiknek
praktikusabb lábbelijük volt.
– Hosszú ideje ez volt a legjobb estém – mondta Sarah. – Kinek
kellenek a férfiak? A másik két lány nem válaszolt.

*

Strega: gyógynövénylikőr. (Aford.)
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Ijesztő volt a kilátás, hogy egyedül fog lakni, amikor ez eddig
még sosem fordult elő, de most, hogy döntésre jutott, Bron eltökélte, nem fog visszacsúszni abba a tehetetlenségbe, amely olyan
hosszú ideig Roger mellett tartotta.
Másnap ebédszünetben felhívta Mrs. Lennox-Featherstone-t. Egy
pillanatot sem akart elvesztegetni. Bron nagy megkönnyebbülésére
Mrs. Lennox-Featherstone gyorsan kapcsolt.
– Bron? A fodrász? Örülök, hogy hallom a hangodat. Mit tehetek
érted?
– Emlékszik Elsára, a varrónőre?
– A bájos lány, aki feketében jár. Igen.
– Azt mondta, önnek van egy nyaralója, amit esetleg szeretne kiadni.
– Így igaz, van! Üres ingatlanként nem tudok rá biztosítást kötni,
és őszig nem terveztem, hogy kezdjek vele valamit. Még túl közeli
az esküvő ahhoz, hogy felfogjam ezt az egészet. Szóval el lennék
ragadtatva, ha szeretnéd a nyaralót egy kis időre. – Elhallgatott egy
kicsit. – Elég csodás dolog lehet, ha ilyen közel van egy első osztályú fodrász.
Bron elnevette magát, és biztosította Vanessát, hogy éjjel-nappal,
bármikor áthívhatja, hogy elkészítse a frizuráját. A bérleti díj igazán alacsony volt, és Bron úgy érezte, ez a legkevesebb, amit megtehet.
– De a hétvégéig nem tudom igazán megmutatni neked. Nem nagyon sürgős, ugye?
Valójában Bron azt remélte, hogy ennél sokkal hamarabb megnézheti, és talán el is kezdhet beköltözni.
– Hát… – kezdte.
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– Most, hogy belegondolok, ezen a héten minden este tanfolyamon vagyok, beleértve a szombatot is. De ha szeretnéd szombaton
nyolc után átvenni a kulcsot, az rendben van.
– Szóval meg kellett elégednem ezzel – mondta Elsának a telefonban, amikor befejezte a hálálkodást Mrs. Lennox-Featherstonenak, és meggyőzte, hogy ő lesz a tökéletes lakó.
– De össze tudsz majd pakolni meg ilyesmi, ugye? Ha bármit szeretnél itt hagyni, csak szólj.
– Ez kedves tőled, Elsa. Próbálok majd mindent berakni az autómba, de ha szükségem lesz olyan helyre, ahol letehetem a cuccokat, zargatlak majd. Addig nem akarom elmondani Rogernek, amíg
nem vagyok benne biztos… Az elviselhetetlen lenne.
– Szerintem igazán bátor vagy ezzel az egésszel kapcsolatban –
mondta Elsa. – És tudod, hogy Sarah és én itt vagyunk, ha szükséged lenne ránk.
Bron megint elérzékenyült, hogy mennyire támogatók a barátnői.
– Köszönöm. Nem érzem magam nagyon bátornak, csak rettenetesen bűntudatosnak. Roger gyűlöli a változásokat. Annak ellenére,
hogy nem gondolom, hogy igazán szeret, nem akarja majd, hogy
elhagyjam.
A hét további részét szökése tervezésével töltötte. Sok ruhát táskákba rakott, és azt mondta Rogernek, hogy kiselejtezi a ruhatárát.
Borzasztóan sok olyan holmi volt, amit ő vett, és amit el akart vinni. Olyasmik, amikre Rogernek nem lesz szüksége, de addig nem
tudja elvinni, amíg legalább nem szól neki, hogy elmegy. Lehet,
hogy Roger nem a legfigyelmesebb férfi a világon, de még ő is úgy
gondolná, hogy valami történni fog, ha Bron elkezdené lecsavarozni a tükröket és a polcokat a falról.
Szombat reggel határozottan ideges volt, és egy kicsit kevésbé
volt biztos a döntésében. Roger egész héten nagyon kedves volt, és
Bron csaknem meggondolta magát. De ezt nem fogja megengedni
magának. Erkölcsi támogatásnak ott volt neki Elsa és Sarah, és
tudta, hogy ha nem gyűlölik is egymást Rogerrel, valójában nem
teszik egymást boldoggá.
– Találkozom egy barátnőmmel – mondta, és letelepedett az ágyra, amíg Roger a reggelit ette, amit hozott neki. – Ez azt jelenti,
hogy lemaradok a krikettről, de időben hazaérek majd ahhoz, hogy
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főzzek neked egy finom vacsorát. Arra gondoltam, hogy veszek pár
szelet húst, és sütök krumplit.
– Remek – mondta Roger, a sonkás tojást habzsolva. – Az után a
sok rohangálás után hatalmas vacsorára lesz szükségem.
Bron elmosolyodott, megütögette Roger lábát a paplan alatt, és
elment.
Rájött, hogy igazából nem hazudott, csak nem mondta el a teljes
igazságot. Mert amíg Roger krikettezik, addig ő összepakol. Csak a
vacsora, a palack bor, a fagylalt meg a forró csokiöntet után fogja
elmondani neki, hogy vasárnap nem ebédel Roger szüleivel, hanem
inkább elköltözik.
Roger anyjával kapcsolatban rossz érzései voltak. Később el kell
majd mennie meglátogatni őt, amikor Pat túljutott a megdöbbenésen.
A bevásárlás végeztével, miután beszerezte az új otthonában töltött első néhány napra szükséges ennivalót, valamint Roger búcsúvacsorájának alapanyagait, hazament. Rengeteg időt hagyott Rogernek, hogy elinduljon krikettezni, de a férfi autója furcsa módon
a felhajtón állt, amikor hazaért.
Vajon valamilyen okból elmaradt a krikett? Nem tudta elképzelni,
miért. Pompás nap volt, tökéletes a kriketthez: sütött a nap, de nem
volt túl meleg.
Azt tervezte, azt mondja Rogernek, hogy be akarta rakni a húst a
hűtőbe, mielőtt találkozik a barátnőjével. Betette a kulcsot a zárba,
és azonnal tudta, hogy valami nincs rendben. A levegőben parfümillat terjengett. Nem az övé volt, de ismerős. Aztán nevetést hallott
az emeletről. Ösztönösen tudta, mit talál majd, de a lábai így is, úgy
is felvitték.
Rogert Sashával kapta rajta az ágyban. Sasha volt felül. Azt a rettenetes fehérneműt viselte, ami nagyon jót tett Roger libidójának,
Bronénak viszont vajmi keveset jelentett.
Émelygés tört rá. Azt gondolta, talán tényleg hányni fog, de valójában szinte jobban megsajnálta Rogert és Sashát, amint elszörnyedve néztek rá, majd Sasha sikkantott egyet, és lehanyatlott Rogerről.
– Jaj istenem, Bron! Azt hittem, egész napra elmentél! – mondta
Roger, és azon küzdött, hogy kimásszon Sasha korlátozó combjai
alól.
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Bron arcán verejték ütközött ki, amint a jelenet valósága megsemmisítéssel fenyegette. Annak ellenére, hogy többé nem akart
Rogerrel lenni, úgy érezte, szörnyen megcsalták. A férfi az ő hálószobájukban szexelt, az ő ágyneműjében, az ő főnökével. Mély
lélegzetet vett, odalépett a szekrényhez, kivett egy nagy bevásárlószatyrot, aztán elkezdte lerámolni a fésülködőasztalán lévő dolgokat.
– Hát visszajöttem – mondta, most már egy kicsit nyugodtabban.
Végül is, ismételgette magának, mindenképpen elhagyja Rogert.
Roger csak feküdt az ágyban, és Bronra pislogott.
– Jaj, Bron – mondta Sasha. Már felült, és az ágynemű alig takarta méretes fenekét. – Ez csak egy kis szórakozás. Nem kell túl komolyan venni. Nem kell, hogy bármit is megváltoztasson.
Bron megállt a körömlakk elpakolása közben.
– Az én fehérneműm van rajtad, a tiédet biztosan levetted! De ne
aggódj – folytatta sietve. – Az utolsó dolog, amit szeretném, ha
visszaadnál.
– Ugye, senkinek sem szólsz egy szót sem? – kérdezte Sasha.
Jellemző a főnökére, hogy a saját jó híre miatt aggódik. Bron, noha vonakodva, Sashára nézett, és rájött, hogy hirtelen öregebbnek,
fakóbbnak és kevésbé ápoltnak tűnik, mint általában. Néhány évvel
idősebb volt kettőjüknél, és Bronban váratlanul egy parányi részvét
támadt.
– A szalonban? Valószínűleg nem. Nekem egyébként sem kell
többé Roger. A te ifjú csődöröd lehet, ha szeretnéd.
– Várj csak! – Roger felült, és hirtelen tele volt jogos felháborodással. – Hogy érted azt, hogy többé nem kellek neked?! El akartalak venni, Bron!
Bron nevetni kezdett. Az egész annyira nevetséges volt. És annyira egyértelmű. Roger úgy gondolta, tökéletes feleséggé alakította
őt, de egy tökéletes feleség nem elég. Egy szeretőt is akart – aki
történetesen az ő főnöke.
– Sajnálom, hogy nem érzem hízelgőbbnek, de sosem kértél meg,
és nem megyek vissza hozzád, hogy a feleséged legyek – mondta
Bron. – Ma este akartam elmondani neked, hogy mindenképpen
elhagylak.
– Hogy érted ezt? Hova mennél?
– Már elintéztem, hogy legyen lakásom, köszönöm, hogy aggódsz
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értem.
Roger néhány másodpercig nem tudott megszólalni. Aztán így
szólt:
– De a szüleim szerint tökéletes vagy nekem? –Roger még mindig
nem ismerte be, mi történt. Talán azon is elgondolkozott, hogy az
egyszerű fodrászt jobbra cseréli, és megszerzi a szalon tulajdonosát, de sosem fordult meg a fejében, hogy a fodrász elhagyhatja őt.
Vérig volt sértve.
– Nagyon kedvelem anyádat, Roger, de te nagyon hamar olyan
leszel, mint apád, aki egy fasiszta. – Boldogság volt, hogy végre
kimondta.
– Hogy merészelsz így beszélni az apámról! – Roger kiugrott az
ágyból, meztelenül, és egész teste a felháborodástól rázkódott. Nehéz volt nem meglátni a dolog vicces oldalát. Bron elfojtott egy
kuncogást.
– Sajnálom, hogy megbántottam az érzéseidet, de be kell ismerned, hogy apád vérző szívű liberálisnak láttatja Dzsingisz kánt.
Nem tudom, szegény Pat hogyan viselte el ennyi éven át. És te pontosan ugyanolyan vagy!
– Nem tudom, hogy mondhatod ezt! – Roger már a bokszeralsóját
rángatta magára. – Szoktam adni jótékony célokra, nem?
– Ahogy a maffia is, Roger! És figyelmeztetnem kell téged –
mondta Sashának –, hogy az első fél év után nem fog az előjátékkal
vesződni. Ami a G-pontod megkeresését illeti, GPS nélkül esélye
sincs. – Felvonta a szemöldökét. – Ez talán egy kicsit igazságtalan
volt. A GPS sokkal könnyebben megtalálható helyeket is eltéveszthet.
– Most undorító vagy. – Roger már nadrágban volt, és ettől egy
kis önbizalmat kapott.
Bron úgy érezte, már magabiztos. Egyenesen Roger elé állt.
– Szép kis alak vagy, te beszélsz! Az én fehérneműmet adod a barátnődre, és azt mondod, hogy én vagyok undorító! – mondta.
– Bron! – Egy pólótól Roger úgy gondolta, a lány fölébe kerekedett. – Aránytalanul nagy feneket kerítesz ennek az egésznek!
– Megkockáztatva, hogy megint undorítónak tartasz, azt hiszem,
nagy fenékkel neked volt dolgod!
– Tényleg fogalmam sem volt, hogy ilyen mocskos fantáziád van!
Bron vállat vont, most először kicsit szomorúan.
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– Nem akartam bemocskolni a jó híreteket, de szinte kértétek. – A
fésülködőasztalhoz lépett, kinyitott egy fiókot, és kivett egy nagy
műanyag szatyrot, amit már előkészített. És ha belegondol, hogy
bűntudata volt, amiért elhagyja Rogert! Az asztalról mindent a szatyorba söpört.
Sasha visszabújt a ruháiba, Roger pedig felhúzta a zokniját és a
cipőjét.
– Túlreagálod – mondta. – Tipikus, rohadék nő!
Bron röviden sóhajtott, és dühe kissé alábbhagyott.
Eredetileg csak azt akarta magával vinni, amire tényleg szüksége
volt. Nem akart mindent elvinni, amit ő vett, csak azért, mert megtehetné. De most már le akart szerelni a hálószobából mindent, amit
személyesen ő vásárolt. A szekrényben elő volt készítve egy hatalmas öltönytáska. Belecsúsztatta a tükröt az öltözőasztalról és az
egyik éjjeli lámpát, miközben Roger még mindig őt bámulta.
– Nem viheted el a berendezést! – ordította.
– De igen, ha én vettem. Azért a matracot nem viszem el. Azt
meggyaláztátok. – El kellett fojtania egy újabb kuncogást. A meggyalázás nagyon remek szó volt, és amíg ki nem csúszott a száján,
addig nem volt tudatában, hogy ismeri. Rájött, hogy az adrenalin
viszi előre, és tisztában volt vele, hogy később lesújt majd rá ennek
az egésznek a sokkja. De pillanatnyilag elemében volt.
Tudatában volt, hogy Roger és Sasha sugdolóznak, valószínűleg
azon tűnődnek, hogy vajon megbolondult-e. Sosem érezte magát
ennyire ép elméje birtokában. A fürdőszoba volt a következő, amit
kezelésbe vett, bár a borotválkozótükröt ott hagyta, mivel azt ő adta
ajándékba Rogernek, és egyébként sem látott benne rendesen. Ezután lement a konyhába.
A bevásárlószatyrai tele voltak, tehát keresett egy szemeteszsákot,
és elkezdte gépekkel telepakolni: a turmixgéppel, a kenyérpirítóval
és a párolóval. Roger akkor jött be, amikor éppen a késekkel teli
késtartó volt a kezében.
– Azt nem viheted el! – Roger nadrágja félig a zoknijába volt tűrve. – Az a szüleim ajándéka volt!
– Igen – felelte Bron, és félig csodálta Rogert, amiért így szembeszáll vele, amikor ő ilyen jól fel van fegyverezve. – Én kaptam!
– Tegyek fel vizet? – kérdezte Sasha Roger háta mögül, most már
teljesen felöltözve. Nagyon szerette volna elsimítani a helyzetet, ha
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teheti.
– Ha iszonyúan vágysz egy csésze teára, akkor jó ötlet – mondta
Bron. – Egy percen belül elveszem a teáskannát.
– Nem foszthatod ki csak így a házamat! – Roger vibrált a felháborodástól. – Ez rablás! – Még csak meg sem próbálta visszaszerezni Bront.
– Oké, a teáskannát itt hagyom – egyezett bele Bron –, bár jog
szerint az enyém. – Tudta, hogy a nyaralóban van egy teáskanna.
Mrs. Lennox-Featherstone küldött neki egy leltárt az ott lévő berendezési tárgyakról.
Átnézte a konyhát, és elgondolkozott rajta, hogy elviszi a serpenyőket, de aztán ott hagyta őket. Ezeket a szülei hagyták itt, amikor
Spanyolországba költöztek, és nem voltak túl jók. Úgy döntött,
hogy a szakácskönyvei egyszerűen túl nehezek; már csak kivonszolni tudná a zsákot az előszobába, mielőtt visszajönne egy másikért.
– Az mire kell neked? – kérdezte Roger, mikor látta, hogy Bron
letép egy szemeteszsákot a tekercsről. – Már mindent elvittél, ami
nincs odaszögezve!
– Ott van az állólámpa a nappaliban! – Bronnak ajkába kellett harapnia, hogy ne nevesse el magát. Nem állt szándékában elvinni az
állólámpát, bár azt is az ő szüleitől kapták.
– Ez egyszerűen átkozottul nevetséges!
– Rendben, Roger, alkut kötök veled. Segíts kivinni ezeket a kocsimba, és nem viszek el semmi mást, ha tényleg szükséged van rá.
– Tettem egypár cukrot a teádba, Rog – mondta Sasha. – A sokk
miatt. Ez bizonyára nagyon felzaklat.
Bron hitetlenkedve rázta meg a fejét, de egy szót sem szólt. A
Rog megszólítást Roger még annál is jobban gyűlölte, mint ha cukor volt a teájában.
Amikor húsz perc múlva elhajtott, Bron röviden dudált, a győzelem örömére. Abban a pillanatban úgy érezte, le tudja győzni a
világot.
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Tizennyolcadik fejezet

Bron Mrs. Lennox-Featherstone-hoz készült, hogy átvegye a kulcsot. Már félúton járt, amikor cserbenhagyta a hidegvére. Lehúzódott egy parkolóba, végzett néhány mélylégzés-gyakorlatot, de ettől
nem múlt el a testét rázó reszketés. Feltúrta a táskáját, talált egy kis
üveg Elsősegély cseppet, és néhány másodperc múlva megnyugodott.
– Vajon az Elsősegély csepp vagy a bevételéhez szükséges idő
nyugtatja meg az embert? – tűnődött hangosan, részben azért, hogy
ellenőrizze, mennyire remeg a hangja. Kifújta az orrát, aztán ellenőrizte a sminkjét, leszedte a szeme alatt összegyűlt festéket, majd
továbbhajtott. Vanessa azt mondta, bármikor átveheti a kulcsot, de
ha szeretné, hogy előbb körbevezessék, akkor nyolc utánig várnia
kell. Bronnak szándékában állt megvárni, amíg valaki végig tudja
vezetni a nyaralón, és mindent megmutat neki, viszont nem állt
szándékában ágyban találni Rogert a főnökével. Ilyen az élet: a
tervek változnak.
A nagy ház ajtaját a házvezetőnő nyitotta ki, legalábbis Bron feltételezte, hogy a hölgy az. Elsa említette, hogy van házvezetőnő.
– Ó, szia! – köszönt Bron fesztelenül. – A vártnál kicsit korábban
érkeztem, de megkaphatnám a nyaraló kulcsát?
– Jöjjön be. Mrs. Vanessa házon kívül van, de hagyott egy üzenetet a kulccsal kapcsolatban.
Bron aggódva követte a nőt az előszobába. Az „üzenet a kulccsal
kapcsolatban” nem úgy hangzott, mint a konkrét kulcs, és neki arra
volt szüksége. Tegyük fel, hogy nem tud azonnal beköltözni a nyaralóba. Akkor mit tehet? Nem akart Elsánál vagy Sarah-nál kikötni,
bár ez lehet számára az utolsó mentsvár. Nem igazán akart a történ170

tekről beszélni, még nem. Túl kellemetlen volt. Először be akart
rendezkedni az új otthonában. Bár némi megkönnyebbülést jelentett, hogy nem kellett rögtön találkoznia Mrs. LennoxFeatherstone-nal.
A házvezetőnő egy tömött műanyag szatyorral tért vissza.
– Tessék. Szüksége lesz paplanra, lepedőre meg ilyesmire. Mrs.
Vanessa mindig ágyneművel adja ki a házat. – Elmosolyodott.
Bron megkönnyebbülten mosolygott vissza. Új főbérlője az ágyneműt nem említette a leltárban, mindenesetre sietős távozásában
teljesen megfeledkezett róla. Volt egy olyan érzése, hogy sok dolgot elfelejtett.
– A kulcsot Jamestől kell elkérnie, a szomszédtól – folytatta az
asszony. – Itt volt az óraleolvasó. James engedte be. – Kicsit összehúzta a szemöldökét. – Kér egy teát vagy valamit? Nem néz ki jól.
Bron kényszeredetten elmosolyodott.
– Ó, jól vagyok! Csak elviszem ezeket, és megkeresem az új otthonomat. Kérem, mondja meg Mrs. … khm, Mrs. Vanessának,
mennyire hálás vagyok, hogy van hol laknom.
Amint elhajtott, ágyneművel, de kulcs nélkül, úgy gondolta, ez
bizonyára elég furcsán hangzott.
Két nyaraló volt egymás mellett. Bron ki tudta találni, melyik az
övé, mert a másik előtt egy meglehetősen saras, régi Volvo állt.
James, akinél a kulcs volt, biztosan otthon van, ami óriási megkönnyebbülés. Nem igazán akart órákig ücsörögni a kocsijában és
rá várni. Az nagyon szánalmasnak tűnne.
Kiszállt, végigment a bejárati ajtóhoz vezető rövid járdán, és kopogtatott. Zenét hallott, és próbálta felismerni, hogy elterelje a figyelmét várakozás közben. Mi a csodát fog mondani? „Szia, Bron
vagyok, az új szomszédod. Megkaphatom a kulcsot?”
Nem volt esélye bármit is mondani. Amint James ajtót nyitott,
egy nagy kutya száguldott ki a kertbe, körberohanta Bront, és viszszament a nyaralóba. Mire James leszidta a kutyát, majd megdicsérte, amiért visszajött, a bevezető szöveg nagy része fölösleges
volt. Aztán Bron rájött, hogy ismeri a férfit, és átkozta magát, hogy
korábban nem kapcsolt. A kertész volt, az a férfi, akivel a folyóparton találkozott.
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– Maga az. De jó – mondta a férfi, és elmosolyodott. Bron James
barátságos arcára pillantott, és fennállt a veszélye, hogy minden
bátorsága cserbenhagyja. A Rogerrel való rémes jelenet alatt és
után nagyon erős és bátor volt, most pedig úgy érezte, elsírja magát. Valószínűleg erősebbnek érezte volna magát, ha James ellenséges és idegen lett volna.
Nem tudott megszólalni. Egyszerűen csak állt, és erőtlenül mosolygott.
– Jöjjön be! – mondta James. – Úgy néz ki, mint akinek jólesne
egy csésze tea vagy valami.
Biztosan rémesen nézek ki, gondolta Bron, amint James félreállt,
a kutyát az ajtóhoz szorítva, hogy beengedje őt a nyaralóba. Tíz
percen belül James a második, aki ezt mondja.
Egy nappaliban találta magát. Kicsi volt, két falán ablakok. Az
egyik ablak alá egy kanapét toltak, a másik alatt pedig egy asztal
állt. A másik falon egy kandalló volt, az egyik sarokban pedig egy
nyitott ajtó mögött egy lépcső rejtőzött. A másik ajtón át a konyhát
látta, amelyet a ház végébe építettek.
A kutya megint Bront kerülgette, és időről időre nekiütközött.
– Leül! – mondta James. – Ő Brodie. Mentőkutya, és nem régóta
az enyém. Még mindig egy kicsit túlságosan izgatott, ha vendég
jön. Bron, ugye?
Bron bólintott. Még mindig sokkos állapotban volt. Tudta, hogy
ez egy késleltetett reakció, de nem tudta lerázni magáról.
– Jöjjön, üljön le! Teszek fel vizet. Hacsak nem gondolja, hogy
valami erősebbre van szüksége. – Felhúzta a szemöldökét. – Azt
hiszem, van valahol egy kis konyakom. Egy recepthez kellett.
Bron a kanapé szélére telepedett, amely azzal fenyegette, hogy elnyeli, ha nem óvatos. Nem tudott dönteni. A konyak csakugyan jó
ötlet lehet.
Brodie, aki valószínűleg megérezte, hogy Bronnak vigasztalásra
van szüksége, odajött, a lány lábára ült, és fölemelte a fejét, hogy a
vendég vakargathassa a mellkasát. Bron szolgálatkészen megtette,
és megnyugtatónak találta a puha, szőrös jószág érintését. Ez olyan
kommunikációs mód volt, amely nem járt tényleges beszélgetéssel.
Bron megengedte magának, hogy hátrébb óvakodjon a kanapén,
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amíg hátra tudott dőlni. A kutya azonnal felugrott mellé, és fejét az
ölébe tette. Bron nem tudta, hogy le kell-e küldenie. Úgy vélte,
valószínűleg igen, de az állat fejének meleg súlya megnyugtató
volt, tehát tovább simogatta.
– Jaj, Brodie! – mondta James rosszallón, amint bejött egy tálcával. – Lefelé! Bron nem akarja, hogy tele legyen a te szőröddel.
Bron a fejét rázva próbálta közölni, hogy kedveli a kutyát, és
semmi kifogása a kutyaszőr ellen. Úgy tűnt, James megértette.
– Arra tanítom, hogy ne ugráljon fel olyan emberekre, akik ezt
nem értékelik, vagy inkább arra, hogy várja meg, amíg hívják. Feltételezem, hogy maga hívta.
Bron próbálta viszonozni a férfi mosolyát.
James letette a tálcát az asztalra, aztán Bron kezébe nyomott egy
poharat, amelyben kétujjnyi barna folyadék volt.
– Tessék, ezt igya meg, aztán keresek magának valamit, amire leteheti a teáját. Kér cukrot? – kérdezte.
Bron megrázta a fejét.
– Ó, akkor jól van. Nincs itthon cukor. – Elővett egy kis, háromlábú széket az asztal alól, és Bron mellé rakta. – Tessék. – Rátette a
teásbögrét. – Mindene megvan, ami kell?
Bron bólintott, és bízott benne, hogy beszédképessége végül viszszatér majd. Kortyolt egyet a konyakból. Az ital azonnal fölmelegítette, és kezdte nyugodtabbnak érezni magát.
– Valamivel jobban érzi már magát? – James kedvesen nézett le
rá.
Bron bólintott, de rájött, hogy adnia kell valami magyarázatot arra, hogy miért van szüksége konyakra délután négykor.
– Bizonyára tudni szeretné, miért…
– Tudom, hogy maga lesz az új szomszédom, és mindenki tisztában van azzal, hogy a költözés az egyik legnagyobb stressz az életben. – Elmosolyodott. – Szóval semmit sem kell mondania arról,
hogy miért zaklatott egy kissé.
– Ez nagyon tapintatos öntől, de valószínűleg csak úgy tisztességes, ha elmondom, hogy éppen most hagytam el a barátomat.
– Jól döntött – mondta James. – Nem tűnt vele túl boldognak,
amikor a múltkor találkoztunk. Úgy értem, nem kellene feltételezé173

sekbe bocsátkoznom, de…
– Nem, nos, nem sokkal később döntöttem el, hogy elhagyom.
Hallottam, hogy ki lehet venni a nyaralót itt a szomszédban, és elintéztem, hogy beköltözhessek. –Ez az egész nagyon józannak és
higgadtnak hangzott. Valószínűleg semmi egyebet nem kell mondania.
– Nagyon feldúlt volt? Mármint a barátja, amikor eljött. Nem vagyok igazán kíváncsi, de kissé ziláltak voltak az idegei, amikor
megérkezett… nem kell elmesélnie, ha nem akarja – tette hozzá
sietve.
A konyak elérte Bron humorérzékét, és beindította. Úgy érezte,
most már sokkal inkább önmaga, és kuncogni kezdett.
– Hát, kicsit feldúlt volt, de főleg azért, mert magammal hoztam a
berendezést.
– Valóban? – James meglepettnek tűnt.
– Csak az apróságokat. Azokat én vettem.
– Ó, akkor rendben van.
– És elég rossz passzban voltam.
– Tényleg?
Bron bólintott, és sóhajtott egyet.
– Rajtakaptam a főnökömmel! – Összeráncolta a homlokát. – Jaj
istenem. Hétfőn be kell mennem dolgozni. Rémesen kínos!
– Szerintem is – mondta James, és halkan kuncogott. Bron a szája
szélét rágta.
– Valójában nem vagyok benne biztos, hogy mehetek-e dolgozni.
– Ha szereti a munkáját, akkor talán…
– Annyira nem szeretem, és a saját kivágott melltartómban láttam
őt, amiről el kell mondanom, hogy nem én választottam magamnak.
– Ha maga mondja…
– Mondom! Rogertől kaptam ajándékba. Egyike volt azoknak az
ajándékoknak, amelyeket a nőnek adnak, de valójában inkább a
férfinak szánják.
James megadóan tette fel a kezét.
– Valószínűleg nem hisz nekem, de biztosíthatom, hogy sosem
vásároltam semmi ilyesfélét senkinek.
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– Rendben van, hiszek magának. – Bron most már eléggé zavarban volt, kicsit többet mondott, mint amit szeretett volna. – Még
mindig nem tudom elképzelni, mi legyen a munkámmal.
– Kellemetlen lehet, ha ott marad. A főnöke barátnő is és szerelmi
vetélytárs is volt?
Ennek hallatán Bronnak egy kicsit kuncognia kellett.
– Nem igazán. Sosem kedvelt engem, hacsak tehette, mindig a
hajmosást és a söprögetést csináltatta velem. – Felnézett Jamesre. –
Nagyon tehetséges fodrász vagyok.
James megérezte Bron dacosságát, és szája sarka megmoccant.
– Tudom. – Kicsit habozott, majd így szólt: – És tudom, hogy
szörnyen közhelyes, de miért nem hívja fel valamelyik barátnőjét?
– Később telefonálok majd. Most túl kimerültnek érzem magam
ahhoz, hogy sokat beszéljek. – Megitta a konyakját. – Férfiak, eh?
Kinek kellenek?
– Ő csak egy példa volt. Nem vagyunk mind olyanok, mint ő.
Bron mélyet sóhajtott.
– Tudom, de kell majd egy kis idő, mire megint bízni fogok, ez
biztos.
Egy pillanatig csönd volt.
– Igya meg a teáját! – James közelebb tolta a kis-széket Bronhoz.
– Kér kekszet?
– Köszönöm, nem, tényleg el kell rendezkednem a szomszédban.
– Hát várjon, amíg végez a teájával. Átmegyek magával, és megnézem, hogy minden működik-e. Vanessa mondta, hogy új lakó
költözik be, egy fiatal nő, és azt is mondta, lehet, hogy nekem kell
bekapcsolnom a főkapcsolót meg ilyenek. – Elhallgatott egy kicsit.
– Jó lesz, hogy megint lesz szomszédom.
Bron feltápászkodott.
– Akkor jobb, ha megyünk.
Miután megtalálta a kulcsot, James vitte az ágyneműt, amíg Bron
kiszedte a bőröndjét és néhány dolgot, amit kimenekített a házból.
Amint beléptek, Bron valami furcsa szagot érzett a kis nyaralóban.
– Alan, a férfi, aki itt lakott, művész volt. Lehet, hogy marihuánás
cigit szívott – mondta James.
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Bron elmosolyodott.
– Ez megmagyarázza a szagot. – Nem kérdezte meg, hogy James
osztozott-e a művésszel a spanglin, de James válaszolt a ki nem
mondott kérdésre.
– Nem szeretem, ha megzavarja a fejemet – mondta. – A bagó is
elég rossz. Egészen biztosan le fogom tenni. – Elvigyorodott. – Ne
aggódjon, nem egy drogbarlang vagy ilyesmi mellé költözött.
– Biztos vagyok benne, hogy nem.
– Figyeljen, egy kicsit később ne készítsek vacsorát magunknak,
amikor már volt ideje bepakolni?
– Hát, hoztam ennivalót… – Ekkor megdermedt. Az ennivalós
szatyor, ami éppen elég lett volna ahhoz, hogy átvészelje vele az
első hétvégét, még mindig Roger hűtőjében volt.
– Ottfelejtette?
Bron bólintott.
– Bekopogok, ha kész a vacsora. Valami egyszerű dolgot fogok
összeütni. Tojást. Saját tyúkjaim vannak. Szóval hét óra túl korai
lenne magának?
– Egyáltalán nem. Addigra elrendezkedek. Igazán hálás vagyok
az összes segítségéért.
Amikor egyedül maradt, Bron elővette a telefonját, és kikereste
Elsa számát.
– Megcsináltam – mondta, mikor Elsa fölvette a telefont. – Elhagytam.
– Ügyes vagy! Milyen a nyaraló? Volt már időd berendezkedni?
– Még nem.
– Hát, mindent a maga idejében. – Aztán, érezve, hogy Bron nem
mondott el valamit, Elsa megkérdezte: – Minden rendben? Menjek
át hozzád?
– Nem, nem, jól vagyok… ööö…
– Igen?
– Rogert ágyban találtam Sashával, a főnökömmel a szalonból.
Elsa leejtette a telefont.
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Tizenkilencedik fejezet

Elsa egy békés vasárnapot töltött a szüleivel. Ebédelt, sétált egyet,
és megnézett egy régi filmet, amíg befejezte egy vörös selyemszegély felvarrását egy fűzőre. Másnap reggel, amikor fölébredt, tele
volt energiával és ötletekkel.
Anélkül hogy az öltözködéssel bajlódott volna, egyenesen a műhelybe ment. Már mindent elkészített a színésznőnek, amit tudott,
amíg Carrie el nem dönt néhány dolgot. Volt két
menyasszonyiruha-terv, egy hosszú és egy félhosszú. Ashlynnek
ilyeneket tervezett, tehát feltételezte, hogy Carrie ugyanolyan választási lehetőségeket szeretne. A koszorúslányok számát és méretét illetően Carrie-t, mint mindig, nehéz volt döntésre bírni.
Tehát ma a saját báli ruhájával fog haladni. Abban a pillanatban,
hogy hall valamit Carrie-től az elküldött terveket illetően, mindent
eldob majd, hogy a menyasszonyi ruhával haladjon, de most koncentrálhat saját magára.
Elővette a szövetminta-gyűjteményeit, és átnézte őket, hogy meggyőződjön róla, nincs alkalmasabb vagy szebb a felsőszoknyájához, mint a már kiszemelt anyag.
Elővette az öltözködési stílusok könyvét, és kikereste annak a ruhának a képét, amelyet meg akart varrni.
Nagyon csinosnak találta, és bár a ruha megalkotásával kapcsolatban teljes volt a lelkesedése, a ruha viselésének gondolata rémisztőbbnek tűnt. Ashlyn esküvője kivételes alkalomnak számított;
sokkal szívesebben volt érdektelen, és járt olyan ruhákban, amelyek
nem hívták fel rá a figyelmet. És ha emiatt nincs fiúja, mint azt
anyja bizonygatta, akkor ne legyen.
Csengett a telefon; a vonal másik végén parancsoló hang beszélt.
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– Elsa? Te vagy az? Itt Vanessa Lennox-Featherstone.
– Ó, hello. – Elsa az órájára pillantott. Még csak tíz perc múlva
lesz nyolc óra! Ki más telefonálna ilyen korán, mint Mrs. LennoxFeatherstone?
– Annyira sajnálom, hogy hajnalok hajnalán telefonálok. Próbáltalak hívni tegnap, de nem értelek el. Arról van szó, hogy szereztem neked egy időpontot. Megcsináltatni a színeidet. Mára. Megfelel?
Francba! Annyira remélte, hogy ez a színes dolog már feledésbe
merült. Mindazonáltal tisztában volt vele, hogy most már el kell
mennie. Mégpedig ma, amikor saját magának akart készíteni valamit. Megköszörülte a torkát, köhögött és hümmögött egy kicsit, de
végül be kellett ismernie, hogy jó a mai nap.
– Mesés! De én is veled megyek, hogy tudjam, mit mondtak neked, és ellenőrizhesselek.
– Ó! – Elsa nem tudta igazán, milyen érzései vannak ezzel kapcsolatban. Nagyon kedves volt Ashlyn anyjától, hogy ajándékot ad
neki, de nem gondolta igazán, hogy szüksége van rá. Sajnos nem
tudta visszautasítani – ehhez egyszerűen nem volt elég bátor.
Mrs. Lennox-Featherstone azt mondta, hogy útban a stúdió felé
felveszi majd.
– Csodálatos nő. Pontosan el fogja mondani neked, hogy mit és
hogyan viselj. Sminktippeket is ad. Természetesen a ruhatárad felét
ki kell majd dobnod, de megéri! Akkor fél tizenegykor találkozunk.
Viszlát!
Ha ez a nőszemély, akit Elsa máris gyűlölt, és Mrs. LennoxFeatherstone azt gondolják, hogy erőszakkal kényszeríthetik őt a
fekete V nyakú felsői kidobására, akkor jól meglepődnek majd.
Lehet, hogy túl szégyenlős és gyáva ahhoz, hogy a jelenlétükben
szembeszálljon velük, de nem fognak tudni róla – sőt, törődni sem
fognak vele –, ha semmit sem tesz a változás érdekében. Miért is
kellene? Egyszerűen jól néz ki feketében.
Dacosan ment be a konyhába. Egy csésze női teától rendbe fog
jönni. Ezt a teát úgy jellemezte a barátainak, hogy ilyet iszik az
ember, amikor jólesne egy erős whisky, de azt nem ihat – talán
azért, mert még mindig nincs reggel nyolc óra. Amint megerősítette
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magát, zuhanyozni és öltözni indult.
Pontban fél tizenegykor csöngettek. Bron állt az ajtóban. Nem
úgy nézett ki, mint szokott: nevetgélt, és tekintete kicsit eszelős
volt.
– Bron! Mi történt? Mégis úgy döntöttél, hogy nem mész vissza
dolgozni?
– Bementem, csak azért, hogy megnézzem. És bár úgy gondoltam, képes vagyok tovább dolgozni neki, rájöttem, hogy nem tudom megtenni. Könyörgött, hogy maradjak – valószínűleg retteg
attól, hogy szétkürtölöm a dolgot. Le kellett volna fényképeznem a
mobilommal, milliókra zsarolhattam volna!
Elsa nevetett.
– Hát azt kell mondanom, ügyes voltál. Milyen kár, hogy a főbérlőd olyan erőszakos!
– Nem igazán erőszakos, ha megszokta az ember. Találkoztam
vele, amikor visszamentem a nyaralóba, és azt mondta, nekem is el
kell jönnöm veletek. Nem volt más dolgom, és azt gondoltam, talán
méltányolnál egy kis támogatást.
– Igen, persze, nagyra értékelem. Menjünk!
Vanessa Lennox-Featherstone a sportautója mellett állt, egy sötétpiros, az autójához tökéletesen illő kosztümben. Lehet, hogy már
túl volt egy bizonyos koron, de a divatosztályon remekül feltalálta
magát, ismerte be Elsa szorongva, miközben védekezőn a melléhez
szorította a táskáját.
Miközben az autóhoz sétált, Vanessa így üdvözölte:
– Jó reggelt, drágám. Remélem, hogy ez nem borzalmasan alkalmatlan, de Hilary hihetetlenül be van táblázva, és valaki lemondta
az időpontját. Mesélte Bron, mi történt vele? Rémálom! Nagyon
köszönöm, hogy szóltál neki a házamról. Tökéletes lakó lesz.
– Remélem – mondta Bron.
– Persze hogy az vagy! Egy fodrász a saját birtokomon, hogy is
lehetnél jobb ennél? Általában fölmegyek Londonba megcsináltatni
a frizurámat, de most be tudok ugrani hozzád.
Mindannyian bemásztak az autóba. Elsa, a legkisebb, a hátsó
ülésre tuszkolta be magát, Bron pedig előreült, Vanessa mellé.
– Oké – szólalt meg Vanessa pár másodperccel később. – Min179

denki bent van? Biztonsági övek? Akkor menjünk!
Az autó hátulja enyhén leereszkedett, amint Vanessa bőgő motorral elindult.
– Remek mulatság lesz kihámozni Elsát az állandó feketéből. Ez a
szépséged elfecsérlése, drágám.
– Nem mondanám…
– Természetesen te nem mondanád. De én igen. –Megállt a kereszteződésnél. – Egyébként Ashlyn kitűnően érzi magát a nászúton. Szerencsés, hogy szép, hosszú nászútja lehet. Természetesen
most hosszabb időt töltenek az anyósáéknál is. – Vanessa szétnézett, és átsuhant az úton. – Annak idején én egy skóciai körútra
mentem. Rohadt hideg volt, mondhatom!
A stúdió, Elsa közelgő kínzásának színtere, egy kellemes, külvárosi lakótelepen volt. Kívülről nem tűnt túl rémisztőnek, de Elsa
nem nyugodott meg. Szörnyű dolgok történhetnek egy léckerítéses,
ápolt előkert és egy felnyitható garázsajtó mögött. Látott már filmeket, tudja.
Azonban a nő, aki ajtót nyitott, nem volt rémisztő. Tagadhatatlanul nagyon vonzó, jól ápolt volt, és szívélyesen, barátságosan mosolygott. Nem tűnt divatnácinak; nem viselt furcsa, kapcsos ruhát,
amely a jóról és rosszról alkotott merev elképzeléseket jelezné. De
Elsa nem engedte meg magának, hogy megnyugodjon; történjék
bármi, ő ellenáll. Egész életét azzal töltötte, hogy az ügyfelei pontos követelményeinek megfelelő ruhákat készített. Teljességgel
szokatlan volt, hogy ő maga ügyfél legyen (Vanessa szívességének
köszönhetően), és megmondják neki, hogy mit vegyen fel.
Bron és Vanessa nyilvánvalóan azonnal rokonszenvvel üdvözölték Hilaryt, de nekik könnyű – Vanessa már ismerte, és őket nem
fogják erőszakkal átalakítani. Elsa agyába bevillant egy kép: fogorvosi székbe szíjazva ül, miközben sminkelik.
– Gyertek be! – mondta a nő. – Hilary vagyok. Szia, Vanessa,
nagyszerű, hogy újra találkozunk.
– Drágám! – Vanessa szívélyesen arcon csókolta Hilaryt. – Ő
Elsa, neki van szüksége az átalakításra. Ő pedig Bron, egy csodálatos fodrász. Ő készítette Ashlyn frizuráját az esküvőre, és ő változtatta a kis Elsát Audrey Hepburnné. Hát nem imádnivaló ez a fruf180

ru?
– Feltétlenül! Pompás, nagy szemed van, Elsa – vagy csak azért
tűnik annak, mert megrémültél?
Elsa nevetett, részben azért, mert Hilary megállapítása pontos
volt, részben pedig azért, mert így tűnt udvariasnak. Elsa rendkívül
udvarias volt.
– Hát gyertek csak! Erre. Valaki akar levetni valamit? Nem? Szép
napunk van, ugye?
Hilary egy nagy, napsütötte szobába kísérte őket. Az egyik végében egy sor tükör állt, és egy ruhákkal teli, hatalmas állvány. Emellett (Elsa szerint) egy közepes méretű piaci stand ellátásához elegendő ékszer is volt. Valamivel távolabb egy pult és egy polc állt,
amelyre különféle kalapokat raktak ki. Jó, ha az embernek van némi elképzelése arról, hogy mi illik hozzá, mielőtt elmegy egy kalapszaküzletbe, gondolta Elsa, hogy elterelje a figyelmét az elkövetkezőkről. Általánosságban nagyon drága darabok voltak.
– Szóval Elsa egy évszak lesz? – kérdezte Bron. – Én a magam
részéről ősznek mondanám.
Hilary megrázta a fejét.
– Már nem így csináljuk. Ez túlságosan beszűkít. A másik aranyszabály pedig az, hogy sosem találgatunk! De pontosan értem,
hogy miért mondtad.
Hilary olyan ember volt, aki képes megnyugtatni másokat, még
akkor is, ha éppen ellentmondott mindennek, amit mondtak. Bizonyára tanfolyamra küldik őket, hogy megtanulják a technikát, gondolta Elsa, még mindig egy kissé neheztelve.
– Na, lássuk! – Beljebb tessékelte Elsát, lehetetlenné téve ezzel a
gyors kirohanást. Aztán, mint egy bűvész egy sereg galambot, elővett néhány fehér köntöst egy szekrényből. – Mindenkinek, aki
megjegyzést akar tenni Elsa színeire, föl kell vennie egy köntöst,
nehogy a színei megzavarják az eredményt.
– Ó, feltétlenül! – mondta Vanessa, és megragadta az egyik köntöst. – Ez olyan szórakoztató! Szinte azt szeretném, ha megint
megcsinálnánk az én színeimet!
Egy pillanattal később Elsa úgy érezte, hogy fogfájós betegek veszik körül. Pontosan úgy érezte magát, mintha ő is beteg lenne,
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amint a székben ült. Csupán visszafogta magát, és nem kért erős
érzéstelenítőt.
– Mondd, drágám, van rajtad valami smink? Jó, akkor megkíméltél attól, hogy le kelljen szednem – mondta Hilary.
– Alig várom, hogy lássalak valamilyen színben, drágám – mondta Vanessa. – A fekete teljesen rossz neked, te nem úgy gondolod,
Hilary?
– Valószínűleg, de először meg kell beszélnünk, hogy miben segítenek neked a jó színek. – Hilary elhallgatott, és ellenőrizte, hogy
mindenki figyel-e. – Amikor az ember megpillant egy vonzó, jól
öltözött nőt, akkor nem azt gondolja, hogy „Hű, nézd az a kabátot”…
– Valóban? – kérdezte Bron. – Én elég gyakran gondolom ezt. –
Vanessára pillantott. Kellemetlen volt, hogy az asszony észrevette.
– Jaj, istenem, ne mondd, hogy rosszul választottam! – Meghúzgálta öltözékét a köntös alatt. – Imádom ezt a kabátot! Teljesen
biztos voltam benne, hogy jó nekem.
Hilary fölnevetett.
– Tényleg jó, Vanessa. Igazán. Tökéletes neked. –Bronhoz és
Elsához fordult. – Vanessa csodálatos ügyfél. Igazán komolyan
veszi a dolgot. Ő az egyetlen nő, akit ismerek, aki valóban kidobott
mindent a szekrényéből, ami nem volt rajta a színmintán.
– Hűha – mondta Bron, ez alkalommal nagyon halkan.
– Nem dobtam ki, hanem jótékonysági célra ajándékoztam –
mondta Vanessa.
– És a táskájában tartja a mintáit, amikor vesz valami újat –
mondta Hilary diadalmasan.
– Nos, semmi értelme fizetni a szakember segítségéért, és aztán
nem megfogadni a tanácsot, nem? És most folytathatnánk Elsával?
– Extrovertált személyisége ellenére Vanessa nyilvánvalóan nem
szerette igazán, ha ragyogó példaképnek állították.
– Oké. – Ismét mindenki Hilaryre figyelt. – Azt próbáltam elmondani, hogy az egyes ruhadarabok előtt a nőt kell látnunk, hogy
azt mondjuk: „vonzó nő – ó, milyen szép kabát”, nem pedig azt,
hogy „milyen mesés kabát”, észre sem véve a nőt, aki viseli.
– Azt hiszem, értem – mondta Elsa –, de én jobban szeretem, ha
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egyáltalán nem vesznek észre. Vannak olyan színek, amiket úgy
viselhetek, hogy egyszerűen csak beleolvadjak a háttérbe?
– Természetesen nincsenek! – mondta Vanessa. – És ha vannak
is, nem engedem meg, hogy azokat viseld. Miért akarna egy olyan
vonzó lány, mint te, eltűnni?
– Hát… – kezdte Elsa, tudván, hogy nincs igazán válasza.
Szorult helyzetét látva Hilary folytatta.
– Vanessa viselheti azt a nagyon erőteljes színt, mert sötétpiros,
nem pedig olyan, mint egy postaláda. – Fintorgott. – Gondolom,
őrültnek tartanak ezekért a kis különbségtételekért.
– Nem – mondta Elsa, akinek végre fölkeltette figyelmét a téma. –
Pontosan tudom, mire gondol. Állandóan ezzel a fajta megkülönböztetéssel foglalkozom. – Kiegyenesedett a székében, és hirtelen
sokkal jobban lekötötte az egész folyamat.
– Én is tudom, mire gondol – mondta Bron. – Ha eltaláljuk a
megfelelő hajszínt, akkor csupán egyetlen árnyalatnyi eltérés bármely irányban végzetes lehet! Húsz évet fiatalíthat vagy öregíthet!
– Elhallgatott. –Sasha ostoba ehhez.
Hilary Bronra pillantott.
– Oké, Elsa, most várj ott, amíg kipróbálunk néhány dolgot.
– Amikor kiválogattuk a színeidet – mondta Vanessa –, akkor beszélünk a stílusról. Szégyen, gyalázat, hogy valaki, aki olyan szép
ruhákat készít, állandóan ócska fekete nadrágokban jár.
– De ez a legjobb nadrágom! – tiltakozott Elsa.
– Miért nem mész és választasz valami szép ékszert? – kérdezte
Hilary Vanessától, aki szófogadón átment a szoba másik felébe.
– Arany és ezüst. Tudod, ezeket mindenki viselheti – fordult
Hilary Elsához. – De meg kell értened, hogy miben segítenek neked. Aztán, ha rendben vagy, felpróbálhatod a kalapokat. És van
néhány paróka a másik öltözőben.
– Itt maradhatok, ha megígérem, hogy meg sem szólalok? – kérdezte Bron halkan.
Elsa bólintott.
– Feltéve, hogy elmeséled, mi a csoda történt a szalonban, amikor
bementél ma reggel.
– De nem most – mondta Hilary határozottan. –Azért vagyunk itt,
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hogy dolgozzunk. – Felvett egy szövetmintát, és Elsa vállára terítette. – Mit gondolsz?
Elsa ránézett.
– Tetszik. – Tényleg tetszett neki.
– Nekem is – mondta Hilary. – És ez milyen? Egymás után terítette a színeket Elsa vállára. Aztán rétegezte a színeket, egyiket a
másikra. Néhány kombináció borzalmasan nézett ki, mások életre
keltették Elsa arcát. Elsa figyelt – rémülten és meglepetten vette
észre, hogy jól érzi magát. Rájött, hogy már nem kell küzdenie ellene. Talán több van ebben a színekkel való játszadozásban, mint
gondolta.
– Tegyél fel neki egy kis sminket – mondta Vanessa, aki nyakláncokkal, övekkel és láncokkal díszítve érkezett Elsa mellé. –
Égek a vágytól, hogy még nagyobbnak láthassam azokat a szemeket. Tudod, Elsa várhatóan szívtipró lesz – mondta Bronnak. –
Laurence, a vőfély, megőrül érte.
Elsa fölnevetett.
– Nem, dehogy! Egyszerűen csak szüksége van valakire, aki elmegy vele egy bálba.
– Az ugyanaz, drágám, bízz bennem, én tudom. –Vanessa Elsa füléhez tartott egy fülbevalót. – Túlságosan csillárszerű? Szeretem a
nagy fülbevalókat.
– De csak pici fülbevalóval láttam még – mondta Elsa, megfeledkezve a szégyenlősségéről.
Vanessa vállat vont.
– Tudom. Kicsit vissza kell fognom magam. De ezek istenien
néznek ki!
– Menj innen, és játssz valamivel, Vanessa! – mondta Hilary. –
Még nem végeztem Elsával. Szóval, Elsa, milyen sminket szoktál
használni?
– Khm… nem sokat. A szokásosat. Egy kis szempillafestéket és
szájfényt. Van valahol valami szemhéjfestékem.
– A színe?
– Barna.
Hilary megrázta a fejét.
– Úgy akarsz kinézni, mintha verekedtél volna, vagy nem aludtál
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volna három napig? Nem, ne is válaszolj, nem engedem, hogy igent
mondj! – Kérdőn nézett Elsára. – De legalább nem azt mondtad,
hogy az öltözékedhez illő szemhéjfestéket használsz.
– Ha a barnától durván néz ki, mit tenne vele a fekete? – kérdezte
Bron kötekedve.
Hilary ezt elengedte a füle mellett.
– Kisminkelhetlek?
– Mondj igent – mondta Bron. – Ez olyan érdekes. Elsa sóhajtott.
– Azt hiszem, nincs más hátra. – Eszébe jutott, hogy nézett ki
Bron sminkelése után az esküvőn; nem fogja megengedni, hogy
Hilary bármi furcsát csináljon.
Húsz perccel később a fehér köntöst lekapták, és előbukkant Elsa.
– Jaj istenem, sosem tudtam, hogy ilyen is lehetek! Ez elképesztő!
– Hirtelen úgy érezte, hogy új frizurájával, gyönyörűen kisminkelve és az egyik saját művébe bújva éppenséggel készen állhat arra,
hogy elmenjen a bálba.
– Mindent lejegyzeteltem, amit használtam – kezdte Hilary.
– Mindenből kérünk egyet – mondta Vanessa, akin éppen egy
hosszú, platinaszőke paróka és egy Stetson-kalap volt. – Nem bízom benne, hogy Elsa megveszi magának. Lehet, hogy a napokban
el kell vinnem őt vásárolni.
– Vagy elvihetem én – mondta Bron. – Ne haragudjon, de én valószínűleg ismerek olyan boltokat, amelyek inkább megfelelnek
Elsa pénztárcájának. – Bron nagylelkűen közbelépett, nehogy a
Harrodsba cipeljék Elsát, ahol vagy csak egyetlen bugyit tud majd
venni, vagy Vanessa ragaszkodni fog ahhoz, hogy ő fizessen. Tudta, hogy ezt Elsa nagyon utálná.
– Sokkal jobb ötletem van – mondta Vanessa. – Mindig rossz méretet veszek, amikor elmegyek a Primarkba.
Ha Vanessa örült is, hogy e kijelentés milyen hatást gyakorolt a
hallgatóságára, nem engedte, hogy meglátszódjon rajta.
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Huszadik fejezet

Sarah gondolkodás nélkül vette fel a telefont. Hétfő délelőtt tizenegy óra volt, és fél nyolc óta folyamatosan dolgozott. Kilenc óra
után egy perccel kezdett telefonálgatni. Ha szerencséje van, akkor
ez egy visszahívás, valami jó hírrel.
Hugo vontatott hangja annyira meglepte, hogy kis híján elejtette a
telefont. Véletlenül megpillantotta a fotós nevét, miközben végignézte a címlistáját, lehetséges konyhát keresve Bronnak, ahol elkészítheti Carrie tortáját, és azóta nem tudta őt kiverni a fejéből.
– Szeretném, ha eljönnél velem valahova egy napra – mondta Hugo, akinek sejtelme sem volt arról, hogy Sarah-t enyhén kiverte a
víz a pániktól. – Megnézni egy helyszínt – tette hozzá.
Sarah megköszörülte a torkát.
– Carrie-nek?
– Aha. Azt a helyet, amit korábban említettem. Tökéletes lehetne.
Önuralmát visszanyerve Sarah gyakorlatias kérdéseket tett fel.
– Vannak nyírott tiszafák, rövidre vágott pázsit, régi sírkövek lehetőleg zuzmóval és fedett kapu? – Tudta, hogy nemleges választ
fog kapni, és még ha Hugo igennel felel is, a helyszín akkor sem
lesz aznap elérhető.
Hugo nevetett.
– Nem. Ez egy magánház, kápolnával. Nem felel meg minden
szempontnak, de igazán eredeti, és szerintem Carrie imádná. És ha
nem tetszene neki, akkor is úgy gondolom, hogy meg kellene nézned.
Sarah nemet akart mondani. Önvédelme teljes riadókészültségben
állt. De lehet, hogy egy magánkápolna lesz az igazi. Nem ugyanaz,
mint egy hagyományos, vidéki templom, de éppen olyan vonzó
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lehet.
– Látnod kell, Sarah! – mondta Hugo, hirtelen sokkal kevésbé
vontatott hangon. – Ha nem felel meg Carrie-nek, akkor is találkoznod kell velük. Egyáltalán nem biztosak az esküvővel kapcsolatban, de ha találkoznak veled, megnyugtathatod őket, és a jövőben valószínűleg számíthatsz rájuk. Igazán exkluzív helyszín lenne
a legfontosabb ügyfeleidnek.
Sarah úgy érezte, nem szalaszthatja el ezt a lehetőséget, és elfogadta, bár kissé vonakodva.
– Mit gondoltál, mikor menjünk?
– Körülbelül félóra múlva. Ugyan, időnként ki kell mozdulnod az
irodából.
Sarah vegyes érzésekkel küzdött. Csábító volt a gondolat, hogy
Hugóval vidékre utazzon, bár nyugtalanító is. Hirtelen nagyon szeretett volna kimozdulni. Füle szinte égett a folyamatos telefonálástól, és belefáradt abba, hogy udvarias legyen. Ha most elmegy, akkor tapintatlan lehet, ha ahhoz van kedve. Hugo már megszokta,
nem fogja bánni. Csak abban kell reménykednie, hogy a férfi nem
lesz túl kedves hozzá. Úgy sokkal nehezebb lenne.
Másrészt viszont nagyon sok dolga van. Korábban tulajdonképpen azon tűnődött, hogy szüksége van egy asszisztensre, legalább a
papírügyek intézésére. Már annyira tele volt az íróasztala, hogy
nem volt hely a kávésbögréjének.
– Senki sem nélkülözhetetlen – folytatta Hugo. –Beképzeltség, ha
valaki másként gondolja. – Amíg Sarah a válaszon gondolkozott,
Hugo folytatta. – Akkor fél tizenegyre megyek érted. Úgy pont
ebédre érünk oda.
Sarah beadta a derekát.
– Oké. – Letette a telefont, és rájött, hogy valószínűleg lelkesebbnek kellett volna lennie. Valamennyire lelkes volt, de bűntudat
gyötörte. Igazán folytatnia kellene a munkát. De tegyük fel, hogy
ez a tökéletes helyszín. Nem teheti meg, hogy nem ellenőrzi, ez
tökéletesen amatőr dolog lenne.
A ruhásszekrénye előtt állt, és alaposabban nézett szét benne,
mint amikor csupán egy tiszta nadrágot és egy vasalást nem igénylő
felsőt keresett. Az volt a baj, hogy a legtöbb ruhája vagy elegáns
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kiskosztüm, vagy olyan kopott tréningnadrág, amely aligha felel
meg. A kettő között nagyon kevés hétköznapi, de elfogadható darabja volt. Egy kosztüm nem alakul át hétköznapi viseletté, ha egyszer elnyűtté válik, csupán egy ócska kosztüm marad.
Mint minden nőnek, akit ismert, neki is volt egy mindig felvehető
fekete nadrágja – ha képes találni mellé valamit, akkor rendben
lesz. Az egyik frivolabb szoknya-kabát együttesének kabátja, inkább vörösesbarnában, nem pedig feketében vagy sötétkékben, jól
menne a nadrághoz. Már csak egy kis felső kell alá. Feltúrta a
fehérneműs fiókját, és talált egy fekete trikót. Ha felvesz valami
izgalmas ékszert, jól fog kinézni. Végül is nem akarja, hogy az látszódjon rajta, mintha nagy erőfeszítést tett volna, még akkor sem,
ha ez egy félig hivatalos út. Jobban szeretné, ha Hugo csak azt
gondolná, hogy ebben volt, amikor telefonált.
Kibogozott néhány láncot egy gyöngysorokkal teli fiókból. Mivel
nem tudott dönteni, több gyöngysort választott, korallt, fekete borostyánt és egypár apró szemű gyöngysort.
Jöhet a smink. Mivel ez többé-kevésbé automatikusan ment, volt
ideje megvizsgálni a lelkét Hugo Marstersszel kapcsolatban. Annak
ellenére, hogy tökéletesen meg van győződve arról, hogy nem szabad túl közel kerülnie hozzá, és Hugo mindig is legfeljebb csak
barát lehet, miért izgul, amikor beszél vele? És miért válik rámenőssé és gorombává, ha szembeszáll ezzel, ahelyett hogy egyszerűen nyugodt lenne? Miért nem viselkedik úgy, mint bárki más?
Abbéli erőfeszítésében, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy terepszemlén járó esküvőszervező, kissé összeborzolta a haját, és a szokásosnál élénkebb rúzst használt. Aztán letörölte, és szájfényt tett
fel helyette. Még mindig gyors egymásutánban gondolta meg magát, és változtatta a sminkjét, amikor dudálást hallott. Jellemző Hugóra – arra számít, hogy abban a pillanatban kirohan, amikor hívja.
De minden tapintatlanság alól felmentette a férfit, amikor találkozott vele az ajtóban. Éppen csengetni akart.
– Hello – mondta, és gyakorlott mozdulattal arcon csókolta Saraht. – Kicsit kipirultál. Jól vagy?
Az arcpír a barnító ledörzsölésének következménye volt, amitől
Sarah úgy nézett ki, mint aki eltékozolt ifjúságát egy szoláriumban
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töltötte. De ezt nem fogja elmesélni Hugónak.
– Jól vagyok!
– Csak megkérdeztem. Gyere, ugorj be!
Azzal, ahogyan kinyitotta az ajtót Sarah-nak, ellensúlyozta a laza
kérést. Igazán kissé rejtélyes alak, állapította meg Sarah, miközben
becsatolta a biztonsági övet.
– Jól van, most pedig vágjunk neki a vidéknek? –mondta Hugo,
és beindította az autót.
– Remélem, nincs túl messze Carrie-nek – mondta Sarah.
– Azt hittem, bármilyen vidéki helyszín jó, feltéve, hogy tipikus
angol környezet.
– Elméletileg igen, de mivel a drága húgocskám is aznap megy
férjhez, olyan helyet kell találnom, ami elfogadhatóan közel van
ahhoz, ahol az övét rendezik.
– Mégpedig?
Sarah megmondta.
– És a húgom korán megy férjhez, szóval ha rá tudnám beszélni
Carrie-t egy későbbi időpontra és esetleg arra, hogy utána tartson
koktélfogadást, akkor képes leszek mindkét rendezvényt irányítani.
– Nekem ez egy kicsit nehezen kivitelezhetőnek hangzik. És a
koktélfogadás nem jellegzetesen angol, ugye?
– A királyi családnál szokás volt – mondta Sarah. Határozottnak
akart tűnni, de hangjába belopózott a kétségbeesés.
– Hát, ezt a helyszínt mindenképpen látnod kell. Mesés lehet, de
őszintén szólva ráférne egy kis csinosítás. Ha lefoglalod Carrienek, akkor hozzájárulhatsz ehhez.
– Hogyan?
– A ház néhány régi barátomé. Mint mondtam, én erre a helyszínre gondoltam, de ellenőriznem kellett, hogy valóban beköltöztek.
Csodálatos, régi épület, amelynek a helyreállítása több millióba fog
kerülni. A háznak a lehető leghamarabb pénzt kell hoznia számukra. Ha el tudod nekik mondani, hogyan lehet jobban felhasználóbarát a ház, hálásak lesznek, neked pedig lehet egy igazán mesés
helyszíned, amit többé-kevésbé bármikor használhatsz.
– Hm. Azt hiszem, igazad van. Csak…
– Nincs olyan messze. – Hugo egy ideig csendben vezetett. –
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Semmi esély nincs rá, hogy a húgod megváltoztassa a dátumot
vagy akár a helyszínt?
– Ő nem valami helyszínen megy férjhez. Hanem az anyósáék
templomában.
– Jaj.
– És nem tudja megváltoztatni a dátumot, mert már lefoglalta.
Egy pillanatnyi csend következett.
– Duplán jaj.
Sarah azon kapta magát, hogy nevet.
– Térjünk át az ebédre! – folytatta Hugo nyugodtan. – Szeretnéd,
ha megebédelnénk előtte egy vendéglőben, vagy hívjam fel Fent, és
kérjem meg, hogy adjon nekünk kenyeret és sajtot?
– Feltétlenül étteremben együnk. Nem lehet egyszerűen csak felhívni valakit és ebédet kérni, még akkor sem, ha kenyérről és sajtról van szó. Lehet, hogy egyikből sincs neki elég!
– Jó meglátás. Nem akarunk összeverekedni néhány száraz morzsán és az egérfogóban lévő sajtdarabkán.
– Nem akarjuk elenni előlük az ételt! – Sarah el tudta képzelni azt
a szörnyűséget, hogy bejelentik neki két, vagyis valójában egy vadidegen betoppanását ebédre, és nincs ideje sem bevásárolni, sem
készíteni valamit, mindenesetre elmosolyodott Hugo válaszán.
– Nem hinném, hogy nagyobb pánikot okozna a dolog, nagyon
lazák. Ezenkívül figyelmeztettem őket, hogy esetleg beállítunk
ebédre, de tudok egy jó kisvendéglőt, nagyon közel hozzájuk.
– Gondoltam – mondta Sarah, csaknem ingerülten. Hugónak bizonyára van valamiféle belső térképe, és mindenütt be vannak jelölve rajta a jó kis falatozók, luxusszállodák és teázók… Hallott
róla különféle pletykákat, és ez Hugo züllött életstílusának jele
volt. Biztosan az éttermek és fogadók a specialitásai. De összeszidta magát: miért muszáj állandóan provokálnia? Igazán kedves vele.
– Légy hálás! – mondta Hugo. – Mindenkinek szüksége van rá,
hogy megetessék és megitassák, bár a te esetedben szerintem egy
nagy Pimm's koktél vagy pezsgőkoktél kell – valami, amitől ellazulsz.
– Tökéletesen laza vagyok!
– Hazudós – mondta Hugo nyugodtan.
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Sarah kifújta a levegőt. Hugónak igaza van: rendkívül feszült.
Végzett néhány mélylégzés-gyakorlatot, remélve, hogy Hugo nem
veszi észre. Lepillantott a mellkasára, hogy megnézze, nyilvánvalóe, mit csinál, és észrevette, hogy a szokásosnál sokkal nagyobb
dekoltázst enged látni. Felrántotta a felsőjét, és remélte, hogy a
gyöngysorok eltakarták a legnagyobb részt.
Látta, hogy Hugo lepillant, és tudta, hogy lebukott. Kinézett az
ablakon, és eltökélte, hogy egy szót sem szól addig, amíg a férfi
nem szólal meg. Az ő vendége, az ő feladata gondoskodni arról,
hogy a vendég kellemesen érezze magát. Aztán meghallotta régóta
halott anyja hangját. Hugo vendégeként az ő feladata, hogy jól
érezze magát.
– Ragyogó napunk van – nyöszörögte.
Hugo felnevetett, és Sarah azt kívánta, bár ne tette volna. Nagyon
szexi nevetés volt, neki viszont nem volt szüksége semmi további
komplikációra. Minden egyes alkalommal, amikor találkozott vele,
egyre nehezebbnek bizonyult ellenállnia Hugo kedvességének, és
úgy tűnt, mostanában a szokásosnál jóval többször találkoznak.
– Kapcsoljam be a rádiót? – ajánlotta Hugo. – Az megkímél bennünket attól, hogy beszélgetnünk kelljen.
– Milyen jó ötlet – mondta Sarah, és igyekezett, hogy ne tűnjön
túl megkönnyebbültnek.
A vendéglő elbűvölő helyen volt, amelyről nem lehetett eldönteni,
hogy egy nagy falu vagy egy kisváros. Akárhogy is, idilli volt, a
rengeteg fehérre meszelt falú, fekete gerendás épülettel, illetve téglafalú, ezüst-barna gerendás házzal. Sarah optimizmusa felébredt.
Ha Hugo barátainak „nagy háza” valahol errefelé van, akkor valószínűleg gyönyörű lesz, bármennyire roskadozó is.
Hugo a vendéglő mögött parkolt.
– Kint vagy bent üljünk le? – kérdezte Sarah-t, miközben bezárta
a kocsi ajtaját.
Sarah az alacsony, gerendás, futórózsával benőtt épületre pillantott, és gyorsan döntött.
– Bent jobb lenne.
Bent sötét lesz; ha elpirul, Hugo talán nem veszi észre. Kint egy
álomszerű nyári nap lenne; esetleg nem lenne képes arra koncent191

rálni, hogy üzletasszony legyen. Ezenkívül otthon felejtette a napszemüvegét, és sok időt kellene hunyorogva vagy behunyt szemmel
töltenie – ezek egyike sem segíti a hatékonyságot.
Követte Hugót az épületbe, amely koromsötétnek tűnt a kinti világosság után. A kövezett padló egyenetlen és régi volt, Hugo fejét
gerendák fenyegették, és úgy tűnt, a ház több tucat kis teremből áll.
Sarah a férfi mögé állt a pultnál.
– Szia, Hugo cimbora! – mondta a csapos, egy fiatal ausztrál férfi.
– Megvan az asztalod. Ott van, a kuckóban.
Miközben Sarah ismét követte Hugót, rájött, hogy a férfi bizonyára már azelőtt asztalt foglalt, mielőtt ő eldöntötte volna, mit szeretne. Vajon előre kitalálta, mit fog választani? Vagy csak előzékenyen gondoskodott róla, hogy alkalmazkodni tudjon a döntéséhez?
Kétségtelenül sokkal több van Hugóban, mint valaha is feltételezte.
– Szóval Pimm's vagy pezsgőkoktél? Mindkettőt nagyon jól csinálják.
– Esélyem sincs egy fél üveg sörre vagy almaborra? Vagy akár
egy pohár borra?
– Nincs. Válassz!
Sarah, aki hallotta már magát parancsolgatónak nevezni, furcsa
módon pihentetőnek találta, hogy megmondják neki, mit tegyen.
Nem csoda, hogy az emberek nem bánták, ha megmondta nekik,
mit tegyenek – nagyon sok energiát megspórolt nekik, hogy nem
kellett döntéseket hozniuk.
– Akkor legyen pezsgőkoktél.
Amíg Hugo elment az italokért, Sarah megnézte a többi vendéget.
Túlnyomórészt középosztálybeli, vidéki, egészséges emberek voltak. A pultnál azonban üldögélt egy helyiekből álló csoport, ingujjban, kopott kordnadrágban vagy farmerban, és néhányan sportsapkát viseltek. Őket talán az étterem vezetősége fizeti, hogy a hely
igazi vendéglátóhely látszatát keltse. Ekkor, önmagának szemrehányást téve, Sarah felsóhajtott. Miért tesz magában dühös megjegyzéseket a helyre? Tudta, hogy azért, mert Hugót itt jól ismerik, és
az elmúlt néhány évben, amióta ismeri őt, sok dühös megjegyzést
tett magának Hugóról. Egy pillanatra elgondolkozott, és eltűnődött,
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vajon ennek az volt-e az oka, hogy titokban már a csók előtt vonzódott hozzá, és önvédelemből tette, de gyorsan elhessegette a
gondolatot. Igazán nem engedheti meg magának, hogy ebbe belemenjen.
Hugo hóna alatt két étlappal és kezében egy tálcával tért vissza.
Két poharat hozott. Az egyik hagyományos, kúp alakú pezsgőspohár volt, az a fajta, amely a kehely alakú pohár elterjedése előtt volt
népszerű. A másik egy félliteres korsó, valami zavaros, szürke folyadékkal megtöltve.
– Mi ez? – kérdezte Sarah, a korsóra mutatva. Remélte, hogy
hangjából élénk kíváncsiság hangzik, nem pedig gyanakvás.
– Gyömbérsör. Nagyon tüzes ital – tökéletes, ha az embernek
szüksége van egy italra, de nem akar alkoholt fogyasztani.
– Miért van szükséged italra? – Sarah most már őszintén kíváncsi
volt.
– Mert nagyon ijesztő veled lenni, hacsak nem vagy nagyon fáradt
és esetleg egy kicsit spicces.
Sarah letette a poharát, amelyből éppen kortyolni készült.
– Hogyan? Én?
– Ó, igen – erősítette meg Hugo. – Őszintén szólva időnként rémisztő vagy.
Sarah kuncogott.
– Nem hiszek neked.
Hugo felemelte a poharát, hogy köszöntőt mondjon.
– Hát, nem teljesen rémisztő. Mindegy, igyunk arra, hogy
Somerby legyen a tökéletes helyszín, és igyunk rád: a világ legjobb
esküvőszervezőjére… – Sarah szemébe nézett. A lány gyomra öszszerándult.
A vágyakozás és a rémület keverékétől teljesen összezavarodva
emelte meg a poharát.
– Rám – suttogta, és ivott egy kortyot. Zavarban volt. Nem volt
benne biztos, hogy képes-e sokkal tovább ellenállni Hugónak, és
kezdett azon tűnődni, vajon valóban rossz ötlet lenne-e összejönni
vele. Eltekintve attól a ténytől, hogy nyilvánvalóan vonzódik Hugóhoz, a férfi könnyed, vicces társaság, úgy tűnik, tiszteli őt, és a
szóbeszéd ellenére nem hitte el igazán, hogy bármiben hasonlítana
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is a volt fiújára. De tökéletesen egyértelművé tette, hogy nem akar
járni vele. Egy része mégmindig úgy érezte, hogy ez volt a helyes
döntés, de a másik része reménykedett, hogy megint megkérdezi.
Ez alkalommal talán igent is mondhat. Nem mintha valaha is álmodna arról, hogy ténylegesen célozzon neki erre. Nem, ha megtörténik, hát legyen.
– Finom – mondta, és letette a poharát.
– Mint mondtam, ezeket jól csinálják. Mi legyen az ebéddel? –
Átnyújtotta Sarah-nak az étlapot. – Tudom ajánlani a kagylót. És
tekintettel arra, hogy milyen messze vagyunk a tengerparttól, a hal
meglepően jó.
Amint Sarah lepillantott a listára, azt kívánta, bár olyan korban
élne, amikor egyszerűen átadhatná az étlapot a kísérőjének, és őt
kérné meg, hogy rendeljen neki.
– A kagyló tényleg jónak tűnik – mondta. – Kagylót kérek.
– Én is. És rendeljünk egy salátát közösen?
Amikor végeztek a rendeléssel, és Hugo visszaült, Sarah így
szólt:
– Szóval mesélj nekem a barátaid házáról!
– Hamarosan a saját szemeddel fogod látni. Még egy koktélt?
Sarah megrázta a fejét, és azon kapta magát, hogy a feje belül tovább hintázik, a fejrázás után is.
– Hát, valójában jólesne egy nagyon nagy pohár víz. – Nem volt
túl jó ötlet erős koktélt inni éhgyomorra, de Hugo társaságában
valahogyan dekadensebbnek érezte magát.
Ebéd közben könnyedén csevegtek, és Hugo még egy lekváros
piskótára is rá tudta beszélni, sodóval és tejszínhabbal.
Miközben a házhoz közeledtek, Sarah a hosszú útban gyönyörködött (amelyre azonban ráfért volna egy javítás). Az út egy ligeten
haladt át, ahol kis, fekete tehenek legelésztek. Tökéletes vidéki
birtok. Sarah kicsit jobban kihúzta magát.
– Ezek Dexter-tehenek – mondta Hugo –, de többet ne kérdezz,
mert nem tudok válaszolni. Kisebbek a közönséges tehénnél, de
ennyit tudok róluk összesen.
– Nem akartalak állattenyésztési kérdésekkel nyaggatni – mondta
Sarah. Az ebéd után csodálatosan ellazult. Lilynek és Hugónak
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igaza van, gyakrabban kell lazítania.
A ház hatalmas és gyönyörű volt, és – mint Hugo mondta – roskadozott. Sarah azonnal megértette, hogy a pár beleszeretett.
– Úgy néz ki, mint egy beruházási terv azoknál a tévéműsoroknál,
ahol az igazán lerobbant épületet a megengedett idő kétszerese alatt
fejezik be, de jóval kevesebb pénzből, mint gondolnánk.
Hugo felnevetett.
– Kapcsolatba léptek a tévécsatornával, de nem tartották elegendőnek egy beruházási tervhez. – Leparkolt, és mielőtt még behúzta
volna a kéziféket, kinyílt a bejárati ajtó, és kijött egy fiatal nő.
– Szia, Hugo! – Lovaglónadrágban volt, régi, saras edzőcipőben
és egy szakadt ujjú pólóban. Úgy tűnt, hogy ezek mind csupán kiemelik modellalakját. Sarah azon tűnődött, hogy akkor is ilyen
hanyag lenne-e, ha nem lenne ennyire feltűnően arisztokratikus. A
nő átölelte Hugo nyakát, és megcsókolta. Aztán Sarah-ra mosolygott – lehet, hogy sznob volt, de barátságos is.
– Ő Sarah. Sarah, Fenella, bár jobban szereti, ha Fennek szólítják.
Fen, Sarah ivott egy pezsgőkoktélt az ebédhez, tehát nem teljesen
az az élénk profi, aki lenni szokott. Bár még eltompult állapotban is
lenyűgöző!
– Köszönöm, hogy ezt megosztod olyan emberekkel, akikkel még
sosem találkoztam! – Hugóra pillantott.
Bár tudta, hogy a férfi ugratja, ezek az emberek lehetséges ügyfelek.
– Ó, ne aggódj Hugo miatt! – mondta Fenella. Átkarolta Sarah
vállát, és bevezette a házba. – Mindig borzalmas dolgokat mond.
Így hívja fel magára a figyelmet. Gyertek be! Hoppá, vigyázzatok a
kutyákra!
Egy szedett-vedett kutyafalka hömpölygött feléjük. Volt egy pár
nagyobb jószág, ezeket Sarah rövid szőrű vizslának gondolta, és
több kicsi, akik zavaróan úgy néztek ki, mint a nagyok másolatai,
amelyek véletlenül bekerültek a mosógépbe, és összementek. A
kutyák körülszaglászták Sarah-t és Hugót, de csendben maradtak.
– Gyertek! – mondta Fenella, miután a ház sarka mögé, valami
láthatatlan helyre terelte a falkát.
Beléptek egy visszhangos, üres hallba, ahol elég hely volt ahhoz,
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hogy egy kisebb balett-társulat gyakorolhasson benne.
– Gyertek át a konyhába! Ott egy kicsit kényelmesebb, és főzök
egy kis kávét. Rupert is itt van valahol. Az a baj, hogy olyan rohadt
nagy a ház, hogy folyton elveszítjük egymást.
Fenella különféle szobákon és folyosókon vezette át Sarah-t és
Hugót a ház végébe, egy hatalmas, napsütötte konyhába.
– Ez az egyetlen helyiség, amihez elég bútorunk van – mondta
Fenella –, és még ehhez is csak azért, mert minden bútorunkat ide
tettük.
– Ez nem feltétlenül rossz dolog – mondta Hugo. –Ha fényképezéshez akar házat bérelni az ember, akkor minél üresebb, annál
jobb. Bár néhány apróságra szüksége lesz, mint például oszlopokra
meg ilyesmikre.
– Azt hiszem, abból van egy csomó. Ó, itt van Rupert.
Sarah eddig észre sem vette a sarokban azt az ajtót, ahol felbukkant egy magas férfi. Ő is olyan ócska ruhában volt, mint a felesége, és üdvözlése is pont olyan szívélyes volt.
– Sziasztok! Rupert vagyok. Üdv az Usher-házban.
– Egyáltalán nem olyan, mint az Usher-ház – reklamált Fenella,
aki éppen kimérte a szemes kávét egy darálóba.
– Ennek ellenére az összeomlás határán áll – mondta Rupert
rosszkedvűen. – Vagy majdnem. Valaki el fog jönni megnézni az
egyik ereszt. Attól tartok, azt mondja majd, hogy mindegyiket
rendbe kell hozni. Gondolom, az néhány százezerbe kerülne.
– Az csak ott, a kis épületszárny fölött van, egészen a végén, az
egyik melléképületnél – mondta Fenella. –Nem tudom, miért csinálsz olyan nagy ügyet belőle. Még nem kell tataroznunk azt a
részt. – Nyilvánvalóan nem ez volt az első alkalom, hogy erről beszéltek.
– Hát, szerintem kétségtelenül kereshettek belőle pénzt – mondta
Hugo. – Még ebben az állapotában is. Van néhány pompás szobátok, és úgy emlékszem, a padló egészen jó állapotban van.
– Többnyire igen, de a nappali padlója teljesen szétkorhadt.
– Nem feltétlenül rossz dolog – mondta Hugo. –Egyszerűen letehettek valami furnérlemezt, és fehérre festhetitek. A fehér padló jó
a fényképekhez.
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– Ha megittuk a kávét, körbevezetlek – mondta Fenella.
– Az csodás lenne. – Sarah kezdett ellazulni. Rupert és Fenella
kedvesek voltak, a házuk pedig pompás. Jó lenne, ha tudna üzleti
ajánlatot tenni nekik.
Fenella elővett egy doboz kekszet, de Sarah nem kért.
– Ugye nem fogyókúra vagy valami unalmas dolog miatt? – kérdezte Fenella.
– Ó, nem, de Hugo lekváros piskótával és sodóval etetett a már
eleve bőséges ebéd után.
– Tejszínhabbal – tette hozzá Hugo.
Mindenki nevetett, és beszélgetni kezdtek különféle barátokról és
ismerősökről, miközben Sarah alig várta az ígért körbevezetést.
– Szóval mik a terveitek a házzal? – kérdezte Sarah, amint szünet
állt be a „mi van a jó öreg ezzel és ezzel mostanában?” beszélgetésben.
– Főleg az, hogy megakadályozzuk az összeomlást – mondta Rupert. – Hálásan fogadunk bármilyen javaslatot, ami segít ebben.
– Tökéletes helyszín lenne esküvőkhöz – mondta Sarah. – Van
engedélyetek?
Fenella és Rupert egymásra néztek.
– Már kérelmeztük. Még nem kaptunk választ. Eléggé bizakodunk.
– Igazán gyönyörű környezet lenne. Rengeteg pénzt kérhetnétek
egy-egy esküvőért.
A két házigazda most Sarah-ra nézett.
– Mit gondolsz, mennyit?
– Nyilvánvalóan attól függ, hogy mit tudtok ajánlani, hány szobát
lehet használni. Ha az egész násznép itt alhat, és hajnalig bulizhat,
akkor néhány ezret.
– Hogyan, esküvőnként? – Úgy tűnt, Fenella kételkedik ebben.
Sarah bólintott.
– Pillanatnyilag talán még nem álltok egészen készen arra, hogy
teljes körű szolgáltatást nyújtsatok, de lehetne ez a cél.
– És ha magazinfotózáshoz is kínáljátok, szállással, azzal is rengeteget kereshettek – mondta Hugo.
– Hatalmas jelzálog van a házon? – kérdezte Sarah. –Bocsánat!
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Ez rettenetesen tapintatlan volt. Semmi közöm hozzá.
Rupert egy legyintéssel elintézte a bocsánatkérést.
– Végtelenül szerencsések voltunk. Örököltem a házat, de nem
kaptam mellé egy fityinget sem, tehát ahhoz, hogy ne dőljön öszsze…
– Vagy inkább talpra állítsuk – vetette közbe Fenella.
– Sok fejtörést okoz. Nekem túl messze van Londontól ahhoz,
hogy tudjak ingázni, és ha Londonban kell szállást találnom, az
még többe kerül.
– Én pedig nem akarok egyedül itt lenni – folytatta Fenella. – Különösen így, hogy a ház ilyen állapotban van.
– Tökéletesen megértem – mondta Sarah. – Túl nagy ház ahhoz,
hogy az ember egyedül legyen benne.
– A földet kiadjuk – szólalt meg Rupert –, de az nem hoz olyan
sok pénzt.
– Én szoktam csinálni néhány apróságot itt helyben – mondta
Fenella. – De közel sem elég, amit meg tudok keresni.
– Ne aggódjatok! – mondta Hugo. – Maradjon köztünk, de Sarah
és én elintézzük, hogy a ház önfenntartó legyen. Ugye?
– Természetesen megteszünk minden tőlünk telhetőt – mondta
Sarah.
– Nos, ez nagyon kedves – mondta Rupert. Elégedett csend lett.
Sarah szívét megmelengette és boldoggá tette a gondolat, hogy
segítenek ezen a kedves páron és csodálatos házukon. Hugo rámosolygott, miközben két kezébe fogta a kávésbögréjét. Igazán jó
csapat lett belőlük.
– Ó, Hugo – szólalt meg hirtelen Rupert. – Korábban már akartam
kérdezni. Mit hallok, eljegyzitek egymást Electrával?
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Huszonegyedik fejezet

Sarah érezte, hogy eláll a lélegzete, és elhagyja az ereje. Jó, hogy
ül, gondolta, miközben arra koncentrált, hogy közömbösnek tűnjön.
Eddig a pillanatig nem ismerte fel, hogy Hugo iránti érzései pontosan mennyire változtak meg aznap. Először ingerült és bizonytalan
volt vele kapcsolatban, de most már belátta, hogy nem csupán futó
vonzalmat érez iránta, hanem kedveli, és bízik benne. Ilyesmit már
évek óta nem érzett. Erre ez történik.
– Ö… nos – szólalt meg Hugo. Nyilvánvalóan eléggé meghökkent a kérdéstől.
Sarah tudatában volt annak, hogy Hugo rápillantott, de az egyik
kiskanál helyén maradt apró kávéfoltra szegezte a tekintetét. Felkavarodott a gyomra, ha arra gondolt, mi történt Ashlyn esküvője
után, még akkor is, ha csak csókolóztak. Ha Hugo jegyben jár valakivel, akkor bizonyára elkötelezett kapcsolatban élt, amikor nem
csupán megcsókolta őt, hanem randira is hívta. Több vasat tartott a
tűzben? Sarah nem tudta elhinni, hogyan hagyta magát megtéveszteni. Legalább ahhoz gratulálhat magának, hogy nem egyezett bele
a randevúba, és nem bátorította Hugót, hogy ismét elhívja.
– Úgy hallottam, megőrül azért, hogy hozzád menjen – mondta
Rupert kötekedve.
– Azt hiszem, Sarah azt mondaná, csakugyan őrült, ha hozzám jön
– helyeselt Hugo barátian.
Sarah-nak minden csepp határozottságára szüksége volt ahhoz,
hogy a férfi szemébe nézzen. Össze kellett szednie magát. Megdöbbent, ennyi az egész. Megengedte magának, hogy reménykedjen, de a többieknek soha nem kell megtudniuk, hogy ebben a pillanatban mi zajlik benne.
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– Ó, igen. Kétségtelenül ezt mondanám.
Egy pillanatra egyenesen egymásra néztek. Sarah úgy vélte, talán
a mentegetőzés egy apró jelét látja Hugo arckifejezésében, egy
próbálkozást arra, hogy megmagyarázza a dolgokat, de ettől szemernyit sem érezte jobban magát. Miféle nőnek gondolja őt Hugo?
Egy újabb hódításnak?
– Sarah esküvőszervező létére nagyon cinikus – folytatta Hugo.
Talán képzelte azt a pillantást. Egyáltalán nem tűnik bűnbánónak.
A becsapottság érzése kellett ahhoz, hogy kizökkenjen viszonylagos lelki egyensúlyából. Nem fogja hagyni, hogy ez befolyásolja.
Erős és tehetséges, és mindenekfelett tökéletes profi. Ez pedig Hugo élete, valójában mit törődik vele? – mondta magának határozottan. –Nem túl cinikus, csak elég cinikus.
Fenella nevetett, és láthatóan nem volt tudatában annak, hogy
Sarah mennyire megdöbbent az elmúlt két percben.
– Nagyon józan vagy. A szüleim panaszkodnak, hogy az emberek
manapság nem ragaszkodnak a házassághoz, és a bajok első jelére
feladják. De miért kellene örökre együtt maradni, ha az ember nem
boldog? Szerencsére Rupes és én ugyanabba a típusba tartozunk.
Illünk egymáshoz. – Kedvesen a férjére mosolygott.
– Nagyon szerencsések vagytok – felelte Sarah –, de alapvetően
úgy gondolom, jobb, ha az ember eleve nem házasodik meg. De
kérlek, ezt ne mondjátok el senkinek. Üzleti szempontból nagyon
rossz lenne. – Mindenki nevetett. – Most már körbevezettek a házon?
A kövezett padlón csikorogtak a székek, amint mindenki felkelt,
és Sarah azon tűnődött, vajon Electra (micsoda név!) az a lány-e,
akivel Londonban látta Hugót. Minden önmagának szóló prédikációja ellenére hogyan lehetett annyira elővigyázatlan, hogy azt
gondolja, Hugo őszintén kedvelheti őt? Hogy lehetett ilyen bolond?
Ennek ellenére együtt kell dolgozniuk, és a profizmusa segít majd
túljutni a dolgon.
– Szóval – mondta Fenella – én vezesselek körbe benneteket?
Vagy te? – kérdezte a férjét.
– Menjünk mindannyian – szólalt meg Hugo. – Én is látni szeretném, és lehet, hogy Fen nem tud válaszolni minden technikai kér200

désemre.
– Kibírhatatlanul szexista vagy, Hugo – panaszkodott Fenella kedélyesen.
Hugo lomhán rámosolygott. Mosolya láttán minden lány gyomra
összeszorulna, ismerte el Sarah. De az övé már nem. Soha nem lesz
olyan ostoba, hogy még egyszer rágondoljon. Hála az égnek, hogy
eddig nem volt túlságosan elővigyázatlan! Úgy érezte, egy hajszálon múlt, hogy megmenekült. Ha valaki képes úgy megcsókolni
egy lányt, mint Hugo, amikor jegyben jár valaki mással, akkor az
egy aljas, mocskos, rohadt csirkefogó, akiben nem szabad megbízni. Bármilyen elbűvölő is.
– Megvárnátok, amíg hozom a fényképezőgépemet? – kérdezte
Hugo. – Igazán hasznos lehetne néhány kép.
– Úgy érted, az „ilyen volt” című részhez? – kérdezte Rupert.
Hugo elmosolyodott.
– Úgy gondoltam, Sarah használhatná a képeket. Van egy ügyfele, egy menő híresség, akit talán érdekelne Somerby mint helyszín.
Hugo kiment, Fenella pedig Sarah-hoz fordult.
– Szóval ki az ügyfeled? Vagy nem mondhatod el?
– Attól tartok, nem mondhatom el, de szeretném, ha úgy döntene,
hogy idejön. Nagyon lepusztult a ház? Jaj, bocsánat, ez tapintatlanság volt.
– Tapintatlanság, de érthető. Gyere – mondta Fenella –, megmutatom. Valójában szerkezetileg nem túl rossz, amennyire meg tudom
állapítani. A tető nagyrészt ép, és nem túl borzalmasan dohos. Szuvasodást találtunk, de korhadást nem. Mielőtt beköltöztünk, volt
egy nagyon alapos felmérés. – Fintorgott egyet. – A szüleim ragaszkodtak hozzá. Azt akarták, hogy adjuk el, és valami ésszerű
helyen vegyünk valamit. Holnap jön egy tetőhöz értő mester, hogy
megnézze azt a részt, ami miatt Rupert aggódik. Az nem felelt meg
a vizsgálaton. Rupert, keressetek meg bennünket, ha Hugo visszajön.
A két nő kiment a hatalmas konyhából, és a zöld, párnázott ajtón
át beléptek a hallba. Sarah megállt, és észrevette, hogy a plafon
sötét az évszázados koromtól, de a padlót parketta borítja, és jó
állapotban van. Pillanatnyilag nem tudta eldönteni, vajon jót tenne201

e neki néhány réteg festék, vagy így szebb, ahogy most van.
A társalgó gyönyörű volt, padlótól plafonig érő, félköríves ablakainak köszönhetően, amelyeken keresztül most bezúdult a nyári
napsütés. Itt is parketta volt, amelyről Sarah laikus szemmel úgy
látta, hogy csupán egy alapos csiszolásra van szüksége. A falakon
tapétafoszlányok voltak, amelyek inkább freskónak tűntek, mint
tapétának, bár ki lehetett venni egy ismétlődő mintát. Paradicsommadarak röpködtek szőlőlugasok és klasszikus oszlopok között. A
távolban piramisok és hullámzó dombok látszottak.
– Micsoda fantasztikus tapéta – mondta Sarah.
– Ugye? Reméljük, hogy találunk egy tapétarestaurátort, akivel
beszélhetünk róla. Ha milliomosok lennénk, reprodukálnánk és
visszatennénk.
– Még ebben az állapotában is isteni – mondta Sarah. – Valójában
nem vagyok benne biztos, hogy akkor is ilyen jó lenne, ha nem
hiányoznának belőle nagy darabok. Túl sok lenne.
– Pontosan ugyanígy gondoltuk, de valószínűleg van valami középút. – Fenella elhallgatott. – Tényleg úgy gondolod, hogy meg
tudod győzni az ügyfeledet arról, hogy idejöjjön? Úgy értem, nézzünk szembe vele: bár már megkezdtük a munkát, de dekoratív
szempontból a ház még mindig viszonylag rossz állapotban van,
ahogyan egy ingatlanügynök mondaná. Én elhanyagoltnak mondanám.
Sarah felháborodott ezen a leíráson.
– Nem, nem elhanyagolt! Megkopott elegancia, ha muszáj, hervadó pompa, halványuló arisztokrácia vagy valami ilyesmi illik rá, de
nem egyszerűen elhanyagolt.
Fenella fölnevetett.
– Oké. De képes leszel elfogadtatni vele?
– Őszintén szólva nem vagyok benne biztos. Nagyon vágyik egy
hagyományos, angol vidéki templomi esküvőre, és látnom kell a
többi részt is. És természetesen azon múlik igazán, hogy időben
meg tudjátok-e szerezni az engedélyt.
– Ó, itt vannak a fiúk – mondta Fenella, amint meghallotta az üres
házban visszhangzó hangokat. – Sarah, találkoztál már Electrával?
– Nem.
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– Kedvelnéd őt. Vicces lány.
Sarah-nak sikerült valamiféle mosolyt varázsolni az arcára, mintha az Electrával való találkozás lehetőségét ha nem is a leghőbb
vágyának, de legalább nem a legkevésbé kívánatos eseménynek
tartaná. Valójában néhány hellyel a feldühödött Godzillával való
találkozás mögé sorolta.
– Gyönyörű ház – mondta Sarah Rupertnek, amint a férfiak csatlakoztak hozzájuk. – Alig várom, hogy a többi részét is lássam.
– Erre van a könyvtár – mondta Fen. – Ez az egyetlen helyiség,
ahol nincs tisztességes padló. – Kinyitotta a kétszárnyú ajtót, amely
éppolyan óriási helyiségbe vezetett, mint a társalgó.
– Csak tegyetek le valamit, ami lefedi, és fessétek fehérre! –
mondta Hugo, és fölemelte a fényképezőgépet.
Amíg Hugo minden elképzelhető szögből készített egy felvételsorozatot, addig legalább nem kellett beszélnie vele, és Rupert meg
Fenella sem beszélgethetett vele. Ez segített. Nem akarta, hogy
éppen most terelődjön a beszélgetés Electrára. Mire kimentek,
Sarah meg volt róla győződve, hogy teljesen elfogadja, hogy Hugónak menyasszonya van. Nem is értette, miért hagyta, hogy a férfi
akár csak a másodperc törtrészére is elfoglalja gondolatai érzelmi
részét. De most már bármelyik pillanatban tökéletesen az irányítása
alatt fog tartani minden érzelgősséget.
– Nézzük meg, mi van erre! – mondta határozottan, és úgy lépkedett, mintha csak az ügyfele, a helyszín és a padló járna a fejében.
– Ez a ház fénypontja – mondta Rupert, és betessékelte őket egy
lambériás dolgozószoba ajtaján.
– Ó, a kápolna – mondta Hugo. – Elbűvölő.
– Ezt valójában nemrégen építették a házhoz – mondta Fenella. –
Rupert egyik őse egy vagyont keresett valami kétes ügylettel, mint
rabszolga-kereskedelem… mindenesetre kizsákmányolt valakit…
és ezt építette, bűnei feloldozásaként. Nekem valójában nem tetszik.
A magas, boltíves mennyezet, a márványpadló és a kápolna végében lévő három festett üvegablak hatására Sarah inkább egy kis
templomnak érezte, mint egy egyszerű, családi imahelynek. Valójában rendezett már esküvőket ennél jóval kisebbnek tűnő templo203

mokban is.
– Ez szinte tökéletes példája a Magas Egyház * megújulásának –
mondta Rupert. – Nem egészen a sokkal korábbi templomok másolata, de tükrözi a legjobb középkori példákat, és visszatérést mutat
a szentségek hagyományához.
– Nagyon jól informáltnak tűnsz – mondta Hugo. –Bemagoltad az
egészet, igaz?
– Természetesen – nevetett fel Rupert kicsit dacosan. – Már
majdnem szakértő vagyok.
– Ne bátorítsd, Hugo! – mondta Fenella. – Órákig folytatja, ha
hagyod.
– Azt kellene tudnom – szólalt meg Sarah ideges kíváncsisággal –
, hogy ténylegesen használhatjátok-e esküvőkre. A házra szóló engedély megszerzése egy dolog, de ha tarthatjátok itt a szertartásokat, az még csodálatosabb lenne.
Fenella és Rupert egymásra pillantottak.
– Ebben reménykedünk – mondta Fenella. – Hozzátok hasonlóan
mi is úgy gondoltuk, hogy jó lenne esküvőkre használni a házat, de
ha ténylegesen lehetne házasságot kötni a kápolnában, hát az nagyszerű lenne.
– A nagynénémék, akiktől örököltem, mindig pénzkereseti terveket szövögettek, és tudom, hogy az esküvők is szóba kerültek, de
nem vagyok benne biztos, hogy eljutottak az engedélyezésig.
– Még nem ellenőriztük, hogy kapott-e engedélyt a kápolna, mert
azt gondoltuk, hogy a ház túlságosan rossz állapotban van ahhoz,
hogy használjuk – magyarázta Fenella. – Egyébként sem tudtuk,
hogy mihez akarunk kezdeni. Csak mostanában döntöttünk úgy,
hogy a háznak is pénzt kell keresnie, nem csak nekünk.
– Vajon érvényes még a felszentelése? – kérdezte Hugo. – Ha
igen, akkor feltehetően még mindig tarthattok itt esküvőket.
Fenella megrázta a fejét.
– Ezt sem tudom. Sajnálom, hogy ennyire ostobának tűnünk. Még
nem olyan régen költöztünk be.
*

Magas Egyház (High Church): az anglikán egyház katolizáló irányzata.
(Aford.)
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– Tudom – mondta Hugo. – Ott voltam a kiköltözési bulin, amikor eljöttetek a régi lakásból.
Sarah úgy érezte, bármelyik pillanatban lehangoló részleteket
tudhat meg arról, hogy Hugo mit művelt azon a bulin, kivel találkozott, esetleg kivel ment haza, és milyen vicces volt Electra. Viszsza akart térni a témára.
– Tehát végig kell menni a házon ahhoz, hogy bejussunk? Csak
azon tűnődöm…
– Nem! – szakította félbe Rupert vidáman. – A dolog szépsége
abban rejlik – mondta, és hosszú léptekkel átsétált a padsorok között a másik oldalra –, hogy kintről is be lehet jönni. Azért így építették, hogy a helybeliek is használhassák. Akkoriban történt valami, ami azzal járt, hogy a helyi templom nem működött, és így a
kápolnaépítő ős berakatta az oldalajtót.
– Ez nagyon tökéletes lehet – mondta Sarah, szinte remegve az
izgatottságtól és az aggodalomtól. Kérlek, mormolta, ne az legyen,
hogy megmutatod nekem ezt a meseszép helyszínt, és aztán nem
lesz használható. –Nagyon hálás lennék, ha ki tudnátok deríteni,
hogy van-e engedélye, vagy érvényes-e még a felszentelése. Biztos
vagyok benne, rá tudom beszélni az ügyfelemet, hogy jöjjön ide, ha
törvényes a helyszín. Pont a megfelelő hely lenne.
– Nézzük meg, milyen az oldalajtótól. Nem jó, ha megpróbáljuk
meggyőzni, hogy egy szántón sétáljon át – mondta Hugo.
– Lenyírhatjuk a füvet – mondta Rupert.
Mind a négyen kimentek az oldalajtón. Az út melletti kis, erdős
területtől egy szelíden emelkedő, hosszú ösvény vezetett egy ligeten át a kápolna ajtajához.
– Ha tényleg szeretné az összes extrát – mondta Hugo –, akkor
van egy kollégám, aki filmekhez készít díszleteket. Olyan hagyományos sírkertet teremt ebből itt, amilyet szeretnél.
– Megpróbálom meggyőzni Carrie-t, hogy ne legyen hamis templomkert – mondta Sarah. Későn vette észre, hogy nem kellett volna
kimondania Carrie nevét.
– Jaj, istenem! – mondta Fenella. – Csak nem Carrie Condyról
beszéltek? Nagy rajongója vagyok.
– Meglepően jó színésznő, ahhoz képest, hogy milyen adottságai
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vannak – mondta Rupert.
– Ühüm – dünnyögte Hugo, és nyilvánvalóan ő is Carrie fizikai
adottságaira gondolt.
Sarah érezte, hogy elpirul. A legkevésbé sem vallott rá, hogy enynyire amatőr legyen – ez az átkozott Hugo hibája!
– Hát igen, ő az, de kérlek… könyörgök… ne mondjátok el senkinek! Sosem lett volna szabad így kifecsegnem a nevét. Ki kellene
rúgnia!
– De ez a te csapatod – mondta Hugo.
– Ki kell találnom valami más foglalkozást magamnak!
– Nos, ne ostorozd magad emiatt – mondta Fenella, aki megérezte, hogy Sarah tényleg elcsüggedt. – Senkinek sem mondjuk el.
Semmi esetre sem akarnánk veszélyeztetni, hogy idejöjjön. Olyan
csodálatos lenne!
– Ez rengeteg kemény munkát fog jelenteni, babám – mondta Rupert a feleségének, majd Sarah-hoz fordult. – Az egész házat szeretné majd? A hálószobákat is beleértve?
Sarah bólintott. Büszke volt magára, hogy ismét teljesen visszanyerte az uralmát az érzelmei fölött.
– Iszonyúan sok munka lesz. Talán akkor is használni akarja majd
a hálószobákat az öltözködéshez és ilyesmihez, ha egy szállodában
alszik. De pénzügyileg nagyon megéri, ha rendbe hozzátok a szobákat. – Elhallgatott. – Jó előleget szerzek majd nektek, hogy el
tudjátok végezni a munkát.
– Van egy kis tőkénk, amit használhatunk, de nem igazán elég.
Az előleg fedezni fog minden plusz segítséget, amit hívnunk kell
majd? – kérdezte Fenella.
– Gondoskodom róla, hogy fedezze – mondta Sarah. Ebben a pillanatban döntötte el, hogy ide fogja hozni a hírességesküvőt, kerüljön bármibe. Ez úgy írná fel Somerbyt az esküvőtérképre, ahogyan
semmi más.
– Tehát hogyan kapod a fizetésedet, ha ez nem tapintatlan kérdés?
– kérdezte Rupert.
– Szeretek egy egységárban megállapodni, ha tudok – felelte
Sarah. – Carrie-vel is ezt teszem. Nem minden esküvőszervező
csinálja így, de én ezt szeretem jobban. Ez arra ösztönöz, hogy jó
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megállapodásokat kössek, és így az ügyfeleim spóroljanak azzal,
hogy velem dolgoztatnak. Vagy legalábbis – folytatta, mikor viszszagondolt néhány általa szervezett esküvőre – ne költsenek sokkal
többet.
– Tehát nem kell majd fizetnünk neked? – kérdezte Fenella, nyilvánvalóan kételkedve.
– Nem! Nem azt mondom, hogy néhány nagy szállodától nem kapok jó árakat meg ilyesmi, de nem fogadok el kenőpénzt. Semleges
akarok lenni, tehát minden ügyfél számára a tökéletes helyszínt
keresem.
– Nagyon erényes – mormolta Hugo.
Sarah sötét pillantást vetett rá, de rájött, hogy inkább saját magára
dühös, mint Hugóra.
– Ez az egész olyan tökéletes lehet! – mondta Fenella, hirtelen teljesen elábrándozva.
– Igen – helyeselt Sarah, aztán eszébe jutott valami… az átkozott
húga esküvője. Hugóhoz fordult. –Mennyi idő alatt lehet eljutni ide
a colbyi templomtól?
Lehet, hogy Hugo tökéletes gazember, de gyorsan kapcsolt.
– Ó, ott lesz a húgod esküvője?
Sarah bólintott.
– Nem vagyok benne biztos. Talán egy óra alatt?
Sarah lehunyta a szemét, amíg végiggondolta a dolgokat. Milyen
hamar lesz elfogadható a távozása a húga esküvőjéről, eltekintve
attól, hogy egyáltalán nem lenne szabad eljönnie? Mennyi az a minimális idő, amit Carrie-vel tölthet az esemény előtt, feltéve, hogy
Elsa és Bron vele lesznek, felöltöztetik és ilyesmi? Amikor ismét
kinyitotta a szemét, nem volt válasz a kérdésére. Fen és Rupert
aggodalmasnak tűntek.
– Elnézést, nektek semmi miatt sem kell aggódnotok. Csak arról
van szó, hogy a húgom úgy döntött, ugyanazon a napon megy férjhez, mint Carrie Condy.
– És nem tudja megváltoztatni… Sarah félbeszakította Fenella
kérdését.
– A vőlegénye szüleinek a templomában lesz, az időpontot már
lefoglalták, a húgom pedig terhes. Hetekig nem fognak tudni másik
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szombatot szerezni, amikorra a baba már látszani fog.
– Ah – mondta Fenella, és nyilvánvalóan megértette a dilemmát.
– A fiú szülei tudják, hogy a húgod állapotos?
– Azt hiszem, igen, de a rokonok közül senki másnak nem kell
tudnia. Ők igazán jobban szeretnék, ha a húgom szűz menyasszony
lenne, bár korábban már volt férjnél. – Sarah tudta, hogy nem kellene megosztania mindezt a bizalmas információt olyan emberekkel, akik gyakorlatilag idegenek, de segített, hogy beszélt róla, és
Fenella megértőnek és tapintatosnak tűnt.
– Hát, ha itt tartjátok Carrie esküvőjét, akkor segítek majd, amennyit csak tudok – mondta Fenella. – Végül is a munkád nagy
része a vendéglátók ellenőrzése meg ilyesmi, nem?
Sarah hümmögött.
– Hát, én szoktam ilyesmivel foglalkozni. És ha az esküvő itt lesz,
akkor azt szeretném majd, ha minden a lehető legsimábban menne.
Fenella nagyon megnyugtató volt. Valószínűleg jót tett, hogy
Sarah egy kicsit kiteregette a családi szennyest.
– Ez csodálatos lenne. Én általában hajnalban érkezem a helyszínre, és huszonnégy órával később távozom… – Rosszallón legyintett. – Gondoskodnom kell róla, hogy minden rendben legyen.
– Ez kimerítő lehet! – mondta Fenella megértőn.
– Eléggé megterhelő, de a kemény munka legnagyobb része már
előtte készen van, és ha az ember bízik a vállalkozóiban, és minden
jól megy, akkor nagy elégedettséget okoz.
– Hát, felőlünk nyugodt lehetsz – mondta Fenella. –Ha Carrie
Condy itt tartja az esküvőjét, nem fogja megbánni, ígérem.
Fenellára nézve Sarah biztos volt benne, hogy összeszedett, eltökélt és bátor emberrel van dolga. Remélte, nem lesz szükség a bátorságára ahhoz, hogy segítsen Carrie esküvőjében, de a másik két
tulajdonság elengedhetetlen volt.
– Igazán keményen fogok dolgozni azért, hogy rávegyem, hogy
Somerby mellett döntsön – mondta. – És ha Carrie nem, akkor a
legközelebbi esküvő, ami egy kicsit is illik ide.
Ha Sarah képes lett volna puszta akaraterejével szárnyakat növeszteni és hazarepülni és így elkerülni a Hugóval való utazást,
megtörtént volna. De még a világiasabb megoldások, mint az autó208

bérlés vagy egy taxi keresése is túl nehéz volt. Végül is nem akarta
közölni Fenellával, Ruperttel és magával Hugóval, hogy az eljegyzés titokban tartása annyira feldúlta, hogy nem utazhatnak egy autóban. Ez még önmaga számára is gyerekesnek hangzott.
Tehát amikor eljött az idő, megölelte Rupertet és Fenellát, beszállt
a férfi kocsijába, beletörődve sorsába.
Hugo abban a pillanatban megszólalt, amikor bezárta az autó ajtaját:
– Sarah, szeretném megmagyarázni Electrával kapcsolatban…
Sarah hárító kézmozdulattal lendítette a magasba a kezét, és hirtelen úgy érezte, mintha ő lenne a húga, Lily. Jobban szerette volna,
ha Hugo vár addig, amíg olyan helyre érnek, ahol kipattanhat a
kocsiból, azzal az ürüggyel, hogy beugrik egy régi barátjához.
– Ne, ne, kérlek, ne tedd! Miért kellene? Semmi közöm hozzá!
– Arról van szó, hogy úgy érzem, meg kell magyaráznom…
– Nem! – Már nem úgy érezte magát, mint Lily. Visszatért saját,
szenvedélyes énjéhez. – Kérlek, ne tedd! Teljesen fölösleges. –
Fölnevetett, bizonyítani próbálva, hogy a legkevésbé sem jött zavarba a bejelentéstől. – Csak ne kérd tőlem, hogy szervezzek egy
esküvőt augusztus 18-ára! Azt hiszem, nem lennék képes még
egyet beilleszteni aznapra.
Hugo felsóhajtott.
– Megígérem, hogy nem teszem.
– Szuper. – Sarah. elégedett volt a látszólagos közönyösségével.
Talán ha elég hosszú ideig és elég keményen színleli, akkor lassan
elkezdi majd érezni is.
– Tehát a magánéletemet tabuként kezelve, mit gondolsz a helyszínről?
– Mesés! Tényleg, igazán jó. Csak azt remélem, hogy van engedélye esküvőkre.
– Ráveheted Carrie-t, hogy néhány nappal korábban egy anyakönyvi hivatalban kössön házasságot, és aztán Somerbyben kapjon
áldást. Az majdnem úgy nézne ki, mint egy rendes esküvő.
– Gondoltam rá, és ez a másik megoldásom, de igazán nehéz lesz
elfogadtatni az ötletet Carrie-vel. Ez egyszerűen nem hagyományos.
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– De mostanában sok híresség csinálta így.
– Tudom, de először szeretném a szabályos utat követni. Ha lehetséges, akkor az lesz a legjobb. – Elhallgatott, mert tudta, hogy
most már rá kell szánnia magát, hogy köszönetet mondjon Hugónak, amiért elhozta őt egy ilyen gyönyörű házba. Ajkába harapott.
– Nagyon köszönöm, hogy elhoztál Somerbybe. Igazán pompás
hely. – Tessék, megtette.
Hugo ismét felsóhajtott. Jóval kevésbé tűnt jókedvűnek, mint idefelé. Csaknem lehangolt volt.
– Rendben van, Sarah. Boldogan segítek neked. És természetesen
Fennek és Rupertnek is.
– Hogyan találkoztál velük? – Sarah megkönnyebbülten terelte a
beszélgetést a zátonyokról csöndesebb vizekre. Azt képes volt végighallgatni, amikor Hugo arról mesélt, hogy miket művelt Rupert
az iskolában, amíg végül hazaértek.
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Huszonkettedik fejezet

Bron végzett a házhoz járó fodrász szolgáltatását hirdető képeslapok kirakásával. A környék összes postahivatalába és minden
olyan helyre vitt belőle, ahol kitették a lapokat. Éppen az autót zárta be, amikor megszólalt a telefonja. Amíg előkotorta, azon tűnődött, vajon meggondolatlanság volt-e kilépni a szalonból. Lehet,
hogy többet költ majd benzinre, mint amennyit azzal keres, hogy a
vidéket bejárva dolgozik. De hogyan viselhette volna el, hogy tovább dolgozzon a szalonban? Örökké vörös nejlontangában látta
volna maga előtt a főnökét, ami nem valami szép látvány.
Végül megtalálta a telefont. Roger anyja hívta.
– Hello, Pat! – Bron próbált jókedvűnek tűnni, mert tudta, hogy
Pat egyáltalán nem az.
– Bron, nem tudom, mit is mondjak. Szóba állsz még velem?
– Persze! Miért ne tenném?
– Azért, amit az a szerencsétlen fiú tett. És hallom, hogy a munkádat is fel kellett adnod!
– Hát…
– Találtál már másikat?
– Még nem. Elég sok dolgom volt, és…
– Nos, annak a Sashának végkielégítést kell majd adnia neked, és
minden ilyesmit.
– Ne izgasd magad túlságosan, Pat. Te meg én még barátok maradhatunk. Sashában nem vagyok biztos – tette hozzá alig hallhatóan.
Pat még mindig tele volt bűntudattal.
– De hogyan, mikor a fiam olyan visszataszítóan viselkedett?
Bron sóhajtott egyet. Remélte, hogy halkan.
– Menjek át?
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Most Pat sóhajtott fel.
– Megtennéd? Nem szívesen kérem ilyen körülmények között, de
holnap lesz egy fontos rendezvényem, és tényleg rendbe kell hozni
a hajamat. Nem mintha csak ezért szeretnélek látni – folytatta sietve. – Remélem, nem gondolod ezt.
Bron fölnevetett.
– Szívesen elmegyek hozzád, és megcsinálom a frizurádat. Barátok vagyunk. Meg kell próbálnunk távol tartani ettől Rogert.
– Így van! Néha azt kívánom, bár távol tudnám tartani azt a fiút a
házamtól. Micsoda viselkedés!
Bron örült, hogy kimozdul, és ha Pat fizet a frizurájáért, és valószínűleg ragaszkodni fog ehhez, akkor kap egy kis összeget, amiből
kijön egy darabig. Vajon tud elég esküvőt és ügyfelet szerezni ahhoz, hogy tisztességesen megéljen szabadúszóként? – tűnődött.
Vagy messzebbre kell mennie, és másik szalont kell keresnie, ahol
dolgozhat? Carrie esküvője biztosan segíteni fog.
Furcsa is és ismerős is volt, amikor leparkolt Roger szüleinek
kocsibeállóján. Roger apja bizonyára a munkahelyén volt. Ha otthon lett volna, Bron jóval nehezebben jött volna el. Ő és Pat mindig
jól kijöttek egymással, de Roger apját más fából faragták. Vince és
Bron véleménye sosem egyezett.
Pat ajtót nyitott, és tárt karokkal üdvözölte Bront.
– Édesem! Hogy tehetett ilyet? Micsoda ostoba fiú!
Bron őszintén viszonozta az ölelést.
– Tényleg nem feleltünk meg egymásnak. Végül nem tettük volna
boldoggá egymást, különben miért feküdt volna le Sashával?
– Szajha! – mondta Pat. Bron kuncogott.
– Ez jó szó!
– Nagyon megnyugtató szó. Gyakoroltam. Gyere be! Vettem a
kedvenc kekszedből; jól kibeszélhetjük az egészet. Mióta van viszonya a főnököddel?
Ez az egyszerű kérdés kissé megdöbbentette Bront.
– Fogalmam sincs! – A „viszony” szó arra utalt, hogy egy ideje
már tartott a dolog. Vajon így volt, vagy ez volt az első alkalom?
Valami azt súgta Bronnak, hogy nem ez volt az első. A hazugságokat és félrevezetéseket utólag is megalázónak érezte. Összeborzongott. – Nem tudod, hogy Sasha odaköltözött-e?
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– Azt hiszem, igen. – Pat Bron karjára tette a kezét. –Vasárnap áthozza ebédre. Ragaszkodtam hozzá. Hallottam a háttérből, amikor
azt mondta, hogy nem akar jönni, de ha az ember megcsal valakit,
akkor szembe kell néznie a bűneivel.
Bron hirtelen rájött, hogy Pat jóval zaklatottabb a dologgal kapcsolatban, mint ő.
– Ó, Pat, kávézzunk, és együk meg azt a kekszet. Már rendben
vagyok. Kibéreltem egy bájos kis nyaralót, nem túl drágán, minden
rendben van!
Pat előrement, és a konyhába érve bekapcsolta a vízforralót.
– Teljesen rád vall, hogy bátran viseled a dolgot, de Roger nagyon csúnyán viselkedett.
Pat arckifejezése láttán Bron arra gondolt, hogy az asszony mindjárt átküldi hozzá Rogert bocsánatot kérni, mintha például krikettezés közben betört volna egy ablakot.
– Tényleg ne aggódj miattam. Jól vagyok. – Ha Pat nem Roger
anyja lett volna, azt is elmondta volna neki, hogy nagy megkönynyebbülést jelent, hogy nem kell többé együtt élnie Rogerrel. Uralkodó, rossz természetű ember, és nem túl jó az ágyban sem. –
Rendben vagyok, tényleg. Szóval mi ez a rendezvény, ahova készülsz? Elégedett vagy a színnel? Vagy csak egy vágást és szárítást
szeretnél? Át tudok jönni holnap korán reggel, ha szeretnéd.
– Átjönnél? Az csodálatos lenne! A Golfklub-feleségekkel lesz
valami ebéd.
Bron megkönnyebbült, hogy ejtették Roger témáját. Leült a
konyhaasztalhoz, miközben Pat kávét készített.
– Mi ez a „Golfklub-feleségek”? Úgy hangzik, mint valami szexről és vásárolgatásról szóló sikerfilm címe!
– Sajnos annyira nem szórakoztató, sőt eléggé rémisztő. Vince
szerette volna, ha bekerülnék közéjük, arra az esetre, ha valamelyik
férjjel kapcsolatba akarna kerülni. Egyikünk sem golfozik, de magunk között kis társadalmi eseményeket szervezünk.
„Hála istennek nekem nem kell idejárnom”, gondolta Bron, mézes
zabkekszet majszolva és kávét kortyolgatva. Pontosan el tudta képzelni: adománygyűjtési verseny az Asszonyokkal, Akik Ebédet
Adnak.
– Arról van szó – folytatta Pat –, hogy Mrs. Bedlington, az el213

nök…
– Elnökötök van? Ejha! – dünnyögte Bron.
– …eléggé zsarnoki természetű nő, és szeretnék a lehető legjobban kinézni az alkalomra.
– Ha szeretnéd, feljövök, és segítek ruhát választani. A barátnőm,
Elsa… tudod, aki a ruhákat készítette arra a nagy esküvőre, akinek
be kellett ugrania koszorúslányként. .. szóval Ashlyn anyja…
Ashlyn volt a menyasszony, ha emlékszel… szóval Ashlyn anyja…
– Azt hiszem, még követlek – mondta Pat –, bár nem könnyű.
Bron fölnevetett és folytatta.
– Szóval rávette Elsát, hogy csináltassa meg a színeit. Ez volt az
ajándék azért, mert koszorúslány lett az utolsó pillanatban. Engem
is elhívott. Óriási mulatság volt! Hárman próbálgattuk az ékszereket. Pont erre volt szükségem… – Elhalkult a hangja. Pat már eléggé bűntudatos volt anélkül is, hogy fölemlegetné a történteket. Témát váltott. – Szemlátomást mindig kissé problémás dolog rávenni
valakit, hogy többé ne feketében járjon.
Úgy tűnt, Pat teljesen összezavarodott.
– Hogy érted azt, hogy megcsináltatta a színeit?
– Ó! Nem ismered? Ez a Colour Me Beautiful* nevű cég… nos,
azt hiszem, egy céghálózat. Megmondják az embernek, miféle színek állnak jól neki.
Pat hümmögött.
– Ez egy kicsit olyannak tűnik nekem, mint Mrs. Bedlington.
– Nem! Ez nem parancsolgató, hanem felszabadító dolog! Leszedik az emberről az összes sminket vagy a nagy részét, aztán mindenféle színeket tartanak a bőréhez, és láthatja, hogy melyik illik
hozzá, és melyik nem. – Bron néhány másodpercre elgondolkozott.
–Valójában ahhoz hasonlít, amikor a megfelelő hajszínt választjuk
ki valakinek. Van olyan szín, amitől halálosan rosszul néz ki az
ember, mástól pedig ragyog. – Egy pillanatra Pat hajára pillantott. –
Azt hiszem, tehetünk a tiédre valami féltartós festéket, csupán az
élénkítés kedvéért. A fóliára meg minden egyébre nincs időnk.
– Nem, hacsak nem jössz hajnalban, és nem biztos, hogy szeretném úgy megcsináltatni a frizurámat, hogy közben Vincent a háló*

Színezz Széppé, angliai divattanácsadó cég.
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szobában horkol.
Bron fölnevetett.
– Menjünk fel, és válasszuk ki, mit fogsz fölvenni, aztán pedig
mesélek neked az új feladatomról. Hivatalos menyasszonyi tortát
fogok készíteni!
– Bron, ez csodálatos. Mindig is remek süteményeket készítettél.
A díszítést szakemberrel készítteted?
– Nem! – nyikkant fel Bron méltatlankodva. – Én fogom bevonni.
Trükkös lesz, mert fa alakú tortát sütök. Tudod, olyat, mint azok a
gömb formájú fák, a felkapott éttermek bejárata előtt.
– Istenem, Bron.
– Az a baj, hogy nem tudom, hol süthetném meg. Egy rendesen
felszerelt konyhának kell lennie, ami elég nagy is.
Pat egy pillanatig csöndben volt, aztán hirtelen úgy tűnt, nagyon
elégedett magával.
– Azt hiszem, ebben tudok segíteni. Az a nő, akire gondolok, éppen elutazott valahova, de visszaszólok majd neked, amint tudok.
Bájos teremtés, és tudom, hogy megengedi majd, hogy használd a
konyháját, ha lehet. Kétségtelenül már átment minden vizsgálaton,
tudod, a közegészségügyi dolgokon.
– Ó, Pat! – ölelte át Bron. – Elbűvölő vagy. Pat viszonozta az ölelést.
– Roger nem tudja, mit veszített azzal, hogy megcsalt téged.
Kibontakoztak az ölelésből, Bron összeszedte a kávésbögréket, és
a mosogató mellé pakolta.
– Azt hiszem, tudta. Úgy gondolta, kell neki egy kis nő, aki lesi a
kívánságait, de valójában egy izgalmasabb embert akart. Ez egy
tökéletesen indokolt döntés.
Tényleg, gondolta Bron, ő éppen olyan rossz volt Roger számára,
mint Roger az ő számára. Mindketten lehúzták egymást.
Miután segített Patnek eldönteni, hogy mit vegyen fel a fontos
ebédre, ahova egy olyan társasággal megy, amelyet Sarah biztosan
kimondhatatlanul szexista és retro csoportnak ítélt volna, Bron úgy
döntött, főz valami különlegességet Jamesnek. Rájött, hogy ez egy
beidegződés. Roger szívéhez a gyomrán át vezetett az út, és bár
nem akart közel férkőzni James szívéhez, a férfi kedves volt hozzá,
és viszonzásként kedveskedni akart neki valamivel.
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De mit főzzön neki? Ha egy alig ismert ember számára főzünk,
azzal az a baj, hogy ki kell találni az illető ízlését. James omlettet
készített neki, amikor beköltözött: akár vegetáriánus is lehet. Az
egyik megoldás az, ha este hazamegy, megkérdezi tőle, aztán meghívja, de ettől az egész egy kicsit formálisnak tűnne. Sokkal jobban
szeretne egyszerűen csak egy levelet hagyni James bejárati ajtaján,
a következő szöveggel: „Ne vesződj a főzéssel, csak gyere át hozzám hét körül.” így kedves és kötetlen lenne. Mindössze annyit
akart, hogy megkímélje Jamest a főzés gondjától, és talán valami
finomabbat enni vele, mint amit esetleg saját magának készít. Mindenki szereti, ha időnként főznek rá, különösen akkor, ha egyedül
él, és James látszólag egyedül élt. Nem vette észre, hogy bármikor
is elment volna valahova, vagy egy lehetséges barátnő látogatná.
De valójában nem túl sokat tudott róla, csak annyit, hogy kedves
embernek tűnik, aki nem szívesen enged közel senkit magához.
Egy ideig föl-alá járkált a főutcán, benézett a hentes kirakatába,
aztán úgy döntött, egyszerűen fel kell hívnia, és meg kell kérdeznie.
– James? Bron vagyok, az új szomszédod.
James halkan nevetett.
– Bármilyen megbízhatatlan vagyok is, még nem felejtettem el, ki
vagy.
– Ó, jól van. Csak azért hívtalak, mert szeretnék neked főzni valamit köszönetképpen. A ma este jó lenne?
– Tökéletes lesz.
– Ebben nem vagyok biztos, de megteszek minden tőlem telhetőt.
– Bron hirtelen azon kapta magát, hogy kicsit idegesebb a dologgal
kapcsolatban, mint gondolta volna. – Szóval vegetáriánus vagy?
Tojást ettünk…
– Nem.
– Van bármi, amit különösen utálsz?
– Tojáson kívül bármi nagyszerű lesz.
Bron úgy érezte, hogy elvörösödik, és örült, hogy James nem látja.
– Megfeledkeztem a tyúkokról. Akkor hét körül?

216

Huszonharmadik fejezet

Miután eldöntötte, hogy semmiképpen sem szabad csirkét főznie
(James biztosan nem szeretné a házi kedvencei rokonait enni), nem
jutott eszébe semmi más, aminek az elkészítése ne tartana hosszú
órákig.
Céltalanul kóborolt föl-alá a főutcán, ihletet keresve, és közben
azt kívánta, bár ne döntött volna úgy, hogy otthagyja a szakácskönyveit. Meg fogja kérni Patet, hogy szedje össze számára a
könyveket. Nem akar visszamenni, ha nem muszáj. Legalább az
nem kétséges, hogy ezek őt illetik.
Aztán valahogyan, mielőtt észbe kapott volna, hogyan történt, a
szalon előtt találta magát, amint bebámul az ablakon. Hirtelen arra
gondolt, hogy van bent egy számítógép, és kereshetne valami receptet az interneten. Egy kipróbált és bevált receptet, amiről tudja,
hogy működik.
Éppen próbált úgy benézni az ablakon, hogy ne lássák meg, amikor az egyik ügyfele észrevette és integetett. Mielőtt Bron jelezhette volna, hogy nem akarja, hogy meglássák, Sasha, aki nyilvánvalóan szemfülesebb volt nála, észrevette. Kirohant az ajtón, és megragadta Bron csuklóját. Neccharisnyáját leszámítva olyan volt, mint
a balladai öreg tengerész.
– Úgy döntöttél, hogy visszajössz? – Sasha gyanakvó volt, és ki
akarta fürkészni Bron szándékait arra az esetre, ha beosztottja netán
arra készülne, hogy berohan a szalonba, és kihirdeti, hogy Sahsa
egy szajha, vagy valami ilyesmi. – Megvan az állásod, ha akarod. –
Talán végül rájött, milyen jó fodrászt veszített el.
A „feltéve, hogy nem csinálsz bajt” kiegészítést nem tette hozzá,
de nem volt rá szüksége. Sasha mindig is képes volt úgy tudatni
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másokkal az elvárásait, hogy nem kellett hangosan kimondania
őket.
Bron lenézett a karjára, és ennek hatására Sasha enyhített a szorításán.
– Ő, nem, minden rendben. Úgy értem, nem akarom visszakapni a
munkámat.
Már azt is elég nehéz volt elviselnie, hogy Sasha mellett áll a járdán. Bron bármit szívesebben csinált volna, mintsem hogy visszamenjen a szalonba, amelyet rosszindulat, hosszú, unalmas munkaidő és a borravaló körül forgó, kicsinyes viták jellemeztek.
– Na és miért vagy itt? – Sasha mosolya kétségtelenül hamis volt,
de egy kicsit megenyhült. Bron visszamosolygott rá, ugyanolyan
hamisan.
– Itt hagytam pár dolgot, és azon is tűnődtem, hogy használhatnám-e a számítógépet. Valamit meg kell keresnem az interneten. –
Most, hogy itt van, akár használhatja is.
Sasha fontolóra vette a kérdést. Vajon Bron bajt kever, ha visszautasítja? Nyilvánvalóan nem tudta eldönteni.
– Rendben. Ha nem tart túl sokáig.
– Kösz. – Bron mosolygott, és Sasha mellett belépett az üzletbe.
A szárítók alatt ültek néhányan az ő vendégei közül. Mikor észrevették Bront, odakiáltottak neki.
– Hello, drágám! Örülök, hogy látlak.
– A névjegykártyáidért jöttél, ugye? Sasha, ne okozzon neki
semmi kellemetlenséget, Bron remek lány. Mindig pont olyanra
csinálta a hajamat, ahogyan szeretem.
A másik hölgy aggodalmasan nézett Bronra.
– Csak nem babát vársz? Az ember nem akar ezzel a sok vegyszerrel dolgozni, ha állapotos.
A bő nyári felsőt és farmert viselő Bron úgy döntött, nem sértődik
meg. Sasha pillantása ezt sugallta: „kövérnek tartanak.” Nem vett
róla tudomást.
– Nem mintha már látszana! – mondta a nő, aggódva, nehogy
meggondolatlan megjegyzésével kínos helyzetbe hozza Bront.
Bron felnevetett, és megmutatta, hogy a felső alatt ugyanolyan lapos a hasa, mint általában.
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– Hát, ha hálóingben mászkálsz, ami nem mutatja a csinos alakodat, akkor mire számíthatsz? – mondta a kliens, még mindig zavartan.
Bron ismét elnevette magát.
– Nem, nem várok gyereket, de kiléptem. Sasha nagyon kedves,
és megengedi, hogy használjam az internetet. A fiúmat is elhagytam. – Most Bron vetett sokatmondó pillantást Sashára.
Sasha megszólalt:
– Ha használni szeretnéd a számítógépet, akkor menj. Tudod, hol
van. De ne tartson túl sokáig. Hamarosan rendelnem kell néhány
dolgot.
Bron rámosolygott a volt ügyfeleire.
– Mindig kereshetnek személyesen, ha szeretnék. –A táskájában
kotorászott, az esküvőkhöz készített névjegykártyáját keresve. – Itt
a mobilszámom.
Sasha gyűlöletét szinte hallani lehetett. „Azért gyűlöl, mert hibát
követett el – gondolta Bron. – Nem tud megbocsátani nekem.”
Elég gyorsan talált egy receptet, mivel tudta, milyen könyvei
vannak, és szinte mindet meg tudta keresni.
Kinyomtatott egy sertésszűzpecsenye-leírást, ami könnyű volt,
nem tartott órákig, és nem volt benne csirkehús. De vissza kell
mennie a város központjába. Éppen arra várt, hogy föléledjen a
nyomtató, és dolgozni kezdjen, amikor bejött Sasha.
– Nem teszel semmi olyasmit, amit nem szabad, ugye? Mint például az ügyfélnyilvántartásom ellopása?
Bron történetesen jól tudta, hogy Sasha ügyfélnyilvántartása nincs
a számítógépen, mert sosem volt alkalma gépre vinni.
– Csak kinyomtatok egy receptet – felelte nyugodtan.
– Hiba volt, hogy névjegykártyát adtál az ügyfeleimnek – folytatta Sasha bosszúsan.
– Hiba volt, amit te adtál a fiúmnak…
– Ó, rendben! – csattant fel Sasha, mielőtt Bron folytathatta volna. – Sajnálom!
Bron vállat vont. Úgy tűnt, Sasha körülbelül annyira sajnálja,
mint amikor egy plusz időpont becsúsztatása azt jelentette, hogy
Bronnak megint nem volt ebédszünete. Más szóval: nem nagyon. A
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nyomtató diszkréten recsegve beindult, és kinyomtatta Bron receptjét.
– Most pedig, ha végeztél a számítógéppel, kérlek, menj el. Hamarosan találkozunk, és megkapod a szakácskönyveidet. – Úgy
tűnt, mintha Sasha őszintén próbált volna kedves lenni, de egyszerűen nem volt rá képes.
– Köszönöm, az jó lesz – mondta Bron nyájasan, és gyorsan kiment az ajtón. Miután hosszan elbúcsúzott a volt ügyfeleitől, ismét
elindult vásárolni.
Megtervezte a menüt, kezet mosott, és a derekára kötött egy nagy
konyharuhát. Csak ekkor jött rá, hogy a kis nyaraló konyháját nem
szakácsművészethez tervezték, sőt még közönséges családi ételek
főzéséhez sem. Mindeddig jól boldogult, amikor többnyire főtt tojáson, néha csirkemellen vagy halfalatkákon élt, de a konyha mérete mindenben akadályt jelentett, ami ennél nagyobb volt. Olyan sok
dolga volt mostanában, hogy ezt egyszerűen nem ismerte fel.
Először is a padló volt az egyetlen felület, ami elég nagy volt ahhoz, hogy tésztát gyúrjon rajta. Almás pitét tervezett. Még sosem
találkozott olyan férfival, aki ne szerette volna.
Ajkát rágva azon tűnődött, hogyan tudja megoldani ezt a problémát. Talán sterilizálnia kellene a padlót és fóliával beborítani?
Nem, ehhez egymérföldnyi fólia kellene, ami nincs, és összegyűrődne az egész. Még mindig hajlandó lett volna térdelve tésztát
gyúrni, és azon tűnődött, hogy leterít egy törülközőt, és azt használja munkafelületként. Ettől érdekes felszíne lenne a tésztának. Már
éppen elindult, hogy hozzon egy törülközőt, amikor rájött, hogy
egy borospalackkal kellene tésztát nyújtania.
Akkor hát almás morzsasüti lesz, nem pite. Roger rettenetesen
panaszkodott volna, de James valószínűleg tökéletesen elégedett
lesz.
Amint vajat, lisztet és cukrot morzsolgatott az ujjai között, rájött,
hogy a problémamegoldás az egyik kedvenc elfoglaltsága. Ezért
lelkesedett annyira Carrie tortájának elkészítéséért. Csak remélte,
hogy Pat barátnőjének a konyhája megfelelő, és megengedik majd,
hogy használja. Sarah-nak mindenesetre lesz valami ötlete.
Tüzet gyújtott. Nem volt igazán hideg, de esni kezdett az eső, és a
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nyaraló ettől egy kicsit sötétnek tűnt. A tűz és az a néhány gyertya,
amit magával hozott, nagyon felvidította a házat.
Amint a lakás otthonosabb lett, tett egypár tányért a tűz elé, hogy
fölmelegítse őket. Tisztában volt vele, hogy valószínűleg ő az utolsó, harminc évnél fiatalabb nő a világon, aki foglalkozik a tányér
melegítésével.
Ezután visszament főzni. Remélte, hogy James nem fog késni.
Nem akarta, hogy a sertésszeletek kiszáradjanak.
Nem késett. Egy csodálatosan sokszínű csokorral érkezett, amelyet nyilvánvalóan egy kertből hozott.
– Ó, ez meseszép! – mondta Bron. – Mik ezek?
– Hát, főleg csak egyszerű virágok. Azok a lazacrózsaszín virágok
Albertine futórózsák, a dupla szirmú lilákat igazából haranglábnak
hívják, de mindig keselyűfűnek nevezik. A csíkos fű neve pántlikafű. A százszorszépet biztosan felismered.
Bron nevetett.
– Vízbe teszem őket, aztán adok neked egy pohár bort.
– Bort is hoztam. Töltsek?
Amíg Bron elővett két poharat, amelyet erre az alkalomra mosogatott el és fényesített ki, James kihúzta a dugót a palackból. A lány
nagyon megnyugtatónak találta James jelenlétét. És nem néz ki
rosszul; ismét eltűnődött, vajon egyedülálló-e. Átadta neki a poharakat, mielőtt kivette a paradicsomos előételt a sütőből, és az asztalra tette. Az asztal megingott.
– Ezt egy cigisdoboz darabkája megoldja – mondta James hozzáértőn, majd hozzátette: – Kár, hogy én magamnak sodrom a cigimet.
Bron letépte egy gabonapelyhes doboz tetejét.
– Tessék, próbáld ki ezt! Hogy megy a leszokás?
– Sokkal kevesebbet szívok. Már csak körülbelül naponta öt szálat, de szeretném teljesen letenni.
Bron lehajolt, hogy beékelje a kartont a problémás asztalláb alá.
Hirtelen rémesen szégyenlősnek érezte magát. Jobban meg fogja
ismerni Jamest, és szomszédok is, de tudatában volt annak, hogy
nagyon kis helyen vannak együtt, és James viszonylag idegen. Úgy
tűnt, mintha a nyaraló a már eleve apró méretének a felére zsugo221

rodott volna. Zavartan állt fel.
James, aki talán megérezte Bron hirtelen támadt feszélyezettségét,
így szólt:
– Van néhány száraz fahasábom a szomszédban. Menjek át értük?
Amikor
meggyújtotta
a
lakásban
itt-ott
elhelyezett
mécsestartókhoz illő teamécseseket az asztalon, Bron hirtelen rájött, hogy az egész esetleg túl romantikusnak tűnhet. Nem akart
kikezdeni Jamesszel, csak meg akarta köszönni, hogy segített berendezkedni az új lakásában. A férfi a maga egyszerű módján elég
vonzó lehet, de még csak gondolni sem tud másik kapcsolatra addig, amíg először nincs egy kis szabadsága. Amikor James visszajött a fahasábokkal, Bron átadott neki egy teli poharat.
– Gyere, ülj le! Már biztosan kitikkadtál, öntözd meg a torkodat.
Ezt nem valami rémes szójátéknak szántam, a kertészkedéssel meg
mindennel kapcsolatban. Egészségedre! – mondta vidáman, és koccintott Jamesszel. –Jó étvágyat.
– Rendben van. A legkevésbé sem vagyok érzékeny rá. Régen informatikus voltam. Egy idő után többé nem tudtam elviselni, és úgy
döntöttem, hogy átképzem magam.
Bron ivott egy korty bort, hogy megerősítse magát.
– Talán nekem kellene átképeznem magam. Fogalmad sincs, milyen kínos sok embernek azt mondani, hogy nem tudod, mivel foglalkozol.
– Hogyhogy? A fodrászkodás?
– Hm. Nagyon elégedett vagyok vele, és igazán élvezem, de az
emberek egyszerűen azt feltételezik, hogy a fodrászok ostobák.
– Biztos vagy benne? Miért kellene ezt gondolniuk?
Bron vállat vont.
– Hagyományosan azok a lányok kénytelenek ezzel foglalkozni,
akik valószínűleg nem sok tárgyból érettségiznek le. De én azért
választottam, mert ezt szerettem volna. Én sok tárgyból levizsgáztam.
– Mivel nem tudtam, hogy a fodrászok állítólag ostobák, nem kell
megmutatnod a bizonyítványaidat, és ezzel meggyőzni, hogy nem
vagy az.
Bron kuncogott, és ismét kortyolt a borból. Most már sokkal job222

ban ellazult. Jamesszel nagyon könnyű volt beszélgetni, és most
már a kezdeti feszélyezettsége is elmúlt. Ráadásul a férfi úgy figyelt, mintha őszintén érdekelné, Rogertől eltérően.
– Valójában most valami új dologba kezdek.
– Igen?
– Készítenem kell egy esküvői tortát, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogyan kell csinálni. – Elmosolyodott. – Mindegy. Mi a
helyzet veled? – kérdezte. –Neked is kellett tanulnod? Bár a kertészkedés nem valami ösztönös dolog, ugye?
– Az ösztönök segítenek, de ez nem elég. Különösen akkor nem,
ha az ember valamelyik nagy kertben akar dolgozni.
– És te ott dolgozol?
James bólintott.
– Ez a kert itt pompás, és rettentő szerencsés vagyok, hogy találkoztam Vanessával. Nagyszerű volt neki dolgozni, de nem akarom
örökké ezt csinálni. Többet akarok kerttervezéssel foglalkozni, és
ehhez igazán ismerni kell a növényeket.
Bron kissé kötekedve mosolygott.
– Hagyományosan azoknak a fiúknak tanítottak kertészkedést,
akiktől nem várták el, hogy leérettségizzek.
James fölnevetett.
– Igyunk azokra, akiktől nem várják el, hogy leérettségizzenek,
mégis megteszik.
Amint a poharaik egymáshoz értek, Bron megszólalt:
– Ha folytatjuk a pohárköszöntőket, mind a ketten becsípünk. –
Aztán elvörösödött, és remélte, hogy nem célzott semmire. – Láss
hozzá! Nem akarom, hogy az egész kihűljön.
Egy darabig csöndben ettek, aztán James megszólalt:
– Szóval milyen érzés egyedül élni?
Bron egy pillanatra elgondolkozott.
– Jó dolog, tényleg. Sokkal jobb, mint gondoltam. Korábban sosem éltem egyedül, és mindig feltételeztem, hogy gyűlölném, de
igazán szeretem a szabadságot. – Elhallgatott, és ismét kortyolt a
borból. Mivel James nem tett megjegyzést, folytatta: – Vannak
barátaim, van munkám, és semmi másra nincs szükségem.
– Még egy férfira sem, aki elvégzi a nehéz dolgokat?
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Bron fölnevetett. Tisztában volt vele, hogy James ugratja.
– Nagyon erős a hátam, köszönöm, tehát képes vagyok emelgetni
a dolgaimat. De ha találok egy pókot, akkor esetleg szükségem
lehet a segítségedre – tette hozzá, mert nem akart túl határozottnak
tűnni. Ráadásul ez igaz is volt.
Most James nevetett fel.
– Készenlétben fogok tartani egy poharat és egy darab kartonpapírt. – Egy pillanatig csöndben volt. – És tudom, mire gondolsz az
egyedülléttel kapcsolatban. Nyugodt életet jelent, még akkor is, ha
időnként magányos.
– Egy darabig biztosan így fogok élni. Ez azt jelenti, hogy hallgathatok rádiót az éjszaka közepén, ha nem tudok aludni. – Ismét
fölemelte a poharát. – A szingli életre!
Miután ismét koccintottak, Bron kiment a süteményért.
Már majdnem éjfél volt, amikor James hirtelen az órájára nézett
és felállt.
– Fogalmam sem volt, hogy ilyen későre jár…
Sok mindenről beszélgettek, könyvekről, filmekről, zenéről; elszaladt az idő.
– Nekem sem. – Bron kicsit meglepődött; könnyed, gördülékeny
beszélgetéssel töltötték az estét.
– Holnap korán kezdek. De nagyon köszönöm a vacsorát. Csodálatos volt. A szingli élet egyik hátránya az étel. Valahogy úgy tűnik, sosem érdemes túl sokat erőlködni a főzéssel.
– Hát, örülök, hogy ízlett. Csak meg akartam köszönni, hogy
ilyen jó szomszéd vagy. – A bortól felbátorodva Bron kimondta,
amin már egy ideje gondolkozott: – Valójában levághatnám a hajadat, ha szeretnéd.
James bánatosan elmosolyodott.
– Hozom a sövényvágó ollómat. Bronnak felcsillant a szeme.
– Fölösleges. Van sajátom.
Miközben James végigsétált az ösvényen, Bron úgy látta, igazán
édes, amikor mosolyog.
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Sarah ide-oda forgatta a kezében tartott lapot. Már századszorra
olvasta el a szövegét. Almában sem jutott volna eszébe, hogy elmenjen, ha nem lett volna már eleve Londonban, de feljött megnézni a zenekart, amelyet Mandy fel akart kérni a fogadásra. Miután ezzel végzett, a meghívó kényszerítette, hogy odafigyeljen rá
egy kicsit.
A néhány nappal ezelőtt, postán érkezett lap egy kiállításról adott
hírt, ahol Hugo fényképeit is bemutatták. Sarah már éppen a papírhulladékok közé akarta dobni, de a fotós nevének láttán inkább
kiszegezte a falitáblájára.
És isten tudja, miért dugta a táskájába, amikor aznap reggel kisétált az ajtón. De mivel eltette, akár el is mehet a kiállításra, okoskodott. Elővette London térképét, és megtervezett egy útvonalat.
London olyan részében volt, amelyet egyáltalán nem ismert.
Újonnan felkapott környéknek tűnt, amennyiben volt néhány divatos üzlet a rácsos ajtajú italmérések és videojátékboltok között. Az
egyetlen élénk színűre festett ajtó szinte világított az önkéntes lakásfoglalók által birtokba vett házak bejáratai között. Pont olyan
hely volt, ahol erős idegzetű emberek vásárolnak ingatlant, akik
nem félnek az utcai bűnözéstől. Sarah egyik kritériumnak sem felelt meg, és örült, hogy nem sötétedés után jött. A metróról leszállva leintett egy taxit, inkább azért, hogy ne tévedjen el, mintsem az
idegessége miatt, mondta magának.
A sofőr egy hatalmas, régi raktárépület előtt állt meg, amely elefántok tárolására is elég nagynak tűnt.
– Megérkeztünk, drágám. Azt mondják, ez az egyik legnépszerűbb új galéria a városban.
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– Ó, rendben, köszönöm!
Amint belépett az épületbe, Sarah örült, hogy itt van. Imádott kiállításokra járni, de szinte sosem engedte meg magának, hogy időt
szakítson rá. Felsétált a lépcsőn, és próbálta meggyőzni magát,
hogy csak magáért a kiállításért jött el, és az a tény, hogy Hugo
munkái is itt lesznek, csupán az apropót adta. Kuncogott, mivel egy
kicsit sem sikerült becsapnia magát.
Akkora helyre érkezett, ami mellett Elsa nagy dolgozószobája eltörpült, és csak egy egyszerű hálószobának tűnt. A hatalmas területet fehérre festett spanyolfalak bontották részekre. A teremben lázas tevékenykedés folyt. Voltak, akik képeket raktak fel, mások a
spanyolfal darabjait rendezték át, és valaki, aki nem látszott, egy
fémdarabot kalapált. Sarah összezavarodott. Előhúzta a meghívót a
zsebéből, ahova már néhányszor visszatette, és rájött, hogy eltévesztette a dátumot. A jövő héten lesz a kiállítás.
Magában igen alaposan felpofozta magát, és éppen arra készült,
hogy sarkon fordul és elmegy, amikor odalépett hozzá egy lány.
– Segíthetek?
Magas, vékony, szűk vászonruhába öltözött alak volt. Világosszőke haja vad tincsekben hullámzott. Sarah ismerősnek találta, de
nem tudta azonnal, ki lehet.
Legyintett.
– Bocsánat, eltévesztettem a dátumot. Már megyek is.
– Londonban él?
Sarah rájött, hogy a lány valószínűleg ránézésre megállapította,
hogy nem, aztán azon tűnődött, hogy ez vajon paranoia-e.
– Nem…
– Akkor jöjjön, és nézzen körül most, különben lemarad róla. – A
lány elmosolyodott. – Tudom, hogy milyenek maguk, vidékiek!
Van olyan művész, aki különösen érdekli?
– Nos, Hugo Marsterst ismerem egy kicsit.
– Ó, Hugo! Nagyszerű ember, nem? Egyébként átkozottul jó fotós. Electra Handforth-Williams vagyok.
– Sarah Stratford. – Szóval ezért volt ismerős. Őt látta Hugóval
akkor, amikor legutóbb Londonban volt. Szinte képtelen volt mosolyogni. Tudta, hogy izzadt és hűvös lesz a keze, amikor Electra
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megfogja és megrázza. Miért engedte meg magának valaha is, hogy
azt gondolja, esetleg érdekelheti Hugót? Electra úgy volt elbűvölő,
ahogyan Bambi is az. A gondolat is képtelenség, hogy ilyen fiatalsággal és élénkséggel versenyezzen, a szépségről nem is beszélve.
– Nos jöjjön be! Mint látja, még folyik a kiállítás berendezése, de
Hugo műveit már kiraktuk. Személyes felelősséget vállaltam érte.
Arra számítunk, hogy nagyon figyelemfelkeltő lesz. Egy-két darab
már elkelt, de megígérte, hogy ezeket is elhozza a kiállításra. A
lelkére kötöttem, hogy itt kell lenniük! – Csillogó szemmel pillantott Sarah-ra. – Igazán jó dolog, hogy van néhány üstökös itt helyben!
Sarah bólintott, próbálva reagálni Electra jókedvére, és követte őt.
– Hugo annyira jó, nem? Nos, most magára hagyom. Jöjjön és keressen meg, ha szeretné, hogy meséljek valamelyik másik művészről.
Electrának igaza volt, Hugo nagyon jó! Sarah látta már a fotós
portfolióját Carrie szállodájában, és nagy hatással volt rá, de ezek a
képek bámulatosak voltak. Hugo fekete-fehér fotói két óriási spanyolfalat töltöttek be. Az egyik falon hírességek voltak, gyönyörű,
de igazán érdekesnek tűnő emberek. Észrevette Carrie-t, arcába
hulló hajjal, nevetve, szeplősen, smink nélkül. Sarah sosem látta őt
ennyire szépnek. Volt néhány híres színész; férfiak és nők, fiatalok
és öregek; híres sportolók szokatlan, hétköznapi pózokban, amelyeket felismert, de nem tudott azonnal hova tenni; régi és jelenlegi
politikusok; mindenféle emberek. Sarah gyönyörködve itta magába
a látványt, és szégyenkezett, amiért egyszerűen feltételezte, hogy
Hugo esküvői fotózással keresi a kenyerét, és sosem sejtette, hogy
nagyszerű művész is.
Aztán megtorpant meglepetésében. Eljutott egy olyan részhez,
ahol senki sem tűnt híresnek, és aznap már másodszor érezte úgy,
hogy felkavarodik a gyomra, és mindjárt elájul.
Alig kapott levegőt, amikor meglátta magát. Éppen guggolt, és
felnézett Ashlyn kis koszorúslányának arcába. Mosolygott, és egy
hajszálat szedett ki a kislány szeméből. A kislány ugyanezt tette
vele. A kép láttán eszébe jutott, milyen érzés volt arcán az apró,
nedves kéz érintése.
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Nyelt egyet. Nem szokta szépnek látni magát, de be kellett ismernie, hogy ezen a képen gyönyörű. Ugyanakkor mégis pontosan
önmagának tűnt, tehát nem csak egy rafinált beállításról vagy valami ilyesmiről volt szó. Hugo ilyennek látta őt? Ilyen szépnek?
Vagy ez csak a művész látásmódja? De eddig miért nem mutatta
meg neki ezt? Erősen érezte Electra jelenlétét valahol a galériában.
Aztán odaért néhány olyan képhez, amelyek magáról a lányról
készültek. Sarah úgy érezte, hogy igazán nem lehet több huszonegy
évesnél. Electra itt félmeztelen volt, és tökéletes hátának meg erős
karjának köszönhetően úgy nézett ki, mint egy idealizált márványszobor. Nagyon intim képek voltak. Sok, Electráról szóló kép egy
réten készült, ahol a háttérben egy hatalmas, impozáns ház állt,
amelyről Sarah úgy érezte, fel kellene ismernie. Biztos volt benne,
hogy Electra itt nőtt fel.
Electra ismét odajött hozzá, és a kezébe nyomott egy csésze kávét.
– Tessék, úgy gondoltam, ez jólesne. Azt hiszem, felismertem
magát. Maga a képen szereplő nő.
Miközben átvette a csészét, Sarah-nak eszébe jutott, hogy Electra
talán véletlenül bukkant fel éppen abban a pillanatban, amikor az ő
képeit nézte, de lehet, hogy nem.
– A csudába, nézzen rám! – Electra a saját képét vizsgálgatta. –
Ugye, a legkevésbé sem tart kövérnek?
Mivel Electra mellett valószínűleg Kate Moss is kövérnek tűnt
volna, Sarah csak ennyit tudott kinyögni:
– Nem.
– Sokat edzek. Nézze ezt a hasizmot!
Sarah figyelmét jobban megragadták az apró, tökéletes gömbök,
amelyek igazából Electra mellei voltak.
– Kérdezem magától, ki cserélné el ezt a mesés alakot visítozó
kölykökre! – Electra fölnevetett. – Tudom, tudom, manapság mindenki babát akar, mintha valami divatos kiegészítők lennének, de
én inkább egy igazán fitt alakot szeretnék.
– Hát, még hosszú évekig nem kell a szülésre gondolnia – mondta
Sarah, és úgy érezte, mintha egy nagymama lenne.
– Tudom, de én már eldöntöttem. Gyerekek: fényképen rendben
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vannak, de egyébként nekem nem valók.
Sarah már majdnem megkérdezte, hogy ezt megbeszélte-e Hugóval, aki jól viszonyult a gyerekekhez, amennyire ő meg tudta állapítani, és talán akar néhány sajátot. De mivel ehhez tényleg az égvilágon semmi köze nem volt, és egyébként sem volt biztos benne,
hogy szeretné hallani a választ, megtartotta magának a kérdést.
Ehelyett ennyit mondott:
– Néhány év múlva talán másként érez majd.
Electra fintorgott.
– Mindenki ugyanezt mondja, de nem fogom meggondolni magam. Túlságosan szeretem a karrieremet. És imádok utazni. Az is
lehet, hogy New Yorkba költözöm. Odaát mesés művészi élet zajlik. Most pedig, ha végzett Hugóval jöjjön, és nézze meg ezt a művet! Szerintem bámulatos.
A nagyon erős feketekávé – amit csak nagyon-nagyon ritkán fogyasztott – segített Sarah-nak végigmenni a kiállításon. Sikerült
bólogatnia és mosolyognia Electra galériabeli munkája iránti látványos lelkesedésén, és közben végig azon tűnődött, mit lát benne
Hugo. De aztán leszidta magát. Electra gyönyörű, lelkes és nyilvánvalóan okos, és valószínűleg van benne valami rejtett bölcsesség.
Megkönnyebbült, amikor megszólalt a telefonja. Keresett egy
csöndes sarkot, és sikerült elég nyugodtnak maradnia, amikor
Mandy ezt mondta:
– Sarah, drágám? Nagyon fogsz örülni. Carrie döntött a koszorúslányokról. Négyet szeretne, és az a vágya, hogy olyan ruhájuk legyen, ami nagyon hasonlít az övére.
– És azt eldöntötte már, hogy melyik terv tetszik neki a legjobban? – Sarah szorított Elsáért, aki kezdett kétségbeesni.
– Még nem, de próbálom majd biztatni, hogy gyorsan döntsön.
Úgy gondolja, hogy nagyon bájos látvány lesz a négy kicsi kísérőjével.
– Hát, ez már valami, köszönöm, hogy szóltál. Azonnal beszélek
Elsával.
Sarah letette a telefont. Úgy érezte, ideje indulnia, de először valószínűleg el kell köszönnie Electrától, kicsit udvariatlannak tűnne,
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ha egyszerűen csak eltűnne. Odasétált hozzá.
– Electra, remek volt a kiállítás, igazán. Örülök, hogy megismerkedtünk, és igazán csodálatos volt, hogy személyesen körbevezetett
a kiállításon, de mennem kell. – Megrázta Electra kezét, és kisétált.
Örült, hogy kiért a friss levegőre.
Taxit hívott, hogy vigye el a Paddington pályaudvarra, és ne kelljen ismét a metróval küszködnie. A taxiból hívta fel Elsát. Egyszerre érezte magát izgatottnak és fáradtnak. Ez kisebb megpróbáltatás
volt. Az erős kávé és a saját fényképe, valamint azok után, hogy
éppen Electrával találkozott, igazán szüksége volt egy kis szusszanásra.
Elsa higgadtan fogadta a híreket.
– Rendben van. Még ha azt akarja is, hogy pont olyan ruhájuk legyen, mint neki, akkor sem akarnak majd fűzős felsőrészt, mert az
gyerekbántalmazás lenne. Már felvettem a kapcsolatot azzal a nővel, aki segíteni szokott. Valamikor átjön beszélgetni. Ragyogóan
tud gyöngyöt hímezni.
– Ó, jól van – mondta Sarah, és felsóhajtott. – Igazán örülök,
hogy minden rendben van.
– Jól vagy, Sarah? Kicsit feszült a hangod.
– Jól. Éppen Londonban vagyok, sok dolgom volt, itt ez a rengeteg ember, a közlekedés meg a zaj, tudod – mondta Sarah. Örült,
hogy Elsa nem látja, és nincs tisztában vele, hogy milyen furcsán
érzi magát.
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Rendben – mondta Sarah gyorsan, mert tudta, hogy Lily figyelmét csak rövid ideig köti le az, hogy jól megírják a meghívók szövegét. – Mr. és Mrs. Gerald Stratford…
– Ez ósdi hangzású!
– Mindig így írják. Hagyományos meghívót szeretnénk, nem?
– De ő nem az anyám!
– Nem – mondta Sarah –, de apa felesége, és jókora összeggel
hozzájárulnak az esküvőhöz, szóval nem szabad hálátlannak lenned. És igazán lelkes volt a babától.
– Ühüm, igen, az volt. Dirk anyja közel sem lesz így elragadtatva.
– Lily felsóhajtott. – Talán mégsem olyan undok szipirtyó.
Sarah begépelte a következő néhány sort a számítógépén.
– Gyere, válassz egy betűtípust! Van néhány nagyon hagyományos.
Lily odalépett, és Sarah vállára támaszkodott.
– Ó, azt szeretném.
– Nem – hurrogta le Sarah. – Dirk családja soha nem használna
ilyet. Használhatsz Edwardian script betűtípust, vagy ha muszáj,
akkor Blackadder ITC-t, de az idősebb generáció számára ez egy
kissé szokatlan.
– Oké, csináld. – Lily Sarah egész alakos tükre elé állt, és a hasát
nézte. – Tényleg nem látszik, hogy terhes vagyok, isten bizony!
Sarah föl sem pillantott.
– Nem, most nem látszik, de augusztusra látszani fog. Higgy nekem! Vagy ha nem fog látszani, akkor sem vállalhatod a kockázatot. Valami ésszerű stílust kell választanod.
Sarah nehezen őrizte meg a türelmét. Amikor Lily aznap délelőtt
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tízkor betoppant, úgy döntött, az egész napot Lily dolgainak elrendezésére szánja. A húga megesküdött, hogy mindent elvégeznek,
amiről Sarah azt mondja, hogy el kell intézniük, de már két óra
volt, és eddig mindössze az ebéddel végeztek. Lily nem koncentrált.
– Annyira unalmas mindig ésszerűnek lenni? –panaszkodott Lily.
Sarah sóhajtott. Kezdte elveszíteni a türelmét, különösen azért,
mert még nagyon sok dolga volt Carrie esküvőjével kapcsolatban –
azzal az esküvővel, amelynek a megszervezéséért tulajdonképpen
fizették.
– Tudom, édesem, és lehet egy nagyszerű, káprázatos, tündérmesébe illő ruhád, feltéve, hogy belefér a költségvetésbe, de nem lehet
szűk. És most fejezzük be legalább a meghívókat.
– Oké. – Lily a kanapéra rogyott, és keresztbe vetette a lábát. Még
mindig irigylésre méltóan vékony volt, és Sarah kezdett azon tűnődni, hogy talán nem kellene megtagadni tőle a hosszú,
flamencoszerű uszállyal és fodrokkal díszített, spanyol stílusú ruhát, amire mostanában annyira vágyott – feltéve, hogy az Esküvőtündér elővarázsolja a kifizetéséhez szükséges öt lepedőt.
– Meghívópapírod van?
Sarah bólintott.
– Ezeknek a meghívóknak már hetekkel ezelőtt ki kellett volna
menniük.
– Rendben van. Dirk anyja mindenkit felhívott, és azt mondta,
hogy úton vannak a meghívók. Biztos vagy benne, hogy nincs
szükségünk válasz rovatra?
– Teljesen. A hagyomány néha kevesebbe kerül. Az asztalokra
sem kell köszönetajándék. Fotósotok viszont legyen, csupán néhány formális felvétel erejéig, különben azt kockáztatjátok, hogy
egyáltalán nem lesznek fényképeitek. Hacsak nem tudod, hogy
Dirk Joby bácsikája tényleg jó fotós.
Lily megrázta a fejét.
– Azt hiszem, ő igazából talán kicsit alkoholista.
– Oké, akkor gondoskodni fogok róla, hogy ne kerüljön alkohol
közelébe, mielőtt készítene néhány képet a templomon kívül. A
többi nem olyan fontos. Dirk anyjának kell majd egy kedves kép
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kettőtökről, hogy ezüstkeretben a zongorára tehesse.
Lilynek leesett az álla.
– Honnan tudod, hogy ezüstkeretes fényképek vannak a zongoráján? Honnan tudod egyáltalán, hogy van zongorája? Ez elképesztő.
Sarah nevetett.
– Csak találgattam, de jó, hogy igazam van.
– Ó, neked mindig igazad van. Ettől vagy olyan unalmas. – Ekkor
Lily rájött, mit mondott. – Ó, Sarah, nem úgy értettem! Egyáltalán
nem vagy unalmas. Csak az unalmas, hogy mindig igazad van.
Nem te.
– Rendben van. Egyáltalán nem sértődtem meg. Szeretem, ha igazam van. – Egy másodpercre elhallgatott, amíg a meghívókhoz
vásárolt papírt kereste. Amint az mostanában bosszantóan gyakran
előfordult, Hugo jutott eszébe. Vajon Hugo unalmasnak tartja? Valószínűleg igen, ha olyan nővel jár, mint Electra. De ez nem akadályozta meg abban, hogy megcsókolja. Igaza volt, hogy nem szabad
jobban belebonyolódniuk. Jóllehet most már tudta, hogy rettenetes
hiba volt aznap este elengedni magát, de akkor igazán élvezte.
Betett néhány lapot a nyomtatóba. Az a lényeg, hogy mindig legyen rendkívül elfoglalt, és örökre száműzzön minden, Hugóval
kapcsolatos gondolatot a „méreg” feliratú rekeszbe.
– Ha ez nem működik, akkor lefénymásoltatom itt az utcában.
Nem fog sokba kerülni.
– Szóval a nászajándéklistát jó ötletnek tartod? –Lily kinyitott egy
képes újságot, és azt lapozgatta. – Ha igen, akkor mit szólsz a
Harrodshoz?
– Ne a Harrods legyen, különben csak igazán kis dolgokat fogtok
kapni, mint például lágytojástartót és szalvétagyűrűt. – Sarah eltűnődött. – Készíthettek saját listát egy kapcsos dossziéban, és akkor
igazán ötletes dolgokat írhattok bele, mint például…
– Százszorszép lyukasztót?
Sarah teljesen elképedt.
– Mi az a százszorszép lyukasztó?
– Olyan, mint egy lyukasztó, csak százszorszép formákat lehet vele csinálni. Rengeteg nagyszerű kézműveskelléket írnék fel, ha saját listát készítenék.
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– Még olyasmiket is felírhatsz, amik a babának kellenek. – Sarah
felbátorodott. Úgy tűnt, Lily végül ésszerű döntést hoz.
De a húga megrázta a fejét.
– Nem. Dirk anyja sosem fogadná el. Csak egy szokványos listám
lesz, és ha valakitől pénzt kapunk, akkor azt más dolgokra költjük.
Sarah egyetértőn bólintott.
– Túlságosan sok szervezést igényelne. Legyen egy listád egy
olyan áruházban, amelynek több üzlete van, ahova az emberek
könnyen elmehetnek.
– Igazán igényes ajándékokat szeretnék – mondta Lily.
– Meg fogod kapni! Ne aggódj, és ne légy olyan haszonleső!
– Dirk anyja azt mondta, jó ötlet nagy esküvőt tartani, mert akkor
rengeteg ajándékot kap az ember, és azok elindítják a házasságban.
– Ha nagyrészt te fizeted a saját esküvődet, akkor valószínűleg
nem költséghatékony, dünnyögte maga elé Sarah. – Tessék, úgy
tűnik, működik – mondta hangosan, amint a nyomtató kiköpött egy
tökéletes meghívót.
– Most kinyomtatok kétszázat, aztán hajtogatnunk kell.
– Nem rajzolhatnék rájuk inkább néhány pillangót?
– Lily! Tudom, hogy minden házi feladatodra pillangókat vagy
cicákat rajzoltál, de…
– Jól tudok pillangókat és cicákat rajzolni. És ez az én esküvőm.
Ez olyasmi, amit meg tudok csinálni hozzá. Annyi parancsolgatást
kellett elviselnem, hogy az ember el se hinné, hogy én vagyok a
menyasszony. Őszintén szólva, azt hiszem, mindenki számára az az
utolsó dolog, hogy én mit szeretnék. Még azt sem engedik meg,
hogy olyan legyen a ruhám, amilyet szeretnék.
Sarah sóhajtott.
– Oké, rajzolj pillangót, de csak néhányra, amit a legközelebbi barátaidnak küldesz. De ne hagyd, hogy Dirk barátai ezekből kapjanak. Elindítom a nyomtatót.
– A felénél tartott, amikor megszólalt a telefon. Úgy csapott le rá,
mintha az életét mentette volna meg. –Elsa! Szia! Mi újság?
– Istenem, Sarah, nagyon örülsz, hogy hallod a hangomat! Miben
mesterkedsz?
– Lily és én most nyomtatjuk ki a meghívókat az esküvőjére, vagy
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legalábbis egy percen belül ezt tesszük majd. És igen, tudom, hogy
már hetekkel ezelőtt el kellett volna intézni.
– Valóban? Nekem ezekről a dolgokról sejtelmem sincs.
– A ruhával kapcsolatban is most döntünk. – Sarah a húgára pillantott. Lily látszólag belemerült egy olyan vaskos esküvői képes
újságba, amelynek az emelgetése terhes nőknek valószínűleg nem
ajánlott. Lehalkította a hangját. – Figyelj csak, nem tudnál átjönni
hozzám? Lilynek kicsit elege van abból, hogy annyira korlátozott a
stílusban…
– Mert terhes?
– Ühüm. Te talán egy kicsit ötletesebb lennél abban, hogy mit vehet fel, mint én. – Csodálatos volt a gondolat, hogy valaki más segítsen a húga hibbantabb ötleteivel kapcsolatban.
– Hát, tudom, hogy azt mondtad, hogy Mandy abban a pillanatban
értesít, amint megtudja, mi a helyzet, de csak azért telefonáltam,
hogy megkérdezzem, véletlenül megmondta-e már Carrie, melyik
tervem tetszik neki, mert én itt csendben megőrülök. Megvan minden anyagminta, az összes rajzot részletesen kidolgoztam, a koszorúslányruhákat, mindent, de nem tudom elkezdeni addig, amíg nem
kapok tőle üzenetet. Tudom, hogy a ruha megvarrása sokáig fog
tartani, mert mindig így van, ha kevés az idő. Murphy törvénye.
– Tudod mit? Ha átjössz, beszélj Lilyvel, és hajtogass meghívókat, én pedig felhívom Mandyt, és meglátjuk, hogy fel tudom-e
gyorsítani egy kicsit a dolgokat. Megegyeztünk?
– Áll az alku. Körülbelül tíz perc múlva ott leszek. Vigyek bort?
Sarah eltűnődött.
– Fehérbort, melegen. Akkor addig nem ihatunk, amíg be nem hűtöttük, ami azt jelenti, hogy először befejezzük a munkát.
Elsa nevetett, aztán bontották a vonalat.
Lily felnézett a képes újságból.
– Nagyon olyan vagy, mint Machie… M… ki volt az az orosz
csávó?
– Machiavelli. És olasz volt. Miért?
Lily duzzogott.
– Azért, amit a borról mondtál. Valójában többé egyáltalán nem
fogok inni, bár már eddig is alaposan visszafogtam magam.
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– Helyes! Minek köszönhető ez a józanság?
– Valaminek, amit az újságban olvastam.
– Hát, tényleg le vagyok nyűgözve. – Sarah megütögette a húga
karját. – Felelősséget vállalsz. Jól teszed. –Elszégyellte magát,
amiért feltételezte, hogy Lily egyszerűen semmibe veszi a terhességét, amikor tényleg kezdte az egészet nagyon komolyan venni.
– Valójában – szólalt meg Lily, miután néhány pillanatig élvezte
nővére helyeslését – hányingerem van tőle.
Elsa hamarosan megjelent, borral, chipsszel és csokis keksszel.
Mindkét testvér örült, hogy megérkezett. Lily elvette a kekszet, és
feltépte a csomagolását.
– Még nem mondta a kormányzat, hogy nem ehetünk csokoládét
– mondta, és kekszet tömött a szájába. – Bár ez csak idő kérdése.
Elsa precíz és készséges meghívó-hajtogatónak bizonyult. Jutalmul Sarah visszavonult az irodájába, és telefonált. Mandy, mint
mindig, most is meglehetősen határozatlan volt.
– Ó, édesem, Carrie még nem olyan régen kapta meg a terveket,
és szeretne majd változtatni rajtuk. Igazán nem szívesen kérdezgetem ilyesmiről, amikor annyira elfoglalt. De megígérem, hogy
megpróbálok mindent, amit tudok. Nagyra értékeljük, hogy mindannyian ilyen csodásan álltok a dologhoz.
– Nem zaklatnálak – mondta Sarah, aki úgy érezte, igazán nem
zaklatja, de Mandy mindig nagyon elbűvölő volt –, viszont Elsának
tényleg el kell kezdenie dolgozni. Tudod, először az egész ruhát el
kell készítenie muszlinból, hogy ellenőrizze, pontosan jól áll-e.
Ó, igen, ez a toile*? Ez annyira franciának hangzik! Azt hiszem,
erről megfeledkeztünk. Átgondoljuk, de addig is add át szívélyes
üdvözletünket Elsának.
Sarah letette a telefont, és azon tűnődött, vajon Mandy és Carrie
állandóan együtt vannak-e, vagy Mandy fejedelmi többest használt.
Ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy az ügyfele valójában fejedelmi
személy? Ez esetben írhatna „udvari esküvőszervezőt” a névjegykártyájára. Ezzel a mulatságos, de fantasztikus ötlettel ment vissza
Lilyhez és Elsához.
*

Toile: vászon, gyolcs, szövet (francia).
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A két lány a kanapén ült, ölükben a nyitott képes újsággal. Sarah
látta, hogy boldogan elzárkóztak a világtól, és úgy döntött, szüksége van egy pohár borra. Pár perc múlva két pohár borral és Lilynek
egy bodzaszörppel jött vissza a szobába.
– Hogy haladtok? – kérdezte, és átnyújtotta a poharakat.
– Hát, Elsa ebben sokkal jobb, mint te! – mondta Lily méltatlankodva. – Rengeteg más stílust választhatok, nem csak olyan sátorszerű ruhákat, mint amiket szerinted viselnem kellene.
Sarah az ajkába harapott.
– Hála az égnek, hogy eszembe juttattad! A lehető leghamarabb
keresnem kell valakit, aki sátorkölcsönzéssel foglalkozik. Van róla
valami fogalmad, hogy mekkora a kert?
– Hát, ha tudod, hány vendég lesz, akkor kétségtelenül azt is tudod, mekkora sátor kell majd, nem? –mondta Elsa.
Sarah megrázta a fejét.
– Nem akarunk túl nagyot rendelni, hogy a szomszéd kertjét is
kénytelenek legyünk megszállni. Jobb, ha felhívom Dirk anyját, és
megkérdezem.
– Ne tedd! Akkor tudni fogják, hogy nem én szervezek mindent!
– Lily annyira megrémült ettől a gondolattól, hogy meg kellett ennie még egy csokis kekszet, hogy segítsen visszanyerni az önuralmát.
– Ó, Lily! Azt mondtad nekik, hogy mindent te intézel? Sosem
említetted, hogy a nővéred esküvőszervező? – Sarah-t egy pillanatra legyőzte a türelmetlensége.
– Említettem volna – mondta Lily –, de tudtam, hogy aznap lesz
az esküvője egy olyan ügyfelednek, aki menő híresség. Azt hittem,
engem esetleg nem tudsz majd beilleszteni.
– Komolyan, Lily! – szólalt meg Sarah. – Semmit nem tudtál
Carrie-ről, amikor kiválasztottad a dátumot. Miért nem szóltál egy
szót sem?
Lily vállat vont.
– Az embernek nem feltétlenül jut eszébe, hogy mivel foglalkozik
a nővére, amikor éppen bejelenti az eljegyzését a jövendőbeli
anyósáéknak.
– Erre nem mondhatsz semmit – szólalt meg Elsa. –De miért nem
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kérdezed meg Dirktől, hogy mekkora a kert? Neki nagyjából tudnia
kell.
– Jó ötlet – mondta Sarah, és megkönnyebbült, hogy van kéznél
még egy praktikus ember. – És hogy haladtok a menyasszonyi ruhákkal?
– Hát, találtunk néhány stílust, ami teljesen megfelelne – mondta
Elsa. – Van egy felsőszoknyás modell, ami nagyon csinosan nézhet
ki. A báli ruha, amit készítettem, eléggé hasonlít hozzá. Megmutathatom Lilynek, és meglátjuk, hogy tetszik-e neki.
– Fel is próbálhatom – mondta Lily izgatottan, és felrúgta a chipset, miközben felpattant.
– Hát, felpróbálhatod – mondta Elsa –, de… – Elhallgatott. – Mivel úgy tűnik, van egy kis ráérő időm, amíg Carrie dönt, készíthetek neked egy másolatot muszlinból.
– Mondd, Elsa – szólalt meg Sarah. – Soha nem tudtam. Hogyan
ejted ki a nevét? Twarl vagy toil?
Úgy tűnt, Elsa kínosan érzi magát.
– Mindig megvárom, hogy először az ügyfél mondja ki, és utána
egyszerűen azt mondom, amit ő.
– Lebuktál! – mondta a két testvér kórusban, végre egyetértésben.
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Huszonhatodik fejezet

Elsa meglepően bizonytalannak érezte magát, tekintettel arra,
hogy semmi életveszélyes dologra nem készült. Úgy érezte, jobb
lett volna, ha Laurence nem jön el, akkor nem kellene aggódnia
annyira amiatt, hogy nevetségessé teszi magát. Az utasításnak megfelelően keresett egy pár középmagas sarkú cipőt, ami elég jól tartotta a lábát, és szoknyában volt. Fölvehette volna a kedvenc fekete
nadrágját, de úgy érezte, hozzá kell szoknia, hogy mozgás közben
egy kicsit több anyag veszi körül.
– Nagyon nagy tiszteletnek örvendő tanár. Remek lesz – mondta
Laurence, amint felmentek az ajtóhoz vezető kőlépcsőn. – Semmi
miatt sem kell idegeskedned.
– Felfogtam, hogy valószínűleg nem halok bele – mondta Elsa. –
Abba is nagyon ritkán hal bele az ember, ha fogorvoshoz megy.
Ettől nem múlik el az idegeskedés.
– Ha ez vigasztal, sosem haltam meg a fogorvosnál. Elsa
Laurence-re pillantott, miközben megnyomta a csengőt.
– Hát én sem, de még mindig rettenetesen félek! Laurence aznap
este hívta fel, amikor segített Sarah-nak és Lilynek a meghívókkal.
Egy táncórát ajánlott.
Ha az a boldogtalan Carrie meghozott volna egyetlen döntést arról, hogy mit fognak felvenni a koszorúslányai és ő maga, akkor
igazi indoka lett volna a visszautasításra, de nem volt ilyen mentsége. Ha nem ivott volna valamivel több bort, mint akart, és nem kacarászott volna egy kissé, akkor még mindig nemet mondhatott
volna, de a ráérő idő meg a Sarah-val és Lilyvel töltött vidám este
együttes hatására igen mondott. És jó lesz újra találkozni Laurenceszel. Azon kapta magát, hogy legalább ezt a részt örömmel várja.
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Kár, hogy a férfi túl elfoglalt ahhoz, hogy utána beüljenek valahova
egy italra, gondolta vágyakozva.
– Pontosan mitől félsz?
Elsa elfintorodott.
– Attól, hogy hülyét csinálok magamból.
Laurence fölnevetett.
– Bizonyára jobb, ha szűk körben küzdöd le a zavarodat, mint a
táncparketten, ahol rajtad kívül több száz ember mozog.
Elsa már éppen emlékeztetni akarta Laurence-t, hogy szívességet
tesz neki, amikor kinyílt az ajtó. Elsa minden tőle telhetőt megtett,
hogy mosolyogjon. Nem akarta, hogy bárki más megtudja, hogy
fél. Mi van akkor, ha mások is vannak, akik nézni fogják? Bele fog
halni a szégyenbe.
Amikor az ajtót egy olyan férfi nyitotta ki, aki nyugtalanítóan emlékeztetett a Strictly Come Dancing* egyik profi táncosára, Elsa
már eddig is erős elfogódottsága hirtelen kínos feszengésbe csapott
át. Ha a tanár a kedves, jólelkű Lenre **, a szakértők szakértőjére
hasonlított volna, Elsa remekül érezte volna magát. De ez az ifjú
titán biztosan megveti majd az ő botladozó erőfeszítéseit.
– Sziasztok! – mondta a szóban forgó, bőrruhás csődör. – Gyertek
be!
Amikor jobban megnézte, Elsa rájött, hogy egyáltalán nem hasonlít egyik tévésztárra sem, csak az idegei hitették ezt el vele. De nagyon jóképű volt, és úgy mozgott, mint egy párduc. Úgy tűnt, rajtuk kívül nincs itt senki. Legalább csak Laurence fogja látni, menynyire rossz – és ő már eddig is tudta.
– Nem kell olyan aggodalmas képet vágni! – mondta a párduc.
Elsának összeszorult a gyomra a férfi mosolya láttán. – Nem harapok! Terry vagyok – tette hozzá.
– Laurence Gentle vagyok, ő pedig Elsa Ashcombe.
– Nos, gyertek be!
Terry előrement, és mutatta az utat. Amikor már többé-kevésbé
*

Strictly Come Dancing: a BBC táncversenye, amelyben hírességekből és profi táncosokból álló párok mérik össze tánctudásukat. A Magyarországon vetített
Szombat esti láz eredetije. (Aford.)
**
Len Goodman: profi angol táncos és táncoktató. (Aford.)
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hallótávolságon kívül volt, Laurence megszólalt:
– Sokkal fiatalabb, mint gondoltam. Remélem, minden rendben
lesz vele.
Elsának nem volt esélye válaszolni, de azon tűnődött, vajon
Laurence látta-e valaha a Strictly Come Dancing műsorát. Nem
tudja, hogy a táncosok fiatalok? Enyhe elégedettség bizsergette
meg – Laurence sem teljesen boldog ettől az egésztől.
– Van valami másik cipőd, drágám? – kérdezte Terry Elsától.
Elsa feltartotta a táskáját, amelyben a legjobb cipőjét hozta.
– Ezt fogom felvenni.
– Remek. Gyertek be a stúdióba, vagy ki kell menned a mosdóba?
Elsának eszébe jutott, hogy talán azért kérdezte ezt, mert úgy néz
ki, mint aki mindjárt rosszul lesz. Igazán remélte, hogy Terry téved,
és követte a férfiakat a stúdióba.
A stúdió egy nagy, tükrös terem volt, mindkét végén ablakokkal.
Elsa még jobban megijedt, és bevánszorgott a sarokba, hogy felhúzza a cipőjét. Középmagas sarkú körömcipőjét, amelyet már
évek óta használt, hirtelen bőnek és lötyögősnek érezte. Valószínűleg kellett volna varrnia rá egy gumiszalagot vagy valamit.
– Elsa valójában csak keringőzni szeretne megtanulni – szólalt
meg Laurence. Bár ez igaz volt, Elsát idegességében bosszantotta,
hogy Laurence az ő nevében beszél. Nyugi, mondta magának,
Laurence csak segíteni próbál.
– Rendben, gyerekek – felelte Terry. – Fogjátok meg egymást.
Ismeritek a kéztartást? Laurence, te nyilván ismered. Elsa… – Beállította Elsa kezét. – Oké, zene nélkül fogjuk kezdeni, csak ellenőrzésként, hogy tudjuk az alaplépéseket, aztán igazán elkezdünk
majd táncolni.
Elsa hirtelen zavarba jött. Az esküvőn elég jól érezte magát
Laurence karjaiban, amikor még alig ismerte őt; most furcsán meghittnek érezte ezt. Tettek néhány ügyetlen kezdőlépést, miközben
Terry figyelmesen nézte őket, fejét oldalra billentve, türelmesen
utasításokat adva. Elsa megpillantotta magát a tükörben. Olyan
merevnek tűnt, mint a próbababája. Laurence tud táncolni, tehát ez
nyilván teljes mértékben az ő hibája. Vagy mégsem? Mindketten
frusztrálták egymást egy kissé.
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– Tudod, vannak olyan emberek, akik arra születtek, hogy táncoljanak – szólalt meg Elsa, és elhúzódott Laurence-től. – Hát, azt
hiszem, én arra születtem, hogy ne táncoljak.
– Úgy tűnik, szükséged van egy kis időre, amíg belejössz – felelte
Laurence, és Elsa úgy gondolta, egy kis türelmetlen felhangot hall a
férfi általában barátságos hangjában. Hát, ő megmondta, hogy nem
tud táncolni. – Tényleg elég egyszerű. Előre, oldal, zár. Hátra, oldal, zár.
Terry Laurence-re pillantott, majd Elsára.
– Tudjátok mit? Laurence, azt hiszem, te vagy a probléma. Te
idegesíted Elsát. Miért nem mész el, és jössz vissza félóra múlva,
megnézni, hogy haladunk?
– Ó – szólalt meg Laurence, eléggé tanácstalanul. –Szerinted nem
segítek?
– Nem. Folyamatosan tanácsokat osztogatsz Elsának, ami nem
ugyanaz, mint az én tanácsaim. Menj el, és jól haladunk majd.
Laurence különös pillantást vetett Elsára. Miközben távozott, Elsa
észrevette, hogy leesett vállából elég csüggedt hangulat árad.
Miután Laurence-t leküldték a boltba újságért, Terry elindította a
zenét, és a karjába vette Elsát.
– És most ne nézz le, ne gondolkozz, csak mozogj a zenére. Helyezkedj vissza a jobb lábadra – kitűnő!
Egy tétovázó kezdés után valami helyrebillent Elsa agyában.
Többé nem gondolt a lábára, egyszerűen csak hallgatta a zenét,
érezte Terry karjának nyomását a hátán, amint gyengéden irányítja
őt, és bejárta a parkettet a férfival. Úgy tűnt, mintha a mellkasához
lett volna tapasztva. Pompás volt. Látta, hogy egy lényként mozognak. Micsoda különbség volt a Laurence-szel való tánchoz képest!
Többé nem tűnt zavartnak és merevnek.
– Ez elképesztő volt! – mondta néhány perccel később, kissé kifulladva. – Igazán érzem, hogy táncolok.
– Látod, a fejedben és a lábadban megvoltak a lépések. Csak meg
kell feledkezned mindkettőről ahhoz, hogy az egész megtörténjen.
– Terry rámosolygott. Nyilvánvalóan örült Elsa fejlődésének és
annak, hogy segített benne.
– Lehetne még egyszer? – kérdezte Elsa lelkesen. Körbe-körbe
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lebegtek a parketten, jobbra is, balra is, és Elsa mindkét irányban
ügyesen táncolt. Nem hallotta meg az ajtó nyílását, és amikor leállt
a zene, csak akkor vette észre, hogy Laurence őt nézi, és Terryt, aki
átöleli.
– Ügyes vagy – mondta halkan.
– Hát nem nagyszerű? Végre megcsináltam! Olyan, mint a My
Fair Lady!
– Tessék? – húzta össze a szemöldökét Laurence.
– Bocsánat – mondta Elsa. – Kissé musicalfüggő vagyok. Imádom a régi musicaleket.
– Elég jól ment – mondta Terry, majd az órájára pillantott. – Attól
tartok, egy percen belül itt lesz a következő tanítványom, de szeretném, ha gyakorolnátok együtt a bál előtt.
– Nagyon köszönöm, Terry – mondta Elsa lelkesen csillogó
szemmel. – Csodálatos volt! Álmomban sem gondoltam, hogy így
tudok táncolni!
– Igen, nagyon köszönjük – mondta Laurence. Még mindig eléggé levertnek tűnt. – És mennyivel tartozom?
– Ó, meg kell engedned, hogy én fizessek – mondta Elsa, a csekkfüzetét keresve. – Az én órám volt.
– De én szerveztem meg neked, hogy el tudj jönni egy bálba, velem. – Laurence csekkje hamarabb érkezett az asztalra, mint Elsáé.
– Negyven font? Nagyon köszönöm.
– Laurence, meg kell engedned, hogy én fizessek. Te már tökéletesen jól keringőzöl. Nekem kellett az óra. –Elsa eddig sosem tartotta magát lelkes feministának, de hirtelen úgy tűnt, egész női mivolta függ attól, hogy fizessen a saját keringőórájáért.
De Laurence hajthatatlan volt.
– Nem! Én intéztem el az egészet, mert én szeretném, hogy tudj
táncolni. Én fizetek. Semmilyen indoklást nem fogadok el.
Amint kiléptek a stúdióból, Elsa még egyszer megköszönte.
– Igazán hagynod kellett volna, hogy én fizessek.
– Badarság. Megérte. Most már tudsz táncolni, bár azt kívánom…
mindegy. Terry jó volt, ugye? Amikor visszaértem, úgy tűnt, nagyon jól kijöttök egymással… – Laurence a lábát nézte.
Elsa az ajkába harapott. Biztos, hogy Laurence nem bánja, hogy
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Terry törte fel a zárat, amelynek hatására tud táncolni? Terry tanár,
ez a munkája, és magához kellett szorítania őt. Ez része volt a táncnak. Laurence nem lehet féltékeny Terryre, ugye? Magában mosolygott. Eléggé biztos volt benne, hogy a táncoktató meleg.
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Huszonhetedik fejezet

A ház egy kocsma és egy általános iskola között rejtőzött. Bron
könnyen megtalálta a címet Pat tökéletes útmutatása alapján. Négy
nő, akiknek frizuraigazításra van szükségük, egy olyan konyhában,
amely akár Carrie tortájának elkészítésére is alkalmas lehet, mindez
Pat szervezésében, ahogyan ígérte. Bron izgatott volt, miközben
leparkolt.
Gyönyörű ház, gondolta, amint elkezdte kipakolni a kellékeit a
csomagtartóból. Egy adagot a lépcsőn hagyott, aztán visszament a
többi holmijáért. Valaki ajtót nyitott, mielőtt még esélye lett volna
csengetni.
– Te biztosan Bron vagy – mondta egy kellemes arcú, középkorú,
rosszul dauerolt nő. – Veronica vagyok. Hadd segítsek. – Felkapta
Bron kellékes táskáját. –Nem baj, ha a konyhában fogsz dolgozni?
Ott rengeteg hely van.
– Egyáltalán nem – felelte Bron, és arra gondolt, mennyivel könynyebb lesz úgy kölcsönkérni a konyhát, ha nem kell külön kérnie,
hogy megnézhesse.
– És legalább öt ügyfeled van. Pat azt mondta, nem fogod bánni.
– Egyáltalán nem – mondta ismét. – Sorozatban csinálom majd.
Bár felgyorsítaná a dolgokat, ha mindenki megmosná a haját. –
Tisztában volt vele, hogy az emberek szeretnek ellazulni, miközben
szakértő, masszírozó ujjak mossák a hajukat, de hajmosó tál nélkül
ez időnként azzal járt, hogy sok víz lefolyt hátul a nyakukon, és ez
azt jelentené, hogy a többieknek tovább kell várniuk.
– Erre gyere – mondta Veronica, és bevezette Bront egy gyönyörű
helyiségbe. A hatalmas, napsütötte konyhából egy burjánzó, romantikus kertre nyílt kilátás. Az egyik fal mentén végig egy hosz245

szú, rozsdamentes acélpult húzódott, egy négyégős tűzhellyel és
egy kétmedencés mosogatóval. Bron számos egyéb berendezést és
egy kézmosót is látott, de egyelőre nem tudott rendesen körülnézni.
Az asztalnál ülő négy nő kávézott, és kekszet evett, bár még csak
kilenc óra volt. Amikor Bron belépett, mindannyian fölnéztek. Pat
is köztük volt. Felállt, puszival üdvözölte Bront, és bemutatta a
többieknek.
– Veronica konyháját alakítjuk fodrászszalonná – mondta. – Nagyon kedves, hogy megengedi, és teát meg kekszet is ad.
– Éppen most mondtam neki, hogy egy kicsit gyorsabban tudnék
végezni a társasággal, ha azok, akiknek csak vágás és szárítás lesz,
megmosnák a hajukat. –Bron elmosolyodott. – Az első vendég haját természetesen meg tudom mosni. Veronica? Azt hiszem, te leszel az első.
Kicsivel később Veronica és Bron visszatértek a konyhába. Az
asztalnál ülő négy nő egymás szavába vágva, nagyon izgatottan
beszélgetett.
– Éppen arról beszéltünk, hogy Bron saját üzletet indít! – mondta
Pat.
– Igen? – kérdezte Veronica.
– Ühüm. Éppen arról volt szó, hogy jó neki, elmegy otthonról,
munkát szerez, és ő a saját főnöke – folytatta Pat.
– És aztán azon gondolkoztunk, hogy vajon mi is meg tudjuk-e
tenni – mondta egy másik nő. – Milyen érzés önállóan dolgozni,
drágám?
Bron eltűnődött.
– Hát, még nagyon az elején járok, de jó dolog saját magamnak
dolgozni. Ha elég munkát kapok ahhoz, hogy ne kelljen aggódnom
a megélhetés miatt, akkor pompás lesz.
A többiek egymásra pillantottak.
– Hát – szólalt meg egyikük, akit Bron emlékei szerint talán Barbarának hívtak – emiatt nem kell aggódnunk. Úgy értem, már most
is rengeteg vendéglátó tevékenységet végzünk ingyen – magyarázta. – A gyerekeink már mind elköltöztek, és van ráérő időnk. Vendéglátással foglalkozunk. Ebben vagyunk jók.
– Nahát, szorgalmasak voltatok – szólalt meg Veronica. – Üzleti
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tervet készítettetek már?
– Nem – mondta Barbara. – Azt összeállíthatod. Te tortákkal foglalkozol. Van gyakorlatod.
Bron egy székhez vezette Veronicát. A nedves törülközőt szárazra
cserélte, és egy ruhát terített az asszony köré. Látta, hogy mindenki
annyira lelkes az ötlettől, hogy talán azt is elfelejtik, miért vannak
itt.
– Szóval én is benne vagyok, ugye? – kérdezte Veronica, miközben Bron gyöngéden végighúzott a haján egy hajkefét.
– Feltétlenül – felelte Pat. – Miért kellene minden vállalkozást a
fiataloknak csinálniuk? Ezzel kapnánk valamit, amit az otthonunkon kívül végeznénk, és szerintem viccesek lennének a partik.
– Mi nem leszünk vendégek – mondta az egyik nő. –Csak ott álldogálnánk, és tartanánk a tálcákat.
– Ez lesz a TKD – szólalt meg egy másik nő tudálékosan.
Mindenki kérdő tekintettel nézett rá.
– Az újságban olvastam tavaly karácsonykor. Azt jelenti, hogy
„Tálcákon Körbeadni a Dolgokat”. Hugh Fearnley-Whittingstall*
mondta.
A név hallatán mindenki elájult.
– Imádom a műsorait.
– És szeretem, ha egy férfi tudja, mit kell kezdeni egy szelet bélszínnel – mondta Veronica.
– Én is – mondta Pat –, és nincs ilyen pasim.
Bron úgy gondolta, ma egy kis harciasság lengi körül volt fiúja
anyját, és hirtelen pánikba esett, hogy Rogerrel való szakítása esetleg kirobbantott valamit Pat és borzalmas férje között. Az asszony
sokkal határozottabbnak és vitára hajlamosabbnak tűnt a férjétől
távol. Bron örült, hogy látja, amint jobban előtérbe kerül Patnek ez
az oldala. Tovább kell bátorítania.
– De biztosan nem akarsz most beidomítani egy új pasit – mondta
Bron. – Miután olyan sok évet fektettél Vince-be.
– Nem. – Pat elutasítónak hangzott. – De nem tett nagyon jót nekem, ugye? Viszont ne aggódj, nem tervezem, hogy elhagyom,
vagy bármi drasztikus változást viszek végbe. De a mi kis üzletün*

Hugh Fearnley-Whittingstall: angol tévés szakács. (A ford.)
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ket be fogom indítani. Ihletet kaptam tőled, Bron.
– És mi is – szólalt meg egy másik nő. – Nézz magadra, amint itt
csattogtatod az ollódat Veronica konyhájában. Bárhova el tudod
vinni a szakértelmedet, ahogyan mi is.
Bron rámosolygott. Az asszonynak jelenleg nagyon szép bubifrizurája volt, amin egy kicsit igazítani kellett. Ha törzsvendég lesz,
ajánlhat majd neki néhány melír csíkot, hogy jobb legyen a szőke
és az ősz színek közötti egyensúly.
– Szóval miféle rendezvényeket fogunk csinálni? –kérdezte
Veronica lehajtott fejjel, miközben Bron szétválasztotta a haját.
– Mindent: esküvőket, temetéseket, gyerekzsúrokat…
– Ó, gyerekzsúrokat ne. Nem szervezek játékokat. Minden ilyesmiben nagyon rossz vagyok – mondta a bubifrizurás nő.
– Nem kell majd ott lennünk a zsúr alatt. Mi csak a szendvicseket
készítjük…
– És Nyúl Péter kekszeket. Még mindig megvan hozzá a süteményformám. Régen büszke voltam rá, hogy pont jó kék színt tudtam készíteni.
– Az ételek elkészítését szerettem – mondta az egyik asszony. – A
zsúrokat gyűlöltem. A felnőtt bulikkal kapcsolatban is ugyanezt
éreztem.
– Tehát ez tökéletes számunkra! – mondta Pat. –Azokkal a részekkel fogunk foglalkozni, amiket a legjobban szeretünk.
– Én nem tudok különleges tortákat sütni – mondta Veronica. Már
egyenesen ült, és a felállított tükörbe nézett. – Vagyis a tortát meg
tudom csinálni, de a díszítést nem.
– Én igen – mondta Bron, aki eléggé ellazult ahhoz, hogy ő is
hozzászóljon. – Régen készítettem néhány nagyon pompás vonatot.
Ha ilyesmi kell, vagy bármi bonyolult dolog, megkérhettek rá. És
ha már témánál vagyunk… – Gyorsan folytatta, mielőtt inába szállhatna a bátorsága. – Veronica, Pattől hallottam, hogy ennek a
konyhának van közegészségügyi engedélye.
– Így van. – Veronica gondolatai nyilvánvalóan a frizurája körül
forogtak, miközben folytatta. – Azt hiszem, talán mindenhonnan
szedj le egy kicsit. Nincs kedvem semmi nagyobb változáshoz.
– Rendben. Csak körbesimogatom a hajadat az ollóval, és észre
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sem veszed majd, hogy vágtam belőle. Esetleg készíthetnék itt egy
tortát? Egy elegáns esküvői tortáról van szó. – Kis híján hozzátette,
hogy „egy híresség számára”, mert tudta, hogy imádnák a pletykát,
de sikerült időben leállítania magát. – Gondoskodni fogok róla,
hogy az utolsó fillérig kifizessem a gázt és a villanyt, és természetesen nem használom, ha ez kellemetlen neked.
– Nem tudom – mondta Veronica. – Lehet, hogy a férjemnek nem
tetszene.
– Férjek, hah! – szólalt meg valaki.
– Bron nagyszerűen tud konyhát takarítani – mondta Pat. – Most
már nekem kell kitakarítanom az enyémet vasárnaponként. – Felsóhajtott. – Olyan szomorú. Régen mindig úgy hagyta ott, hogy
csillogott a tisztaságtól.
– Nos, Sasha a szalonban sem söprögetett sosem – mondta Bron.
Azon tűnődött, hogyan győzhetné meg Veronicát, hogy átengedje
neki a konyháját. – Tessék. Szerinted ennyi elég? Most már szárítsam meg?
– Jól néz ki. Igen, drágám, légy szíves. Talán legközelebb hagyom majd, hogy egy kicsit többet vágj.
Miközben Bron az ügyfelein dolgozott, egyre nőtt az új projektjükkel kapcsolatos lelkesedésük. A most már nagyon elegánsnak
tűnő Veronica az asztalnál ült, és egy nagy papírtömbre írta az ötleteket.
– Arra van szükségünk, hogy legyen néhány olyan rendezvényünk, ahol ismerjük az embereket, tehát nem számít, ha elkövetünk néhány hibát – mondta Veronica. – Csak kezdetnek.
– Milyen nevet adjunk magunknak? – kérdezte Pat. – Ki kell
nyomtatnunk néhány névjegykártyát.
– Mit szóltok a Vendéglátó Hölgyek névhez? – ajánlotta a nő,
akinek fürtjei éppen Bron gyöngéd kezei közt voltak.
– Ez lényegre törő – mondta Veronica –, de nem unalmas egy kicsit?
– Nem, szerintem viccesen hangzik – szólt közbe Bron. – Úgy
hangzik, mintha egy erős nőkből álló csapat lennétek, akik eltökélték, hogy létrehoznak valamit.
– Hát, azok vagyunk – felelték kórusban.
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– Tegyek fel vizet, hogy megünnepelhessük? – kérdezte
Veronica.
– Névjegykártyákat nagyon könnyen készíttethetünk – mondta
Pat. – Döntsük el, mi legyen rajta.
– De addig ne legyenek profi rendezvények, amíg nem gyakoroltunk egy kis ideig – mondta Veronica. –Ingyen fogjuk csinálni, az
alapanyagok költségét leszámítva, amíg nem lesz mögöttünk néhány rendezvény.
Bron elgondolkozott egy pillanatig, miközben az utolsó ügyfele
haját szárította.
– Hm, lehet, hogy van egy esküvőm, amit ilyen feltételekkel
megcsinálhattok – mondta. – Egy barátnőm húga férjhez megy, és
szinte semmi pénzük sincs. Biztos vagyok benne, hogy el lesznek
ragadtatva, ha meg tudjátok csinálni az ételt önköltségi áron, ha
értitek, mire gondolok. – Tisztában volt vele, hogy Sarah aggódott,
mihez kezdjen a vendéglátással Lilyék fogadásán, és amennyire
tudta, még nem talált senkit erre a feladatra.
– Miféle ételt szeretnének? – kérdezte Veronica.
– Fogalmam sincs. Hívjam fel a barátnőmet?
– Amikor végeztél velem. Ha magától szárad meg a hajam, akkor
az egész égnek áll – mondta az utolsó ügyfél.
– Az égnek álló haj menő – mondta Bron –, de nem fogom hagyni, hogy úgy álljon, ha nem akarod.
Ebédidőre készült el az összes frizura, mindenki elégedettségére.
Veronica, a született vendéglátó, elővett néhány előre elkészített
szendvicset, töltött lepénykét és salátát. Bron elfogadott egy lepényt, és elővette a mobilját.
Sarah nem vette fel azonnal a telefont, így Bronnak volt ideje lenyelni a falatot és észrevenni, hogy finom a töltelék.
– Sarah? Hol vagy? Nagyon rosszul hallak.
– Éppen egy nagy halom esküvői ruhát cipelek – mondta Sarah. –
Egy jótékonysági boltból. A húgomnak, hogy felpróbálja. Várj egy
kicsit, hadd tegyem be ezeket az autóba… – Valami csattanás és
zizegés hallatszott, aztán Sarah ismét beleszólt a telefonba. – Jól
van, most már teljesen a tiéd vagyok.
– Lily miatt hívlak – mondta Bron. – Miféle ételt szeretne a foga250

dásán? Itt van velem egy csapat csodálatos nő, akik elkészítenék
neked az ételt.
– Ó, kik azok? Már biztosan hallottam róluk.
– Hm… hát még nem hallhattál, mert vadonatúj üzletük van.
– Vadonatúj? Ó, Bron, nem szeretek olyan embereket alkalmazni,
akiket nem ismerek. Lily jövendőbeli anyósa nagyon határozott
azzal kapcsolatban, hogy mit hogyan szeretne.
– Garantálhatom, hogy fantasztikus szakácsok. Éppen most ettem
egy felséges töltött lepényt. A töltelék valósággal elolvad az ember
szájában. – Mindenki őt nézte. Bron keresztbe tette az ujjait, mert
érezte, hogy a beszélgetést valami előjelnek tekintik. Ha megkapják
ezt a munkát, akkor beindul az üzletük. – És ami még jobb, alapanyagáron csinálják, munkadíj nélkül, mert újak.
– Tényleg? – Sarah hirtelen sokkal lelkesebb lett. –Ezzel jó sokat
spórolnánk. Mit mondtál, kik ők?
– A Vendéglátó Hölgyek. Éppen most alakultak meg. Jó ötlet lenne most előjegyzést kérni, mielőtt valaki lecsap a lehetőségre.
– Ó, jól van, ha te mondod, hogy tényleg jók. Úgy gondolom,
Dirk anyja egy büfét szeretne majd.
– Nem egy TKD-t?
– Tessék? Nem értettem igazán.
– Ne is törődj vele.
– Nem jönnél át Elsához hét körül? Segíteni fog Lilynek ruhát választani. Hozhatsz nekem étlapmintát és ilyesmit, ha van.
– Rendben.
Bron letette a telefont, és a feszülten figyelő hallgatóságra pillantott.
– Tudtok írni nekem valami étlapmintát egy büféhez, ma délután
öt óra előtt? Ha igen, akkor megkapjátok a munkát.
– Fantasztikus! Természetesen tudunk – mondta Veronica.
– És kölcsönkérhetem a konyhádat a tortához?
– Te szerezted nekünk az első megbízásunkat, persze hogy kölcsönkérheted.
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Huszonnyolcadik fejezet

Lily megnézte magát Elsa magas tükrében.
– Nem is tudom. Kicsit… gagyi. Úgy néz ki, mint egy csipkefüggöny.
– Természetesen ráférne egy mosás – vágott közbe Elsa gyorsan.
– Próbáld fel a következőt!
Sarah és Lily átmentek Elsához, hogy kikérjék az ő profi tanácsait. Sarah végigböngészte a helyi jótékonysági boltokat, hogy megnézze, van-e valami megfelelő darab. Lily kénytelen volt kibékülni
a használt ruha ötletével. Nem szívesen ment bele, annak ellenére,
hogy Sarah megnyugtatta: gondoskodni fog a vegytisztításról Lily
nagy napja előtt.
Sarah most átnyújtotta a következő ajánlatot. Ennek nagy abroncskarikái voltak, rengeteg gyöngy díszítette, és a szegély körül
koszos volt.
– Tessék, de ne hagyd, hogy leessen a címke. Visszavihetem azokat, amiket nem használunk, de emlékeznem kell, hogy melyik
jótékonysági boltból hoztam őket.
– Nem tudom elhinni, hogy megengedik neked, hogy eladj vagy
visszahozz dolgokat – mondta Elsa, miközben bekapcsolta a ruhát
Lilyn.
Sarah vállat vont.
– Kellett hozzá egy kis hízelgés, de ez a munkám. – Aztán felsóhajtott. Időnként nagyon nehéznek találta a munkáját. Lily még az
A kategóriás ügyfelénél is igényesebbnek bizonyult.
– Ó! – nyikkant fel Lily. – Ez túl szűk. Néhány másodpercig senki
sem szólalt meg.
– Azt hiszem, ezt nevezhetjük vészterhes csendnek – mondta
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Sarah.
Elsa és Lily rábámultak.
– Ki tudom engedni, ha tetszik neked – mondta Elsa. – Lehet,
hogy egy kis plusz anyagot kell varrnom a felsőrészbe. Ellenőrzöm
majd a varrásráhagyást.
– Ne fáradj! Gyűlölöm. – Lily rántott egyet a ruhán, és könnyekkel küszködve szipogott. – Nem hiszem el, hogy nem férek bele
ebbe a ruhába, csak azért, mert egy ebihal úszkál bennem. Milyen
méret?
Sarah és Elsa egymásra pillantottak.
– Körülbelül 8-asnak vagy 1Ó-esnek mondanám – szólalt meg
Elsa tapintatosan. – Gyakran nem írnak bele méretet.
– Vedd le! – mondta Sarah. – Még mindig van néhány, amit felpróbálhatsz. Bárcsak eljutottam volna az egyik esküvői ruhákra
specializálódott jótékonysági boltba; akkor talán jobbakat találtam
volna. – Elvette a ruhát Elsától, és berakta a zsákjába. – Ez még
mindig lehetséges, ha ezek közül egyik sem jó semmire, de kezdünk kifutni az időből.
Az utolsó ruha sokkal jobb volt, és méltóságteljesen hullámzott a
még mindig karcsú Lily körül.
– Ó, ez tetszik! – mondta Lily. – Ez biztosan 12-es méret.
– Ne légy olyan rögeszmés a méretekkel kapcsolatban! – mondta
Elsa. – Fel fogom tűzni, hogy jó legyen rád, és meglátod, mit gondolsz.
– Gondolom, nincs itthon semmi bor, Elsa – mondta Lily. – Nem
tehetek róla, de úgy érzem, hogy sokkal kevésbé lenne stresszes, ha
innánk egy kis pohár fehérbort.
– Semmi alkohol, amíg Bron ide nem ér – mondta Sarah határozottan. – Hoz valami elvitelre csomagolt ételt hét körül. Egyébként
azt hittem, nem iszol.
– Néha iszom, néha nem. Ne légy ünneprontó? –mondta Lily.
Sarah már éppen tiltakozni akart, amikor Lily folytatta. – Mi az a
ruha ott fent, a muszlin alatt?
– Smm – mondta Elsa, gombostűkkel tele szájjal. Kivette a tűket.
– Ez az a báli ruha, amiről meséltem neked. Arra a bálra készült,
amire Laurence-szel megyek.
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– Ó, megnézhetjük? – kérdezte Sarah, akinek szüksége volt egy
kis szünetre az agyonfogdosott esküvői ruhák között, még akkor is,
ha azok használtak voltak.
– Ó, nézzük meg! – értett egyet Lily, aki valószínűleg szintén unta
a ruhákat.
Elsa odament a ruhához, és levette róla a muszlin-térítőt. Elégedett volt vele. Rövid, buggyos ujja volt, és halványkék felsőrésze.
Közvetlenül mell alatt szétnyílt, láthatóvá téve egy halványsárga
alsószoknyát. A ruha széleit apró, hímzett virágok díszítették, és a
színeket elszórtan elhelyezkedő, apró gyöngyök emelték ki. Elsa
igazán beleadta szívét-lelkét.
– Ez fantasztikus! El sem tudom hinni, hogy te készítetted! –
mondta Sarah.
– Köszönöm a bizalmat, Ő, Két Fontos Ügyfél Kiváló Szállítója –
mondta Elsa szárazon.
– Jaj, tudod, mire gondolok. Egyszerűen teljesen tökéletes. Hogyan volt időd az összes hímzésre? – Sarah közelről is megnézte a
ruhát.
– Csaltam. Az egy nagyon különleges szalag. Rávarrtam a gyöngyökre. Hatásos, nem?
– Nagyon. Tényleg hivatásszerűen kellene ezzel foglalkoznod –
mondta Sarah, játékosan meglökve Elsa karját.
– Ezt akarom! – jelentette ki Lily. – Ez az én ruhám!
– Valójában az enyém – dünnyögte Elsa.
– Úgy értem, pontosan ilyen típusú ruhát akarok? –Lily úgy mutatott a ruhára, mintha varázsigét próbálna mondani rá, valószínűleg
azért, hogy tökéletesen jó legyen rá.
A két másik lány a báli ruhára pillantott, majd vissza Lilyre.
– Valami ilyesmi jól működhet – mondta Elsa. –Eléggé diszkrét
lenne a pocak.
– Nem lesz pocak! – jelentette ki Lily.
– Valószínűleg lesz – mondta Sarah, érzései szerint ezredszer. –
De alig fog látszani. Ez remek ötlet, Lily, ügyes vagy!
– Fehér esküvőt szeretnél, ahol minden hagyományos? – kérdezte
Elsa.
– Az anyósom azt szeretne – felelte Lily. – Úgy tűnik, az nem
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fontos, amit mi szeretnénk.
– A ruhát mindig a menyasszony választja – szólt közbe Sarah –,
különösen akkor, ha nincs anya, akit meg kellene nyugtatni. Nem,
Lily, nem azt mondom, hogy jó, hogy anya nincs többé, de egy
emberrel kevesebb van, akinek ki kell kérni a véleményét a dolgokról.
– Jól van – mondta Elsa –, vedd vissza az elsőt.
– De azt gyűlöltük. Csupa kosz volt.
– És egy kicsit szűk – tette hozzá Sarah, figyelmen kívül hagyva
Lily rosszalló arckifejezését.
– Ne is törődjetek vele! Van egy ötletem. – Elsa elemében volt. –
Gyerünk, Lily!
– Nem próbálhatom fel a te ruhádat? – kérdezte Lily, miközben
beleküszködte magát a ruhába. – Az sokkalsokkal szebb.
– Felpróbálhatod, de később. Látni akarom, mihez tudok kezdeni
ezzel. – Hátralépett, fejét oldalra billentette. – Először is befestem.
Azt hiszem, valami halvány barackszínűre.
– Igen – mondta Sarah, lelkesedve az ötletért. – Ez tetszik. Te mit
szólsz hozzá, Lily?
– A barack klassz. Végül is nem igazán kellene fehéret viselnem.
Nem vagyok szűz.
Mivel ennek már látszott a bizonyítéka, a másik két lány nem tett
megjegyzést.
– És aztán szükségünk van egy alsószoknyára. Ha halványsárgát
szeretnél, akkor van egy kis anyagom, ami kimaradt a ruhámból –
mondta Elsa. – Valójában hadd menjek, és nézzem meg, milyen
más maradék anyagom van még. Ez jó lesz!
Elsa lelkesedése ragályos volt. Visszahozott egy táskát anyagmaradékokkal, Sarah és Lily pedig átkutatták.
– Valójában – folytatta Elsa – ez elég jó anyag, bár piszkos. Leszedem az ujját, és kis, buggyos ujjakat teszek rá, mint az enyémre.
Szép a karod, tehát ez tökéletes lesz számodra.
Lily lenézett az egyik karjára, és próbálta megcsodálni a testes
szatén alatt.
– Biztos vagy benne, hogy lesz rá időd, Elsa? – kérdezte Sarah.
– Természetesen. Biztosan nem fog túl sokáig tartani. Most pedig
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vedd le, Lily – rendelkezett Elsa –, és hadd nézzem meg alaposan!
Amint a ruha ismét a kezében volt, kicsit közelebbről is megvizsgálta.
– Igen, tehetek bele egy plusz elemet az ujjakból maradt anyagból. – Ijesztő reccsenés hallatszott, amint Elsa szétbontott egy varrást. – Ne aggódjatok, tudom, mit teszek. – Mivel látta, hogy Sarah
és Lily kissé idegesnek tűnik, amint fölvette az ollóját, így szólt: –
Miért nem próbálod fel a ruhámat, Lily? Sarah, segíts neki! Egy
perc múlva itt vagyok, aztán készítek nektek egy vázlatot.
Elsa a székén gubbasztott, és egy varrást fejtett fel, egy kicsit
gondosabban, mint az előzőt, Lily pedig végül levetette a báli ruhát. Nem mintha Elsa kisajátító lett volna a ruháival, de örült, hogy
megint biztonságosan, felakasztva, sértetlenül látja.
– Annyira káprázatos! – mondogatta Lily folyamatosan –, és alig
látszik a pocak!
Mivel ez volt az első alkalom, hogy beismerte gömbölyödő hasa
létét vagy legalább azt, hogy nagyobb egy ebihalnál, Sarah úgy
érezte, fejlődik.
– Bron hamarosan itt lesz az étellel – mondta. – Takard le Elsa
ruháját, nehogy valami baja essen.
– Bron kedves lány? – kérdezte Lily. – Fodrász és sminkes, ugye?
Az én frizurámat és sminkemet is elkészítheti?
– Nem, nem készítheti el – jajdult fel Sarah, aztán megbánta. –
Bocs, Lily, valószínűleg tud tanácsot adni neked, de Carrie lefoglalta őt. Carrie kifejezetten Bront akarta.
– Ó, tehát bár a húgod vagyok, nem kapom meg a legjobb embereket? – Sarah nem tudta eldönteni, hogy Lily ugratja-e vagy sem.
– Lily, általában ki készíti a frizurádat? Számodra ő a legjobb
ember – mondta Elsa.
Lily vállat vont, és felvett egy darabkát abból a szalagból, amely
Elsa ruháját díszítette.
– Már ezer éve nem voltam fodrásznál. Nincs senki, akiben megbízom. Lehet ez a szalag a ruhámon?
– Sajnálom, nincs belőle több. És egy vagyonba kerül – felelte
Elsa. – De keresek majd neked valamit, ami éppen ilyen finom
anyag.
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– Bron talán tud majd neked ajánlani valakit a frizurádhoz –
mondta Sarah, és minden racionális érv ellenére remélte, hogy
Bron ismerni fog egy fodrászt, ilyen távol a saját területétől. Lelki
szemei előtt felvillant egy rémálomszerű kép arról, hogy csak ő
lesz ott, hogy a húga selymes fürtjeit kontyba tűzze a feje tetején.
Sokkal könnyebb lenne, ha vesedonornak ajánlkozna.
Bron pontban hétkor érkezett a csomagolt kínai étellel és néhány
palack Pinot Grigio-val.
– Nem voltam benne biztos, hogy kell-e hoznom bort. Dolgozunk
vagy nem? – kérdezte.
– A bor mindig jó ötlet – mondta Lily. Gyorsan Sarah-ra pillantott. – Nos, mindenesetre annak, aki nem terhes.
Sarah elmosolyodott.
– Bron, ő a húgom, Lily. Lily, ő Bron – mondta.
– Fodrász és sminkes vagy, ugye? – kérdezte Lily, minden bevezetés nélkül, a lényegre törve. – Sarah azt mondja, nem tudod elkészíteni az esküvőmre a frizurámat és a sminkemet.
Bron néhány másodperc gondolkodás után tisztázta a helyzetet.
– Sajnálom, de tényleg nem tudom. Miféle stílusra gondoltál?
– Kontyba kellene csavarni a fejed tetején, a fülednél loknikkal –
mondta Elsa, megerősítve Sarah legrosszabb félelmeit.
– Ahogyan a tiéd lesz a bálon? – kérdezte Bron. – A feltűzés elég
időigényes. Bármit teszel is, előtte már ne vágass a hajadból.
– Ó, nem fogok – felelte Lily.
– És lesz fátylad, vagy nem? – kérdezte Bron.
Elsa, Lily és Sarah kérdő pillantással néztek egymásra.
– Ha nem akarsz, nem kell fátylat fölvenned – mondta Sarah.
– Helyette lehet egy igazán szép tiarád – javasolta Elsa. – Nekem
van néhány, amiket most is felpróbálhatsz.
– Ha nincs fátyol, azzal spórolok, ugye? – kérdezte Lily.
– Határozottan – felelte Sarah.
– Akkor nem lesz. – Kihívóan pillantott a nővérére. – Látod,
időnként tudok takarékoskodni.
Amíg Sarah tányérokat és evőeszközöket keresett Elsa apró
konyhájában, Elsa pedig ollóval, gombostűkkel és egy régi menyasszonyi ruhával varázsolt valamit, addig Bron és Lily frizurákról
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beszélgettek. Jó csapat voltak, és ismét elszántnak bizonyultak,
különösen úgy, hogy ez olyan esküvő lesz, ahol nem kell közreműködniük.
– A nagy nap előtt néhányszor próbafrizurát kell majd csináltatnod – mondta Bron. – Különösen akkor, ha nincs állandó fodrászod. Ha összeismerkedsz valakivel, akkor elég egy próbafrizura.
– Nem engedhetem meg magamnak, hogy mindig fodrászhoz járjak – mondta Lily gondterhelten. –Részben emiatt nem voltam már
olyan régóta.
– Oké, akkor keresned kell egy olyan fodrászt, akinek vannak tanulói. A kirakatba szoktak hirdetést kitenni, ha modelleket keresnek. Ők nagyon elfogadható áron készítenek neked frizurát, és ha a
tanuló jó, és megismerkedtek egymással, akkor valószínűleg az
esküvő napjára is elkészíti a frizurádat.
– Te bíznál valakiben, akinek ilyen kevés tapasztalata van? – kérdezte Elsa, felpillantva a varrás felfejtéséből.
– Ha ő és Lily jó kapcsolatot alakítanak ki, akkor nincs rá oka,
hogy miért ne bízzon benne – mondta Bron. – Én minden barátnőm
frizuráját elkészítettem, amikor nagy rendezvényre készültek. Nagyon elégedettek voltak.
– De te nagyon jó fodrász vagy – mondta Sarah, és letett egy tekercs konyhai törlőkendőt, amint a kanapéra telepedett.
– Igen – értett egyet Bron szerényen –, de valószínűleg nem én
vagyok az egyetlen.
Miközben enni kezdtek, Sarah és Bron a Vendéglátó Hölgyekről
beszélgettek, Lily pedig Elsával csevegett.
– Szóval, Elsa – szólalt meg Sarah egy kicsivel később, miközben
még mindannyian mohón falták a tojásos rizst és a rákszirmot –,
hogy ment a társastáncórád?
– Ó! Csodálatos volt. Először teljesen kétballábas voltam, egyáltalán nem tudtam megcsinálni. Egyfolytában Laurence lábára léptem, de aztán Terry kiküldte őt, és vele táncoltam. Egy csoda volt.
Egyszer csak tudtam táncolni. Ó valahogyan odaszorított a testéhez, és így nem tudtam elrontani. – Elhallgatott, mert tudatosult
benne, hogy a többiek furcsán néznek rá.
– Szóval elképesztő volt? – kérdezte Lily. – Úgy értem, a tanár?
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– Ühüm. Eléggé. Bámulatos táncos. Azt hiszem, Laurence valójában egy kicsit féltékeny volt rá.
– Ó, tehát rajong érted? – kérdezte Bron. Elsa megrázta a fejét.
– Nem tudom, hogy erről volt-e szó. Inkább bosszantotta, hogy ő
nem tudott megtanítani táncolni.
– A férfiak eléggé uralkodók tudnak lenni – mondta Lily. Mindenki ránézett. – Még Dirk is az egy kicsit. Az első férjem igazi
zsarnok volt!
– Ó, drágám – mondta Sarah. – Gyűlölök arra gondolni, amikor
azzal a rettenetes pasassal voltál.
– Roger is egy kicsit zsarnok volt – mondta Bron. –Vagy talán én
hagytam, hogy az legyen.
– A férfiak nagyon megbízhatatlanok – erősítette meg Sarah, a
csapat szakértője.
– Nem – mondta Lily határozottan. – Nem mind az. Dirk például
lehet, hogy egy kicsit szeret parancsolgatni, de a fél karját is odaadná értem; és amikor parancsolgat, azt azért teszi, mert vigyáz
rám.
– Dirk nagyon kedves – helyeselt Sarah.
– És nem ő az egyetlen kedves férfi – mondta Elsa. –Laurence is
elég kedves. És azt hiszem, megbízható.
– Valószínűleg csak egy cinikus, öreg esküvőszervező vagyok –
mondta Sarah nevetve, és témát akart váltani. – Szomjan halok. Kér
még valaki egy kis vizet?
– Szóval – mondta Elsa, amikor Sarah visszatért – a tortáddal
kapcsolatban döntöttél már, Lily?
– Jó lenne, ha el tudnád készíteni, Bron – mondta Sarah. – Ha
ugyanazokat a hozzávalókat használnád, mint Carrie tortájához,
akkor a sorozatgyártás miatt olcsóbb lenne.
A többiek ránéztek.
– Úgy értem – magyarázta tovább Sarah –, hogy ha nagy tételben
vásárolnál hozzávalókat, mint például aszalt gyümölcsöt, akkor
sokkal olcsóbb lenne. Természetesen pontosan fel kell majd jegyezned, hogy miből mennyit használtál az egyes tortákhoz. Nem
akarom becsapni Carrie-t.
– Bár ő könnyen megengedhetné magának, hogy kifizesse az én
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tortám alapanyagait is – jegyezte meg Lily.
Bron látta, hogy Sarah harcra készen nagy levegőt vesz, és közbeszólt:
– De Carrie tortáját piskótatésztából kell készíteni. Különben nagyon nehéz lenne megtartani a súlyát egy oszlopon.
– Carrie tud erről? – kérdezte Sarah.
– Nem, de őszintén, lesz ellene kifogása? Gyanítom, hogy meg
kell kérdezned, de ő inkább a formát akarta – mondta Bron. – Ennek ellenére egy piskótatorta nem túl hagyományos.
– És nem fogunk tudni piskótatortát küldeni minden távoli nagynéninek és nagybácsinak, nem? –kérdezte Lily.
– Ahhoz gyümölcskalácstészta kell – helyeselt Bron. – Azt hiszem, éppenséggel be tudom illeszteni, de sürgetni fog az idő.
– Tudom már! – mondta Sarah, és hirtelen ragyogó ötlete levegőbe repítette a rákszirmokat. – Dot nénit fogjuk megkérni! Ő csodálatos süteményeket készít, és szívesen megcsinálná!
– Dot nénit? – kérdezte Lily, felhúzva a szemöldökét.
– Igen. Nem vagyok benne biztos, hogy igazi nagynéni, de kitűnő
tortákat süt. Meg fogom venni neki az alapanyagokat. Bron, mit
gondolsz, ezeknek a te Vendéglátó Hölgyeidnek van valami viszonteladói kapcsolatuk?
– Szerintem van. Veronica a nőegyleti vásárokra süt süteményeket.
– Kitűnő. – Sarah fölemelte a poharát, és aggodalmas arckifejezése eltűnt, hosszú ideje először. – Elintéztük neked a ruhát, az élelmiszer-szállítót, a tortát és a fodrászt, Lily. Erre igyunk!
– Megvan! – mondta Lily egy icipici korty után. –Van egy ragyogó ötletem! Mind a hárman gyertek el a leánybúcsúmra! Elsa és
Bron, úgy érzem, ti vagytok a legjobb új barátnőim.
– Biztosan nem akarsz leánybúcsút terhesen – mondta Sarah gondolkodás nélkül. – Nem fogsz tudni berúgni.
– Sarah – szólalt meg Lily, hirtelen nagyon méltóságteljesen –,
egy leánybúcsú lehetőség arra, hogy az ember összejöjjön a barátnőivel, mielőtt férjhez megy. Nem kell berúgni ahhoz, hogy jól
érezzük magunkat.
– Nem, Lily – mondta Sarah, akinek tetszett a fordított szerep,
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amikor őt érte a szükséges kritika.
Belenyilallt a bűntudat. Tudta, hogy el kell mennie Lily leánybúcsújára, de igazán nem akart. Ennek semmi köze nem volt Lilyhez,
inkább a barátaihoz. Ők biztosan olyasmiket akarnak csinálni, ami
őt egyszerűen nem érdekli. Mégis el fog menni, és valószínűleg
nagyszerűen fogja érezni magát. És mindig mindenki azt mondja,
hogy lazítania kell.
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Huszonkilencedik fejezet

És biztos vagy benne, hogy jó címet adtál a sofőrnek? –Sarah Hugo mellett ült az autóban. Somerby felé haladtak. Most már tombolt
a nyár, és a környező vidék friss színekben pompázott, részben a
hirtelen lezúdult zápornak köszönhetően. Sarah imádkozott, hogy
nagyon gyorsan kitisztuljon az ég.
– Tudja az irányítószámot, van GPS-e, és adtam neki néhány
alapvető eligazítást. Rendben lesz.
– A GPS időnként őrült dolgokat művel.
– Tudom.
– És sem Mandy, sem Carrie nem lesz képes segíteni, ha eltéved.
– Valószínűleg nem, de nem fog eltévedni. Nagyon tapasztalt,
profi sofőr. Minden rendben lesz, Sarah, most már lazíts.
A lány hangosan sóhajtott, és kinézett az ablakon.
– Boldogabb lennék, ha olyan sofőrt tudtam volna küldeni, akit
ismerek. Bárcsak egy kicsit hamarabb értesítettek volna bennünket!
– Carrie egészen mostanáig nem tudta, hogy az országban lesz.
Korábban nem tudhatta.
– És szegény Fen, gyorsan össze kell ütnie valami ebédet mindannyiunk számára. Bár azt hiszem, éppen elég ideje volt hozzá,
hogy segítséget hívjon, ha úgy érzi, hogy szüksége van rá.
– Ühüm. – Hugo nyilvánvalóan nem figyelt. Már hallotta néhányszor ezt az egészet, és tudta, hogy nem szükséges igazán válaszolnia.
– És hogy fog kinézni a ház ebben a szakadó esőben! Hugo
Sarah-ra pillantott, és így a lánynak volt alkalma látni a férfi elbűvölő, hamiskás mosolyát.
– Nedvesen! És most már ne izgulj. Minden rendben lesz.
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Sarah kevésbé aggódott Carrie és Mandy utolsó pillanatban megszervezett somerbyi látogatásától, ahova őt is elhívták, de Hugo
összehúzott szeme és szexi szája láttán olyan fájdalom nyilallt a
szívébe, ami nem segített. Hogyan reagálhat rá így, amikor olyan
sok dolog nyomja a lelkét, és amikor azt mondta magának, hogy
Hugo tabu? Ugye biztosan elegendő két átkozott esküvő egy napra
ahhoz, hogy ne legyenek elfogadhatatlan érzései egy elfogadhatatlan férfi iránt? Hogyan férhet el bármi más a gondolataiban, mint
az előtte álló feladat? Tudta, hogy gyengül a védekezése. Hugo
annyira vonzó, és olyan ügyesen enyhíti a félelmeit, hogy nehéz
nem állandóan a „Mi lenne, ha?” kérdésen tűnődnie.
És nem tudott nem gondolni a kiállítására. Bámulatosak a művei,
és az is elképesztő, hogy néhányat már a kiállítás megnyitása előtt
eladott. Nagyon tehetséges. És mégis itt van, és segít neki egy esküvővel kapcsolatban, jóllehet egy híresség esküvőjéről van szó.
Aztán Electrára gondolt, és megint elszomorodott. Nemcsak a lány
léte miatt és azért, mert eljegyezték egymást Hugóval, hanem azért
is, mert nagy tévedésnek tűnik a férfi számára. Hugo szereti a gyerekeket: látta őt gyerekekkel, és látta, amint gyerekeket fényképezett. És éppen az unokaöccséről és unokahúgáról mesélt neki, amikor elérték az autópályát. Felderült az arca, amikor beszélt róluk.
Mihez fog kezdeni egy olyan nővel, aki többet törődik a hasizmaival, mint azzal, hogy anya legyen? Valószínűleg könnyebb lenne,
ha úgy gondolná, hogy boldogok lesznek együtt.
– Bárcsak elállna az eső! – kesergett, az esőt használva mentségként hirtelen támadt csüggedtségére.
– Azt hiszem, arrafelé kezd világosodni az ég – mondta Hugo,
majd teljes sebességre kapcsolta az ablaktörlőt.
Még mindig gyönyörű a ház, gondolta Sarah, amint látótávolságon belülre kerültek. A kis dombocskán álló, ligetekkel és fákkal
körülvett épület úgy nézett ki, mint egy festmény, amelyet életre
keltettek a falevelekről lehulló esőcseppek. Az előtte parkoló két
nagy, fekete autó egyértelműen tudatta, hogy Carrie és kísérete
megérkezett. Sarah remélte, hogy ő és Hugo érnek oda először, de
legalább idetaláltak a többiek. Hugo leállította az autót a felhajtó
aljánál.
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– Adjunk magunknak egy pillanatot arra, hogy élvezzük a nyugalmat, mielőtt bemennénk, jó? – Megnyugtatón rámosolygott
Sarah-ra, és a lány gyomra ismét összerándult. Miért kell mindig
ilyen kedvesnek lennie vele?
Sarah letekerte az ablakot. A nyár illata sodródott be az autóba.
Egyet sem ismert fel külön, de a sokféle illat elegye csodálatos
volt. A leveleket gyengéden verdeső eső hangján kívül csak egyetlen madár dalolása hallatszott. Ha nem elegáns kosztümben lenne,
és hozott volna esőkabátot vagy valamit, kiszállna, és közelebbről
is beleszimatolna a levegőbe, de nem tehette.
Néhány percig csöndben voltak, aztán Hugo megszólalt.
– Menjünk?
– Még ne. – Sarah a kocsiban akart maradni, és a szelíden susogó
esőt és a madarakat akarta hallgatni, mielőtt vissza kellene változnia azzá a sikeres és hatékony esküvőszervezővé, aki élete minden
más pillanatában volt. De ezt sem tehette. Vett egy nagy levegőt, és
így szólt: – Most már jobb, ha megyünk.
Hugo elfordította a slusszkulcsot, és felhajtottak a házhoz.
Fenella bizonyára figyelte, hogy mikor hallja meg az autót. Abban
a pillanatban kirohant, amikor odaértek a bejárati ajtóhoz, és feltépte a kocsi ajtaját, még mielőtt leállt volna a motor.
– Hála istennek, hogy itt vagytok. Nem alakul jól. Biztosan úgy
száguldottak, mint egy őrült! Nem voltunk készen igazán, és ötkor
keltem.
A selyemnadrágot, hozzáillő felsőt és könnyű kabátot viselő
Fenella elegánsnak és gondterheltnek tűnt. Félig a nadrágjába tűrt
felsője azt sugallta, hogy megzavarták öltözködés közben.
– Minden jól alakul majd – mondta Sarah, és meglepődött, hogy
mennyire nyugodt a hangja. – Ne aggódj! Egyszerűen csak be kell
mutatnunk neki, milyen lesz majd.
– A ház állapotáról pusmognak. Ha ez nem az a hagyományos
környezet, amit Carrie akar, akkor nem tudom, mi más lenne az!
– Ne aggódj, Fen! – szólalt meg Hugo, és barátian megölelte. – Itt
van Hugo bácsi, és mindent megold majd.
Ettől Fenella halkan kuncogni kezdett, amint egymásra pillantottak Sarah-val. Kétség sem fér hozzá, Hugo jelenléte tényleg nyug264

tató.
Carrie, Mandy és két, Sarah számára ismeretlen férfi álldogált a
nappaliban. Sarah látta, hogy a padlót kemény farostlemezzel fedték be, és fehérre festették. Bámulatosan nézett ki, de a szoba hidegnek tűnt, és a pántos felsőt viselő Carrie a karjait dörzsölgette.
Mandy is hasonló ruhában volt, és nem tűntek elégedettnek. Bizonyára sarkvidékinek érezték az angliai esős nyári napot. Sarah tudta, hogy találnia kell valamit, amit fölvehetnek, különben sosem
fognak beleegyezni semmibe.
– Ó, szia, Sarah! Végre ideértetek! – szólalt meg Carrie. Odalépett
Sarah-hoz, és arcon csókolta. Sarah érezte a szemrehányást, nemcsak azért, amiért ezt az alkalmatlan helyszínt ajánlotta, hanem a
késésért is. – És Hugo! – Ő szívélyesebb fogadtatásban részesült,
valószínűleg azért, mert a karja meleg volt, Carrie pedig fázott.
– Annyira sajnálom, hogy megvárakoztattunk – mondta Hugo,
miután elengedte Carrie-t. – Herefordban dugóba kerültünk.
Miközben Hugo Carrie-vel és Mandyvel csevegett, és a borzolt
kedélyeket nyugtatgatta, Sarah megérintette Fenella karját.
– Nincs néhány kasmírkendőd, kardigánod vagy valamid, amit
kölcsönadhatnál nekik? Nem fognak idejönni, ha fáznak.
Fenella csak egy pillanatig tétovázott.
– Kasmírkendők. Rengeteg van. Mindig kapok ajándékba. Azonnal jövök.
Tartotta a szavát. Amikor visszaért, Carrie és Mandy még mindig
Hugo szégyentelen poénjain kuncogtak.
– Tessék, hölgyeim, ezeket vegyék fel – mondta kedvesen, mintha
az angol vidéki házakban teljesen bevett szokás lenne sálakat osztogatni.
Carrie és Mandy örömmel és hálásan fogadták a sálakat. Fenella
arra is ügyelt, hogy a ruhájukhoz illő színeket hozzon.
– Elnézést – mondta Hugo a sötét öltönyös férfiaknak –, Hugo
Marsters vagyok, a sztárok fotósa. – Nevetése elárulta, hogy gúnyolódott. A megszólított férfiak nem nevettek.
– Carrie ügyvédjei vagyunk – mondta az egyikük, és mindkettőjüket bemutatta. – Azért vagyunk itt, hogy gondoskodjunk róla,
nehogy kifosszák Carrie-t.
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Egyikük éppolyan rutinosan mosolygott, mint Hugo, de ez nem
volt hatással Sarah-ra. Csak vidáman fölnevetett, és úgy tett, mintha minden csodálatos lenne, és pontosan a tervei szerint alakulna.
– Azt hittem, ez az én feladatom! – Aztán megérintett egy kasmírkabátos kart. – Fen, ebédidő van már? –Ő is tud bájologni.
– A konyhában ebédelünk – mondta Fenella. Ő nem tudott olyan
ügyesen hamis jókedvet sugározni, mint Sarah. – Úgy gondoltam,
ott kényelmesebb lesz. A sütő teljes gőzzel dolgozik.
Miközben a társaság átvonult a házon, Sarah látta, hogy rengeteg
munkát elvégeztek a legutóbbi látogatása óta. De az elvárt elismerő
kiáltások és sóhajtások helyett rosszalló pusmogást hallott. Összeszorult a gyomra az aggodalomtól, és remélte, hogy Fenella gondoskodott borról. Ha Carrie visszautasítja Somerbyt, amelyből árad
a kifinomult elegancia, akkor hol a csudában tud másik helyet biztosítani, ami tetszeni fog neki, csupán egy hónappal az esküvő
előtt? Ha Carrie iszik néhány pohár italt, akkor talán pozitívabbak
lesznek az érzései.
A hatalmas konyhában életre kelt a vidéki kastélyok igéző szépsége, gondolta Sarah. Fenella és Rupert nyilvánvalóan igazán próbálták festőivé, de egyben praktikussá is tenni, és Sarah szerint
pompásan sikerült.
Rengetegféle antik és modern fazekat, serpenyőt és konyhai eszközt raktak ki a falra a sütő és a tűzhely fölé. Rézfenekű edények,
kis serpenyők, sajtreszelők, szerecsendió-reszelők, egy tyúk alakú,
drótból font tojásos kosár, habverők, merőkanalak, csúcsos teaszűrők lógtak a szedőlapátok, tésztaszűrők, kanalak és egy fokhagymafüzér mellett.
A hatalmas, beépített konyhaszekrényben többféle porcelán
desszertestálkát, hatalmas, régi tálalótányérokat, egy ón kistányérkészletet és egy véletlenszerűen összeválogatott reggelizőtányérkollekciót állítottak ki. Volt köztük fényes majolika és megfakult,
klasszikus angol darab is. Egyik sem illett a másikhoz, de mind
minőségi darab volt. A kampókon kancsók és bögrék lógtak, a
szekrény tetején pedig egy virágokkal teli kosár állt. Sarah véleménye szerint a konyha egy magazinszerkesztő álma volt. Csak remélte, hogy Carrie és társasága értékeli.
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A hosszú asztal ebédhez terítve várta őket. A csíkos kötényt viselő, szélesen mosolygó Rupert kivett egy hatalmas tepsit a sütőből.
– Isten hozta a társaságot Somerbyben! – mondta szertartásosan. –
Arra gondoltam, hogy mivel ilyen undorító idő van, együnk egy
rendes marhasültet, háztáji marhából. Sült krumplival és Yorkshire
pudinggal.
– Khm, Carrie nem eszik vörös húst – mondta Mandy.
– Ugyan már! – mondta Rupert. – Nem fogjátok visszautasítani az
angol gyepen tenyésztett biomarhát. Tele van olyan tápanyagokkal,
amelyekhez másként nem tudtok hozzájutni.
Sarah visszatartotta a lélegzetét. Lehet, hogy nem fogadják
örömmel Rupert nyers modorát, és a legtöbb hollywoodi sztár
nemcsak húst nem eszik, de elkerül minden mást is, ami valószínűleg akár csak egy milliméterrel is vastagítja eleve pálcikaszerű
alakját. Számítania kellett volna valami ilyesmire, szidta magát.
– Hát – szólalt meg Carrie, akit Rupert hála istennek éppen úgy
elbűvölt, mint Hugo – azt hiszem, egyetlen alkalommal nem fog
ártani.
– Gyertek, foglaljatok helyet! – szólalt meg Fenella, aki szintén
visszatartotta a lélegzetét. – Hugo, te ülj oda, a végére, Carrie, te az
egyik oldalra, Mandy a másik oldalra. Önök ketten…
Fenella könnyed stílusban ültetett le mindenkit. Úgy nézett ki,
mintha menet közben találná ki az ültetési rendet, de Sarah tudta,
hogy alaposan végiggondolta. Ő a két ügyvéd közé került, de nem
volt kedve leülni.
– Van valami, amit segíthetek? – szólalt meg vidáman, mintha teljesen biztos lenne benne, hogy Fenella mindent az ellenőrzése alatt
tart.
– Kivinnéd ezt a vizet? – kérdezte Fenella, ugyanilyen benyomást
keltve. – És Hugo, öntenél bort mindenkinek?
– Én nem iszom… – kezdte Carrie, de Hugo kedvessége hatására
elfogadott egy fél pohár bort az óriási palackból, amely még poros
is volt.
Sarah kezdte lenyűgözve érezni magát, aztán eszébe jutott, hogy
építési munkálatok közben a por elkerülhetetlen.
– Mondd csak, Carrie – szólalt meg Hugo, a színésznőre moso267

lyogva –, miért szeretnél hagyományos angol esküvőt?
Carrie elmosolyodott, és vállat vont.
– Hát tudod, hogy Rick, a vőlegényem angol származású. De azt
hiszem, egyszerűen csak beleszerettem azokba a nagyszerű Jane
Austen-filmekbe, és amikor megláttam Ashlyn fotóit…
– Akkor az én hibám? – vonta fel a szemöldökét Hugo.
Carrie fölnevetett, és gyöngéden meglökte Hugót.
– Egyáltalán nem a te hibád. Csak a szakértelmedé, ami megmutatta nekem, hogy mit csinálhatunk.
– Ígérem neked, hogy Somerby nemcsak hagyományt, hanem
eredetiséget is tud nyújtani – szólalt meg Rupert magabiztosan. –
És ez ritka kombináció.
Sarah mosolygott magában. Csakugyan ritka kombináció. A két
dolog gyakorlatilag kizárja egymást.
Az étel fenséges volt. Vagy Rupert volt szenzációs szakács, vagy
a marhahús volt annyira jó, hogy nem lehetett elrontani, de omlós
és jóízű lett. A bőséges sült krumpli roppanósra sült, a tálakra púpozott zöldségeket vajjal locsolták meg. A mártás nagy kancsókban
érkezett az asztal két végére.
A két ügyvéd az elején szinte némán, nyilvánvalóan jóízűen evett.
Rupert kétszer is fölkelt, hogy szeleteljen még a húsból, és Sarah
észrevette, hogy két hatalmas pecsenyét sütött. Még Mandy és
Carrie is jó étvággyal fogyasztotta. Hugo gondoskodott róla, hogy a
poharak mindig tele legyenek, akár borral, akár vízzel, és mindenki
kezdett ellazulni.
– Ennek a helynek a történelem a lényege, Carrie – szólalt meg
Sarah. Úgy érezte, köteles visszaterelni a társalgást a látogatás apropójára. Eközben Rupert nagy almás pitéket vett ki a sütőből.
– Néhány helyiség kissé barátságtalan – mondta Mandy. – Carrie,
abban a pillanatban megjegyzést tettél erre, amikor megláttad őket,
ugye?
– Ó, Rupert! – szólalt meg Hugo. – Még nincsenek fent a családi
képeitek? Vagy még mindig tisztítják őket?
Rupert válaszát csak egy leheletnyi szünet előzte meg, aminek az
is lehetett az oka, hogy helyet keresett a tűzforró edénynek.
– Ó, igen, még tisztítják.
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– Rupertnek nagyszerű családi portrégyűjteménye van, egészen a
tizennyolcadik századig visszamenőleg. Vagy kaptál néhány korábbit is? – folytatta Hugo lelkesen.
– Nem – szólt közbe Fenella gyorsan. – Azokat mind a bátyja
kapta.
Hugo Carrie-hez hajolt, és suttogóra fogta a hangját.
– Tudod, a bátyja egy herceg.
Sarah hallotta, hogy Carrie-nek és Mandynek elakad a lélegzete,
és azt kívánta, bár Hugo kevésbé nemes címet választott volna Rupert bátyjának. A hercegeket nagyon könnyű ellenőrizni, nincs belőlük olyan sok. Ennek ellenére, ha ez kell a sikerhez, akkor törődik
vele igazán?
– A családi vagyon az utóbbi időben kissé megcsappant – mondta
Rupert. – És most, Carrie, ha volna szíves ideadni nekem azokat a
répákat, akkor le tudnám ezt tenni valahova.
– Azt gondolná az ember, hogy egy herceg öccsének vannak szolgái – dünnyögte Sarah-nak az egyik ügyvéd.
– Manapság nem – mondta Sarah. – Már kiment a divatból.
Sarah sóhajtott egyet, és ismét kortyolt a borból. Nagyon jó bor,
állapította meg, még akkor is, ha a por mostanában került rá, és
igazán remélte, hogy Fenella és Rupert nem költött túl sokat az
ebédre.
– Tejszín a szomszéd birtokról – mondta Rupert, és egy kancsót
tett az asztalra, amely csaknem olyan nagy volt, mint a mártásos
kancsók. – Nagy súlyt fektetünk rá, hogy az étel a lehető legnagyobb mértékben helyi és szezonális legyen – tette hozzá.
– Ez azt jelenti, hogy nincs benne kalória? – kérdezte Carrie kedvesen mosolyogva.
– Csak jó kalória – mondta Fenella. – Nyilvánvalóan nem mindig
így étkezünk, különben meghíznánk, mint a malacok, de ha az ember hagyományos sültet ebédel, akkor jobb, ha mindennek ismeri a
származási helyét.
– Ez a tészta fantasztikus. Valósággal elolvad az ember szájában –
mondta Hugo. – Egyél még egy kis szeletkét, Carrie. Rupes, te aztán tényleg tudsz főzni.
– Én is – dünnyögte Fenella –, de ő jobban hivalkodik vele.
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Amikor már moccanni sem tudtak, Fenella így szólt:
– Hát, azt hiszem, most már rendesen meg kellene nézni a házat.
Carrie és Mandy igazából csak a nappalit látták, de szeretném, ha
megnéznék a többi helyiséget is, továbbá néhány hálószobát, ami
már készen van. Természetesen az esküvő napjára több is el fog
készülni.
Sarah megint látta, mennyi munkát végeztek a legutóbbi látogatása óta, és néha azt is, mi hiányzik még. Stratégiai szempontból egy
bájos antik mosdótálat és egy vizeskancsót helyeztek egy vízköpő
alá. Szerencsére semmi sem fröccsent bele, amíg Carrie és Mandy
tovább nem mentek a következő helyiségbe.
A társalgó remekmű volt. Valaki, még az is elképzelhető, hogy
Fenella vagy Rupert, megnagyobbította a tapétát azzal, hogy freskóvá változtatta. Az oszlopok és az egzotikus madarak most egy
egyiptomi jelenet előterét alkották, a háttérben pedig piramisok és
homokdűnék látszottak. Az egyszerű festés és a szemet megtévesztő illúzió remekműve volt.
– Hagyomány és egzotikum – jelentette ki Hugo. –Nekem tetszik.
Az ember tényleg úgy érzi, hogy a fal mögött ezt a látképet látja.
Hazlehurstről másoltátok az ötletet? Családi birtok – suttogta félhangosan a mellette álló Mandynek.
– Valami olyasmit próbáltunk. Eléggé le kellett kicsinyítenünk –
mondta Rupert, miután feleségével kétségbeesetten egymásra pillantottak. – Ezek a szobák talán tágasnak tűnnek, de én elég kicsinek érzem őket.
– Ezt adja az embernek egy ilyen helyszín, amit sosem kaphat
meg sehol máshol – mondta Hugo. – A személyesség érzését. Úgy
értem, bérelhetsz kastélyt, ha akarsz, tóval, pagodával, mindennel.
De Somerby meghittségét és stílust ad, és egy olyan titkos hely,
amiről a turisták nem tudnak. Tökéletesen összefoglalhatjuk egy
szóban: klasszikus.
Sarah ebben a pillanatban jött rá, hogy ezeket csak Hugo mondhatja. Ő minden bizonnyal nem volt erre képes, vagy legalábbis
nem ilyen lenyűgöző stílusban. Rupert és Fenella túlságosan szerények voltak, de Hugo hála istennek nem volt szégyenlős.
– További előnye, szerintem – folytatta Hugo –, hogy a tiétek lesz
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a valaha itt rendezett első esküvő. Mások is követnek majd, de ti
lesztek az elsők. – Összehúzott szemmel nézett Carrie-re. Ennek
egyetlen normális nő sem tudott ellenállni. – Azt hiszem, te olyan
ember vagy, aki trendet diktál, ugye?
Carrie vállat vont. Felemelt vállai és testbeszéde egyetértésre utaltak. Igen, talán olyan ember.
– Elég klassz dolog lenne, ha én lennék az első, aki fölfedezi ezt a
helyet – mondta Mandynek.
Mandy egyetértőn biccentett.
– Valami teljesen egyedi dolgot szeretnénk számodra – szólt közbe Sarah. – Az általam megvizsgált helyeken sehol nem láttam
semmit, ami Somerby bájához fogható. – Elhallgatott. – Biztonsági
szempontból is jó. Az utak elhelyezkedése miatt nagyon könnyű
lesz ellenőrzés alatt tartani a paparazzókat.
– Ez fontos szempont – mondta az egyik ügyvéd. –Ezt figyelembe
kell venni.
– Később ellenőrizzük majd – mondta a másik. Egy pillanatig
csönd volt, amíg mindez leülepedett, aztán megszólalt Fenella:
– Menjünk tovább! – és bevezette a társaságot a kápolnába nyíló
helyiségbe.
A kápolnának meg kell győznie, gondolta Sarah.
Tisztában volt vele, hogy valószínűleg Fenella is nagy reményeket fűz hozzá.
Hosszú csönd telepedett rájuk, amikor Rupert kinyitotta az ajtót,
és Carrie, Mandy meg a két ügyvéd megtekintették a kápolnát,
amely gyakorlatilag egy miniatűr templom volt.
– Szent szalmaszál! – suttogta az egyik ügyvéd.
– Ez csak egy családé volt? – kérdezte végül Mandy.
– Eredetileg igen, de a falusiak is használták, amikor az ő templomuk felújítás alatt állt – mondta Rupert. –Ezért van itt ez a másik
bejárat. – Kinyitotta az ajtót.
Valamilyen csoda folytán egy felhő mögül kisütött a nap, és a
nedves ösvényre ragyogott, amely a parkon keresztül az útig vezetett. Az ösvény fehér márványként csillogott.
– A kocsid felhozhat egészen a kápolna ajtajáig, ha szeretnéd –
mondta Fenella.
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– Vagy felsétálhatsz a kísérőiddel, a koszorúslányokkal a hátad
mögött – ajánlotta Sarah.
– Aztán a szertartás és a kültéri fotók után besurransz a házba,
miközben a vendégeid körbemennek a hosszú úton – mondta Hugo.
– Ezzel nyersz néhány másodpercet arra, hogy felfrissülj, mielőtt
üdvözölnéd őket.
Carrie az ajkába harapott és bólintott, de ez még mindig nem jelentett semmi elkötelezettséget. Csöndben álltak. A somerbyi részről senki sem akart megszólalni, nehogy olyat mondjanak, ami
rontja az esélyeiket, és úgy tűnt, hogy Carrie csapatából senkinek
sincs mondanivalója. Nyilvánvalóan Carrie jóváhagyására vártak,
mielőtt meg mertek volna szólalni.
Végül Sarah nem bírta tovább.
– Éppen azon tűnődöm, milyen csodásan kirajzolódik majd a tortád körvonala az előtt a mesés ablak előtt, háta mögött a ligettel.
Olyan hosszú csönd támadt, mint a Forth híd *, mielőtt Carrie végül megszólalt.
– Ó, igen – mondta halkan. – Az valóban mesés lenne.
És Sarah némán egy hálaadó imát rebegett Istennek.

*

Forth híd: a Firth of Forth tengeröblön átívelő híd Skóciában. (A ford.)
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Harmincadik fejezet

– Nem tudom elhinni, hogy sikerült – mondta Fenella Sarah-nak,
amint a felhajtón távozó két fekete autót nézték. Már elállt az eső,
és mind a négyen a ház előtt álltak, miután elbúcsúztak a látogatóiktól.
– Necces volt – mondta Rupert.
– Szerintem az előkelő származásod döntötte el a kérdést – mondta Sarah nevetve. – Most már be kell mutatnod néhány családi portrét. Árveréseken valószínűleg elég olcsón szerezhetsz.
– Nincs rá szükség – felelte Rupert. – Többtucatnyi van otthon a
padlásszobában.
Sarah Hugóra pillantott, aki csak nevetett.
– Kiengedem a kutyákat – szólalt meg Fenella, aki nem volt tisztában azzal, hogy Sarah milyen kellemetlenül érzi magát. – Szegény drágáim egész nap be voltak zárva. Kitettél magadért a pecsenyével, Rupes.
– Igen, tényleg fantasztikus volt az ebéd – helyeselt Sarah, ismét
biztonságos talajt érezve a lába alatt. – Az almás pite igazán menynyei volt.
– Fen sütötte. – Rupert figyelte, amint a felesége bemegy a házba.
– Ő nem süt olyan jó pecsenyét, mint én, és nem vette ki a részét a
dicsőségből.
– Hát, minden klassz volt – mondta Sarah.
– Jobb, ha írunk egy listát arról, hogy mit kell még elintézni a
nagy nap előtt – mondta Rupert. – Nem tudom elhinni, hogy megcsináltuk. Szerinted mennyit kérhetünk majd?
Sarah megmondta.
– Hűha! – felelte Rupert. – Ez igazán fantasztikus. Egymásra vi273

gyorogtak. Rupert kezet rázott Hugóval, és megölelte Sarah-t.
Ismét végigjárták a házat, most már teásbögrével a kezükben.
Mindenki jegyzetelt, Hugo pedig minden szögből fotókat készített.
– Ne feledjétek, akartok majd egy „ilyen volt, ilyen lett” albumot
– mondta. – És talán néhány felvételt egy brosúrához is.
Sarah csak akkor fordult Hugóhoz, amikor néhány pillanatra kettesben maradtak.
– Hugo, nem tudom eléggé megköszönni. Ha te nem vagy itt, akkor sosem választotta volna ezt a helyet. – Akart valami gesztust
tenni, a háláját jelezve, és arcon akarta csókolni Hugót, de hirtelen
kissé zavarba jött és hátralépett. Szeretett volna valamit mondani
Hugo kiállításáról is. Kinyitotta a száját, hogy elmondja, mennyire
lenyűgözte, aztán elkapta a férfi pillantását. Hugo fürkésző tekintettel, fanyar derűvel, de mégis kissé vágyakozva nézte őt.
– Hugo… – kezdte.
– Sarah – szólalt meg Hugo, de mielőtt bármelyikük is folytathatta volna, Rupert visszatért, és a pillanat elmúlt. Sarah nem tudta
eldönteni, hogy Hugo megérezte-e, hogy akart mondani valamit.
– Biztosak vagytok benne, hogy nem maradtok vacsorára? Hideg
sült és almás pite? – kérdezte Fenella, miközben a hallban álltak.
– Nem, tényleg, vissza kell mennem. Már hat óra van, és rengeteg
dolgom van – mondta Sarah.
– Itt maradhattok éjszakára – folytatta Fenella. – Kipróbálhatjátok
a vendégágyakat. Mint láttátok, van néhány.
– Őszintén, Fen, jobban tesszük, ha lelépünk. Nem csak Sarahnak kell reggel dolgoznia. – Hugo Fenella vállára tette a kezét, és
arcon csókolta.
– Csak nem egy esküvő? – kérdezte Fenella, miközben ő is arcon
csókolta.
– Nem, hál' istennek – mondta Hugo, és Ruperttől is elbúcsúzott.
Sarah-t mindketten alaposan megölelgették. Csak akkor jött rá,
hogy egyszer sem kérdezte őket a kápolna esküvőkre szóló engedélyéről, amikor már Hugo kocsijában ült, és a felhajtó felénél jártak.
Szólt Hugónak.
– Akarsz visszamenni és most megkérdezni? – kérdezte Hugo, és
kicsit lassított.
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– Nem, éppen lazítanak egy üveg bor mellett. Felhívhatom őket
holnap. Biztosan van egy csomó dolog, amit meg kell kérdeznem
tőlük. – Ásított egyet. – Az a boldogtalan Carrie még mindig nem
döntötte el, milyen menyasszonyi ruhája legyen. Elsa könyörgött,
próbáljam rávenni, hogy színt valljon.
– Nem hiszem, hogy érzéketlen akar lenni, egyszerűen csak nincs
tudatában, hogy időre van szükség valaminek az elkészítéséhez
vagy megszervezéséhez.
– Tudom – értett egyet Sarah. – Azt is elfelejtettem megerősíteni,
hogy az esküvői tortának piskótából kell készülnie, és nem
gyümölcskalácstésztából. Bron azt mondja, az oszlop nem fogja
megtartani egy hagyományos torta súlyát. De legalább Somerby
mellett döntött. És tudom, hogy ez jó választás. Fen és Rupert fantasztikus munkát fognak végezni. – Visszagondolt a látogatásra, és
kuncogott. – Szörnyű voltál. Azt állítani, hogy Rupert egy herceg
fia!
– Ó, de tényleg az – mondta Hugo, és Sarah-ra pillantott. – Nem
valami nagy herceg, de mégiscsak herceg.
– Jaj, istenem! – mondta Sarah. – Pedig olyan kedves fickónak
tűnik.
– Tudod, a két dolog nem zárja ki egymást.
Sarah hátradőlt az ülésében. Lazának, bár kissé kimerültnek érezte magát. Jó munkát végeztek.
– Tudom.
– Nem akarod becsukni a szemed és szundítani egyet?
– Te is biztosan fáradt vagy.
– Majd rágózom, az ébren tart. És teszek fel valami zenét.
Valami afrikai dzsesszzene töltötte be az autót, egy szaxofon tiszta hangjaival, és Sarah hagyta lecsukódni a szemét. Légy hálás,
mondta magának. Carrie esküvője sínen van. Rupert vagy Fenella
szóltak volna, ha gond lenne az engedéllyel. Igazán gyönyörű lesz.
Somerby idilli volt. Még esőben is gyönyörű, bár természetesen
sokkal jobb lesz, ha nem esik az eső. Rendben vagy Hugóval. Igen,
Hugo elképesztő volt, de most már csak barátok lehettek, és egyébként is mi van akkor, ha jegyben jár valakivel. Sokkal jobb, ha barátok vagyunk. És távolról sem vagyok féltékeny. Nem olyan típu275

sú nő vagyok. Élveztem azt a csókolózást, de most már olyan,
mintha egy másik életben történt volna. És hogy megmutassam,
milyen higgadt vagyok ezzel az egésszel kapcsolatban, fel fogom
ajánlani, hogy elviszem Hugót valami étterembe, amikor hazaérünk. Tartozom neki.
– Csörög a telefonod – szólalt meg Hugo.
Sarah hirtelen fölébredt, megtalálta a táskáját, aztán előkereste a
telefonját. Lily hívta.
– Sarah! Át tudsz jönni? Nem érzem túl jól magam.
– Miféle „nem túl jó” érzés? A babával kapcsolatos? – Most már
teljesen ébren volt.
– Lehet. Valami fájdalmat érzek. Ó, Sarah, annyira félek!
– Ne sírj, minden rendben lesz – nyugtatgatta a húgát. – De hol
van Dirk?
– A legjobb barátjánál alszik. Felhívtam, de azt mondta, hívjalak
téged. Nagyon messze van.
– Szívem, én is nagyon messze vagyok.
– Dirk Liverpoolban van.
– Ó.
– Hova szeretnél menni? – kérdezte Hugo.
– Egy pillanat, Lily. – Hugóhoz fordult, és megmondta Lily címét. – Mennyi idő alatt érünk oda?
– Körülbelül egy óra. Ha szerencsénk van a közlekedéssel, akkor
kevesebb.
– Lily? Körülbelül egy óra az út. Amint tudok, megyek, de tényleg fel kellene hívnod az orvost. Vagy apát.
– Nem. Téged akarlak – mondta Lily sírós hangon.
– Hamarosan ott leszek. Kérlek, Lily, ne aggódj! Mi lenne, ha
megfürödnél, amíg vársz? Az csillapíthatja a fájdalmat, és ha kórházba kell menned, akkor szép tiszta leszel.
Lily elfogadta a tanácsot, és letették a telefont.
– Nem tudom elhinni, hogy ezt mondtam – szólalt meg Sarah –,
hogy szép tiszta legyen. Teljesen megőrültem.
– De hatásos volt. Lily elfoglalja magát, amíg odaérünk. A fürdés
eltereli a figyelmét.
– Én is erre gondoltam, de honnan tudod, hogy ilyen hatása lesz?
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Sosem találkoztál Lilyvel.
– Sok olyan lánnyal találkoztam, mint ő. Visszamennek a gyerekkorba, ha félnek.
– Lily kicsit ilyen típus. De most már jobb, mint régen, és a terhesség néha biztosan elég idegőrlő. Igazán remélem, hogy nincs
semmi baj. Tudom, hogy véletlenül esett teherbe, mégis belepusztulna, ha elveszítené a babát. De Hugo…
– Tessék.
– Nem kell elvinned Lilyhez. A lakásom sokkal közelebb van.
Már eddig is hős voltál, nem kell tenned semmi mást. Vigyél haza,
akkor tudok menni a saját autómmal. Nyilván nem akarsz belesodródni Lily drámáiba.
– Ne légy csacsi, arrafelé sokkal hosszabb ideig tartana. Nem
akarjuk, hogy a húgod egyetlen másodperccel is tovább legyen
egyedül a kelleténél. Különben is szeretnék segíteni.
Sarah az út hátralévő részében azt próbálta kitalálni, hogy Hugo
vajon az ő kedvéért vagy Lily miatt ragaszkodik hozzá, hogy elvigye.
Lily tetőtől talpig fehér törülközőbe burkolózva fogadta őket.
– Ó, Sarah! Szólnod kellett volna, hogy nem vagy egyedül! –
mondta. Abban a pillanatban elkezdte a haját igazgatni és teljesen
kamasz lányosan viselkedni, amint észrevette Hugót. Vannak nők,
akiknél ez reflexszerű, ha szembekerülnek egy vonzó férfival, ismerte fel Sarah.
– Azt hittem, bizonyára kitalálod – mondta Sarah, és a fenyegető
vetélés jeleit fürkészte a húgán. – Bemehetünk?
– Természetesen. – Lily Hugóra mosolygott. – Ő kicsoda?
– Ő Hugo. Hugo, Lily. Jól vagy?
– Hozzak nektek valamit inni vagy egy kis harapnivalót? Készíthetek szendvicset vagy valamit. – Lily Hugóra nézett, túljutva abbéli zavarán, hogy a férfi pongyolában látja.
Sarah is Hugóra pillantott. Akár éhes is lehet. Az ebéd óta már
órák teltek el, és bár Fenella süteménnyel is kínálta őket a tea mellé, elég biztos volt benne, hogy Hugo egy falatot sem evett.
– Ne törődj most velem! Te hogy vagy? – kérdezte Hugo. – Sarah
igazán aggódott miattad.
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Lily kissé bűntudatosan pillantott a nővérére.
– Ó, azt hiszem, ez valami téves riasztás lehetett. A fürdés segített.
– Szóval már nem érzel fájdalmat? Nem volt semmi más jele…
tudod, hogy valami esetleg nincs rendben?
– Tegyek fel vizet, amíg beszélgettek? – Hugo, a megtestesült tapintat, kiment a szobából.
– Nem fogod tudni, mit hol tartunk! – szólt utána Lily.
– Megtalálom, amire szükségem van – kiáltott vissza Hugo.
– Nem készíthet teát egy olyan lakásban, ahol még sosem járt! –
mondta Lily, aztán hozzátette: – Elképesztő pasi!
– Ettől még nem válik tehetetlenné! Most ülj le, és mondd el,
hogy vagy. Lóhalálában rohantunk, hogy ideérjünk az ágyad mellé,
te pedig amiatt aggódsz, hogy Hugo talál-e a teát!
Lily leereszkedett a kanapéra. Sarah is leült.
– Ó, igen, megfürödtem, ahogy tanácsoltad, és a fájdalom… valahogyan elmúlt.
– Hogyan? Teljesen?
– Ühüm. De mesélj Hugóról! A való életben még jobban néz ki,
és cseppet sem hasonlít Bruce-ra, tényleg. Azt hittem, azt mondtad,
hogy csak egy kolléga.
– Így is van.
– Azt próbálod bemesélni nekem, hogy nincs a dologban semmi?
Amikor úgyszólván az ágyamig hozott? Sarah, zöldségeket beszélsz.
Sarah félig nevetni akart, félig pedig ki akarta tekerni Lily nyakát,
amiért kötekedik vele. Ezt azonnal, csírájában el kell fojtania, mielőtt Lily valami borzalmasan kínos dolgot mondana.
– Együtt voltunk és dolgoztunk. Megnéztük a helyszínt, ahol
Carrie esküvője lesz.
Ahogy remélte, ez elterelte Lily figyelmét az ő feltételezett szerelmi életéről.
– Mesélj, milyen?
– El fogom mesélni, Lils, de először tudni akarom, miért vagy
olyan jól most, amikor gyakorlatilag sírtál a telefonban.
– Mondtam már, valami fájdalmat éreztem.
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– És egyszerűen elmúlt?
Lily az ajkába harapott, és a körmeit nézegette, amelyekre rajzfilmmacskákat festettek.
– Ühüm.
Sarah a húgát fürkészte.
– Van valami, amit nem mondasz el?
Lily bólintott.
– Micsoda?
– Hát, beültem a kádba…
– Siess! Hugo bármelyik percben visszajöhet!
– Oké, mondom már. Légy türelmes!
Sarah a húgára meredt. Remélte, pillantásával képes rávenni Lilyt,
hogy elmondja, mi történt.
– Pukiztam – mondta Lily, és kuncogni kezdett. –Beültem a kádba, hátradőltem, és aztán… egyszerűen megtörtént. Buborékok meg
minden. Utána sokkal jobban éreztem magam.
– És arra nem gondoltál, hogy felhívj engem? Lily megrázta a fejét.
– Eléggé magányos voltam. Nagyon jó, hogy itt vagy. És Hugo
olyan, mint egy álom.
Az álomszerű Hugo visszajött a szobába.
– Készítettem egy kis teát, és találtam egy csomó maradék indiai
kaját. Megmelegítsem?
Sarah nevetni kezdett. Lilyre nézett, aki egy párnába temette az
arcát.
– Jó ötlet, de nem Lilynek. Úgy tűnik, az indiai konyhától felfúvódik.
Az este hátralévő részében eszegettek, és Szex és New York-DVDket néztek. Kellemes volt, és meglepően jól érezték magukat.
Miközben Hugo készített még egy adag teát, Lily így szólt:
– Jó, hogy olyan pasid van, aki jól ismeri a saját női oldalát.
Amikor Hugo bejött, megkérdezte, miért nevet annyira Sarah.
Nem mondta el neki.
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Bron dilemma előtt állt. Noha papíron tökéletesen jó terve volt
Carrie tortájának elkészítéséhez, nem tudta biztosan, hogy beválike, amíg nem végez el néhány kísérletet. Az igazi torta elkészítése
még túl korai lett volna, de szüksége volt néhány próbasütésre,
hogy biztos legyen benne, minden működni fog. Ehhez szerszámok
kellettek. Rogernek volt egy tele szerszámoskamrája, de oda nem
megy vissza. A nyilvánvaló megoldás James. Ő kertész, és egy
kertésznek mindig vannak szerszámai, nem?
A problémát az jelentette, hogy összeszedje a bátorságát, és beszéljen vele. James kezdeti barátságossága és szívélyessége óta a
barátságuk nem sokat fejlődött. James integetett neki, amikor meglátta, és időnként együtt teáztak a kerítésnél, de ennyi volt az egész.
Már legalább egy napja nem is látta. Bron hosszú idő óta először
azon kapta magát, hogy nem Rogerre, hanem egy másik férfira
gondol. Egy nagyon édes mosolyú férfira. És bár nem arról volt
szó, hogy Roger után öt perccel bele akart volna keveredni egy
újabb kapcsolatba, de mégis sértőnek érezte, hogy James még csak
egy italra sem hívta meg.
Az volt a baj, hogy kicsit kezdett belezúgni Jamesbe (valószínűleg azért, mert annyira más, mint Roger), de fogalma sem volt, hogyan érezhet iránta a férfi. Tudta, hogy egyedülálló. Jól kijöttek
egymással, de ez nem olyan jellegű kérdés, amit nyíltan fel lehet
tenni. Bron a puszta gondolattól elvörösödött. Tényleg egy kicsit
korai Roger után, és a romantikus érzések nem feltétlenül jelentenek bármit is, nem igaz?
James valószínűleg nem kerüli őt. Egyszerűen arról lehet szó,
hogy sosem ugyanabban az időben tartózkodnak otthon. James
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korán reggel elmegy dolgozni Brodie-val, esténként pedig Bron jár
el gyakran otthonról frizurát készíteni. Elterjedt a híre, hogy munkaidő után is vállal fodrászszolgáltatásokat, és igazán elfoglalt volt.
Sőt élvezte is, tűnődött el. Ha tudta volna, milyen sok munkát kaphat szabadúszóként, akkor már ezer éve eljött volna a szalonból, ha
nem állt volna olyan nagymértékben Roger irányítása alatt.
De ezt az estét úgy rendezte, hogy szabad legyen. Abban a pillanatban kész lesz kirohanni a házból, amint James hazaér, akár biciklivel, akár kocsival. Igazán szüksége van a segítségére. Az időjárástól függően hideg sörrel vagy forró teával csalogatja majd be a
házába, és megkérdezi, vannak-e szerszámai. Biztosan van neki
néhány, vagy legalább hozzá tud férni valahol. Hallotta, hogy
James autója lefékez, és majdnem összetörte magát igyekezetében,
amint leszáguldott a lépcsőn, és kirohant a bejárati ajtón.
– James! – kiáltotta.
A férfi hirtelen megfordult.
– Bron! Jól vagy?
A lány rájött, hogy a kiáltása bizonyára kissé pánikszerűnek tűnt.
Miért hagyták cserben a szokásos társasági képességei? Nem akarta, hogy James kétségbeesettnek tartsa, vagy úgy gondolja, hogy be
akarja hálózni őt. Nem, igazán nem voltak tervei vele.
– Jól vagyok, de szeretnék egy szívességet kérni tőled. Lenne
kedved bejönni és inni valamit? Teát? Sört? Bodzaszörpöt?
– Szuper. Csak bemegyek és lezuhanyozom. Attól a rengeteg esőtől őrülten burjánzik a kert, én pedig bűzlök.
James tusfürdőillatot árasztott, amikor megérkezett. Haja, amelyet
Bron továbbra is nagyon szeretett volna rövidre vágni, nedves volt.
– Sört? – kérdezte. – Már elmúlt hat óra, és hosszú napod volt.
– Igen, kérek. – Elvigyorodott, és elvette a sörösdobozt. – Pohár
nem kell.
– Üljünk le odakint? Most, hogy kitisztult az idő, jól ki lehet
használni a kertet. – Bron felvett egy tál chipset, amit korábban
kikészített, és hozta a bodzaitalát.
A kert végébe ki volt rakva egy régi pad egy rozoga asztal mellé
úgy, hogy a lemenő nap rásüssön. Bron letette a chipset és az italt.
– Csak beszaladok valamiért. – Egy nagy, vonalas jegyzettömbbel
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jött vissza, amelyre a terveit készítette. – Erről a tortáról van szó.
Azt hiszem, említettem már. Most már tényleg el kell készítenem
ezt az átkozottat.
– Átkozott?
– Hát, igazából nem. Csak nem vagyok róla meggyőződve, hogy
képes vagyok jól megcsinálni. Szükségem van egy igazán erős rúdra, ami bele van szúrva egy olyan alapzatba, ami nem fog felborulni, bármi történjék is.
– Ez egy fa alakú torta, nem? Tehát jó lenne hozzá egy betonnal
töltött virágcserép, amelybe beleszúrják a rudat.
– Hol kapok acélrudat? Vagy a fa is elég erős lenne? James elgondolkozott.
– Azt hiszem, tényleg az acél lesz a legjobb. Kár, mert fa
felmosónyelet könnyű lenne szerezni. De biztosan lehet acélrudat is
kapni. Egy állványdarab túl vastag lenne?
Bron eltűnődött.
– Talán nem, ha a rajta lévő torta elég nagy ahhoz, hogy arányosnak tűnjön. És az állvány üreges lesz, amibe könnyebb beletűzni a
dolgokat.
– Mutasd meg még egyszer a terveket! – James elvette a papírt, és
egy ideig csöndben tanulmányozta Bron rajzait. – Szóval fémkorongok kellenek a torta megtartásához. Azokat hol fogod beszerezni?
– Hát, ha egy seprűnyelet használnék, akkor vehetnék kivehető
aljú tortaformákat. Ezeket a legtöbb mér rétben lehet kapni. De
nem vagyok benne biztos, hogy ahhoz is elég nagy méretben kapható, hogy egy állványdarabon jól mutasson. – Összeráncolta az
orrát. – Nehéz a tortaművészek élete. A fodrászat sokkal egyszerűbb.
James fölnevetett.
– Ne aggódj! Biztosan van megoldás, csak meg kell találnunk.
Mit gondolsz, hány korongra lesz szükséged?
– Szerintem körülbelül hat elég lesz. Azt hiszem, ha fémet használunk, akkor készíthetek gyümölcskalácstésztát, ami hasznos lehet.
– Eddig még nem hallottam, hogy egy süteményt hasznosnak ne282

veztek volna, de gondolom, egyszer mindent el kell kezdeni.
Bron bólintott.
– Egy kiránduláson tényleg nagyon hasznos egy gyümölcskalács,
de ebben az esetben azt jelenti, hogy most elkezdhetem a sütést. A
gyümölcs természetesen sokkal drágább lesz, de nem hiszem, hogy
Carrie törődne vele. – Ismét összeráncolta a homlokát. – Legalább
Lily tortáját nem nekem kell megsütnöm.
– Lily? Ki az a Lily?
– Ó, Sarah őrült kis húga. Nagyon vicces, de kissé bolond, és nagyon hagyományos esküvőt szeretne, szinte ingyen. A barátnőm,
Elsa átalakít neki egy jótékonysági boltból származó menyasszonyi
ruhát; én találtam néhány vendéglátót, akik önköltségi áron elkészítik az ételt, a templomi virágok pedig megmaradnak az előző esküvőről. A tortát a nagynénje süti. Sarah-nak igazán találékonynak
kell lennie, hogy mindent elrendezzen.
– Nem csoda – felelte James, miközben felhúzta az egyik szemöldökét.
Bron fölnevetett.
– Sarah valószínűleg szeretné, ha Carrie-nek gyümölcskalácstésztából készült tortája lenne, és akkor nagy tételben vehetnénk az
alapanyagokat. Ezt talán még mindig megtehetjük. Odaadhatom a
gyümölcsöt és egyéb nyersanyagokat Sarah-nak, hogy Dot nénikéjük vagy ki meg tudja sütni. Mit gondolsz?
James ezeket a részleteket gondolkodás nélkül elengedte a füle
mellett.
– Fogalmam sincs.
Bron felsóhajtott. Tisztában volt vele, hogy csak azért kéri ki
James véleményét, mert férfi. Ez egy rossz szokás, amit akkor vett
fel, amikor Rogerrel élt. Le kell szoknia róla!
– Szóval – folytatta James –, akármilyen tészta mellett döntesz is,
meséld el, hogyan teszed fel a tortákat a korongokra és a rúdra.
– Az összes tortarészt félbevágom, és a rúd köré illesztem a korongok tetején. Aztán amikor kapok egy durva gömb alakot, akkor
bevonom cukormázzal, hogy tökéletesen gömb alakú legyen.
– Rengeteg tésztára lesz szükséged. És mázra.
– Minden bizonnyal, és arra gondoltam, hogy mivel
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Carrie-nek készül, egy kis kristályt is teszek minden virág közepébe. Nézd! – Megmutatta Jamesnek a négyszirmú virágok rajzát,
amelyek a gömböt borítják majd. – Nagyon csillogó-villogó, nem
gondolod?
– Nem fog beletörni ezekbe a vendégek foga? – kérdezte James.
Bron fölnevetett.
– Nem! Csak a torta belsejét fogják felszolgálni.
– Ez esetben tényleg csillogó-villogó.
– Szóval kertészként kerítenél nekem egy szép, betonozott virágcserepet? – kérdezte Bron. – Ha lesz rá időm, be fogom festeni,
hogy réginek tűnjön, de igazából azt hiszem, nem lesz.
– Mi lesz vele utána?
Bron vállat vont.
– Nem tudom. Polisztirénből is fogok készíteni egy sorozatot.
– Mi a csodáért készítenél polisztiréntortákat? Csak nem valami
furcsa diétán van ez a nő?
– Nem! – nevetett Bron. – Azért, mert szeretnénk belőlük két sort,
ami a nagyobb, igazi tortát eredményezi. Úgy tűnik, a helyszínen
ideálisan fel lehet állítani ezeket, és igazán mesésen fog kinézni.
Kilenc tortát nem tudok sütni, és annyit nem fognak megenni.
– Értem.
– Bár sok más torta is lesz. Ez az egy a látványért készül, tényleg.
– Szóval hányan jönnek az esküvőre?
– Nem vagyok benne biztos. Azt hiszem, még Sarah sem tudja.
Carrie állandóan meggondolja magát. A nagy tortát ötven személyre készítem, és további száz embernek elegendő tortát is sütök még.
Egy ilyen nagy esküvőhöz ez eléggé az utolsó pillanatban van. –
Észrevette, hogy nem kellett volna említenie Carrie nevét, mivel az
esküvőt még mindig titokban kellene tartani, de aztán rájött, hogy
James nem olvassa a Celebet, tehát valószínűleg akkor sem ismerte
volna föl a nevet, ha teljes egészében kimondta volna. – Nem ismersz esetleg egy kovácsot?
– Nem, de ismerek egy valamirevaló hegesztőmunkást. Ő ráerősíti majd neked a rúdra a korongokat.
Bronnak vissza kellett fognia magát, nehogy tapsikolni kezdjen,
mint egy túlságosan izgatott iskolás lány.
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– Kitűnő! Ki az?
– Én. Az informatikát megelőzően művészeti főiskolára jártam,
mielőtt kertész lettem. Akár hiszed, akár nem, hegesztettünk is.
Bron ismét elámult, hogy James mennyire más, mint Roger. Lehet, hogy állandóan Roger akarta intézni a dolgokat, de mégsem
volt valami praktikus vagy segítőkész.
– Ó, ez csodálatos lenne! Be tudod szerezni a darabokat?
– Úgy érted, a rudat és a korongokat? Tudok szerezni néhány
fémlemezből készített darabot, ha megadod a méreteket.
– Fantasztikus!
– Még a betoncserepet is le tudom festeni neked.
– Ó, James, te fantasztikus vagy. Igazán aggódtam a dolog technikai része miatt. Most már tudom, hogy együtt jól meg tudjuk csinálni.
James halványan elmosolyodott.
– Már nagyon régóta nem vettem részt semmi „együttes” dologban.
A hangulatot megsuhintotta a szomorúság, és Bron hirtelen ellenállhatatlan vágyat érzett rá, hogy vigasztalón átölelje Jamest. Tudta,
hogy ez nem lenne helyes, ezért így szólt:
– Nem minden alakul mindig úgy, ahogyan kellene.
Aztán rájött, hogy nem vigasztalónak, hanem cinikusnak tűnt, és
azt kívánta, bár megölelte volna. James annyira aranyos!
– Mit főzöl vacsorára? – kérdezte gyorsan, csupán azért, hogy
megváltoztassa a hangulatot.
James hunyorgott. A hangulatváltás nyilvánvalóan működött.
– Semmi komolyat. Valószínűleg omlettet. Szokás szerint.
– Miért nem sétálunk át a kocsmába? Nálam sincs sok minden –
mondta Bron, és szorított, hogy James igent mondjon.
– Akkor ma este nincs randevúd?
Bron egy pillanatig nem tudta, miről beszél.
– Nincs, miért?
– Nem fontos. Csak esténként általában elmész itthonról.
Bron fölnevetett. Tehát észrevette, hogy nincs itthon. Ez vajon jó
jel, vagy sem? Valószínűleg inkább a nyári tévéprogramokról árulkodik, mint az iránta való érdeklődéséről.
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– Ó, nem randizni járok. Frizurákat készítek! Az idősebb ügyfeleim, akik elég gyakran összegyűlnek egymás házában, napközben
kötnek le. De van néhány olyan kliensem is, aki dolgozó nő vagy
anyuka, és akkor szeretné elkészíttetni a frizuráját, amikor van valaki, aki vigyáz a gyerekeire. Esténként nekik dolgozom.
– Értem. Azt hittem, mozgalmas társadalmi életet élsz.
Bron, még mindig megdöbbenve James tévedésétől, így felelt:
– Egyáltalán nem. Még csak most hagytam el Rogert. Óvom az
energiámat.
Később, a kocsma felé sétálva, majd utána, a hazafelé vezető úton
Bron még mindig azon tűnődött, hogyan érez iránta James. Nagyszerű estéjük volt, könnyedén elbeszélgettek, még nevetett is James
viccein, de még mindig fogalma sem volt arról, vajon James többnek látja-e őt, mint a szomszéd lánynak, akinek éppen segít. Rossz
ruhái és túl hosszú haja alatt (még nem élt Bron hajvágásra tett
ajánlatával) nemcsak nagyon vonzó férfi volt, de higgadtsága ellenére teljesen kiismerhetetlen is. És Bronnak sosem ment könnyen a
férfiak megértése. Talán emiatt ismerte fel későn, hogy milyen ember valójában Roger. Sóhajtott. Most, miután beleegyezett, hogy
segít neki a tortával, legalább egy kicsit többször fogja látni Jamest.
Miután tisztázta, hogy James segítségével hogyan fogja fölépíteni
a szerkezetet, tudta, hogy ideje elkezdeni a próbasütést.
Veronicának, a hivatalosan ellenőrzött konyha tulajdonosának volt
viszonteladói kártyája, és Bron szervezett vele egy találkozót, hogy
meg tudjon venni néhány alapanyagot. Bár elméletileg biztos volt
benne, hogy a tortája jó lesz, sok időt akart adni magának a gyakorlásra. A hatalmas raktáráruház parkolójában találkoztak.
– Hello, drágám! – kiáltotta Veronica, és integetett, miközben bezárta az autóját. – Ez olyan jó mulatság!
– De te biztosan gyakran jársz ide! Te mindig tortákat sütsz!
– De nem hírességeknek. Az teljesen más. Ó, és a barátnőd, Sarah
megkért, hogy készítsem el a tortát a húgának, mivel egyébként is
mi intézzük a vendéglátást. Úgy látszik, a családi barát, aki sütötte
volna, valamiért nem tudja elkészíteni. Remélem, nem bánod.
– Egyáltalán nem. Miért kellene?
– Nem akartam, hogy azt gondold, ki akarlak túrni az új tortaké286

szítő karrieredből.
Bron megrázta a fejét.
– Biztosíthatlak, hogy már így is bőven elég munkám van.
– Szóval jól megy a szabadúszás?
– Igen, igazán elfoglalt vagyok. És sokkal jobban szeretem, mint
gondoltam. Aggódtam, hogy hiányozni fognak a munkatársak, de
lakásokra járni sokkal jobb mulatság. Időnként egész családok frizuráját készítem el. A könyvelés viszont egy kissé rémálomszerű,
azt kell mondanom.
– Tényleg?
– Hát… valójában nem annyira, azt hiszem, de a pénzügyekkel
mindig Roger foglalkozott, tehát most egy kicsit menet közben
tanulom a dolgot. – Bron mindig neheztelt kissé amiatt, hogy folyton Roger intézte az ügyeket, de már rájött, hogy ez időnként elég
hasznos tulajdonság lehet.
– Én elég sokat könyveltem, miután olyan hosszú ideig készítettem tortákat a nőegyleti vásárokra. – Veronica elhallgatott. – Sarah
azt mondta, hogy az olyan dolgokat, mint a liszt, a vaj és a margarin, amelyek mind a két tortához kellenek, együtt vegyük meg. Aztán kiszámolom majd, hogy mennyi kellett Lily tortájához.
Bron megrázta a fejét.
– És még úgy gondoltam, hogy az én könyvelésem bonyolult!
– Azt hiszem, körülbelül ugyanannyiból fog kijönni. A te tortád
sokkal nagyobb, de az enyém tele lesz drága gyümölcsökkel, konyakkal és ilyesmivel.
– Ahogy gondolod, Veronica. Biztos vagyok benne, hogy Sarahval el tudjátok osztani egymás közt. Én csak annyit akarok, hogy a
tortám ne potyogjon a padlóra egy kupac morzsa formájában.
Veronica kuncogott.
– Használhatjuk az üzleti hitelkártyámat. Összeírtad, mire van
szükséged?
– Igen. Bár ez nem a végső tortához kell, csak gyakorláshoz. Szeretnék meggyőződni róla, hogy jól rajta marad a máz. Borzalmas
lenne, ha lepotyogna.
Veronica talált egy bevásárlókocsit, ami Bronnak úgy tűnt, alkalmasabb lenne egy egész repülőnyi ember bőröndjeinek mozgatásá287

ra, mint lisztes- és cukrosdobozok szállítására.
– Nem hiszem el, hogy ilyen nagy kocsi kell – mondta, amint követte barátnőjét, és beléptek az épületbe. Amint beértek, megállt. –
Ez óriási! Mint egy repülőgéphangár!
A padlótól a plafonig magasodó halmokban álló, műanyag csomagolású élelmiszertömböket csak targoncával lehetett elérni. A
tornyokat alkotó tömbökben konzervdobozok, papírdobozok, palackok és mindenféle, élelmiszer-tárolásra alkalmas csomagok voltak. Bron számára olyannak tűnt, mintha összekeverték volna a
legnagyobb barkácsáruházat, amit valaha látott, és egy élelmiszerdiszkontot, és a termékek benne maradtak a kartondobozokban.
De az áruházban nem csak a Bron listáján szereplő mindennapi
árucikkeket tartották. A tortájának mesésen kell kinéznie, de az
alapanyagok elég egyszerűek. Amikor meglátta, mi mindent lehet
kapni ebben az áruházmonstrumban, vásárlási láz söpört végig rajta, és mindent akart, óriási mennyiségben.
– Ó, nézd! Nagy dobozos édesgyökér-cukorka! Vennem kell
apámnak, mire legközelebb átmegyek hozzá. –A kocsiba tett egy
dobozt. – És nagyon olcsó!
– Ne feledd, hogy az áfa nélküli árak vannak kiírva – mondta
Veronica, gyöngéden megérintve Bron karját. –Vissza tudom igényelni, de előre ki kell fizetni.
Bron nem hagyta magát lehangolni.
– A saját dolgaimat külön fogom tartani. Nem fizettethetem ki
Carrie-vel apa édesgyökér-cukorkáját. Ó, és oda nézz! Dobozszámra áll a Dairy Milk csoki. Képzeld csak el, hogy sosem fogy el!
Veronica kuncogott.
– Nem akarod kockáztatni a csinos alakodat a túl sok csokival. Ha
megveszed, rettenetes kísértést jelent majd.
– Hm, szerintem is. – Visszatette az egész életre elegendő csokoládét, amit a kocsira pakolt. – Jobb, ha előveszem a listámat.
– És próbáld tartani magad hozzá, különben a végén egy vagyont
költesz, és nem veszed meg azokat, amikre szükséged van. Higgy
nekem, tudom!
Bron nagyon örült. Úgy érezte, remek fogást csinált. Nem tért el
túlságosan a listájától, és ahol igen, azt meg tudta indokolni. Ami288

kor visszamentek Veronica nagy és minden egészségügyi követelményeknek megfelelő konyhájába, volt nála néhány hatalmas tortaforma, egy nagy szoba beburkolásához elegendő fólia, majdnem
ugyanannyi sütőpapír, továbbá sütőlemezek, hűtőrácsok, többzsáknyi ezüst gyöngy és egyéb dekorációs holmik, amelyekről azt gondolta, esetleg hasznosak lehetnek, valamint rengeteg vaj, liszt és
cukor. A padlón álló alapanyaghalmok tetejére néhány tálca tojást
rakott. Amint tudni fogja, mit készít, elhozhatja a kristályokat
Elsától.
– Kimerítő dolog ilyen óriási mennyiségben vásárolni! – mondta,
miközben segített Veronicának behozni egy hatalmas liszteszsákot.
– Minden olyan hatalmas.
– És rengeteget sétál az ember, mert rettenetesen nagy a hely –
mondta Veronica. – A kukoricapehely és a zabkása egy mérföldre
van egymástól. Azt hiszem, semmi más testmozgásra nincs szükségem, amikor elmegyek a Cash and Carrybe. Ezeken a napokon lenyűgözően erős a felsőtestem.
Bron a karjára pillantott, amely enyhén remegett a megerőltetéstől.
– Hm, azt hiszem, dolgoznom kell a karizmaimon. Veronica vizet
töltött a teáskannába, és amíg várta, hogy felforrjon a víz, így szólt:
– Szóval, drágám, meg fogjuk tudni osztani a konyhát? Ideális
esetben nem fogunk ütközni időben, de csinálnod kell egy próbasütést, és minden réteghez idő kell, rám a szokásos sütéseim is várnak.
Bron sietve megnyugtatta:
– Nagyon rendes leszek, ígérem. Nagyon jól szervezem a konyhai
munkáimat.
Veronica fölnevetett.
– Hát, igazán hiányzol Patnek; úgy tűnik, az a Sasha a kisujját
sem mozdítja, hogy segítsen neki.
Bron próbált közömbösnek tűnni. Nem sikerült.
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Harminckettedik fejezet

Bron éppen Elsa haját tűzte fel a Laurence-féle bál estéjén. Mivel
Elsának rövid haja volt, ez sokáig tartott. A gyengéd ujjak alatt ülő
Elsa olyan ideges volt, mint egy menyasszony, de próbált derűsen
beszélgetni.
– Csak három hét van hátra az esküvőig. Hány tortát sütöttél már?
– Sokat. James már nem eszi meg, amit sütök. Elsa meglepetten
nézett rá.
– Hogy érted ezt? Azt hittem, minden férfi szereti a süteményt.
– Az első néhány kísérletemet hálásan elfogadta, de legutóbb ezt
mondta: „Sajnálom, egyszerűen nem tudok többet megenni.”
Mondtam neki, hogy ez nem torta, hanem részeges piskóta. Mire
azt felelte: „De sütemény, ugye?”
Elsa kuncogott.
– És mit csináltál vele?
– Nagyon bátor voltam, felvittem a nagy házba, és Vanessának
adtam. El volt ragadtatva. Másnapra vacsoravendégeket várt. Igazán hízelgő volt a dicsérete. Remélem, nem rúgtak be tőle. Rengeteg sherry volt benne. A Cash and Carryben vettem egy kicsit. Szóval – folytatta Bron – tényleg azt állítod, hogy nem találkoztál
Laurence-szel a társastáncórád óta?
– Ühüm. Most már tényleg aggódom a következő találkozásunk
miatt. Egy kicsit… nem is tudom… undok volt az óra után. És szerintem elég jól csináltam. Szinte suhantam a tánctanárral. – Elmosolyodott. –Gyakoroltam is.
– Ó, mutasd meg! – mondta Bron elragadtatva. –Csak várj, amíg
végzek a hajaddal, és kisminkellek.
– Együtt kellett volna gyakorolnunk, de Laurence nem volt itthon.
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Úgy tűnik, elég sokat kell utaznia üzleti ügyben. Mindenesetre
most azért vagyok ideges, mert a múltkor nem voltunk összhangban.
– Badarság – felelte Bron. – Jók lesztek.
– Tessék – szólalt meg Bron félórával később –, nézd meg magad!
Elsa a műhelye falára rögzített egész alakos tükör elé lépett. Már
sok menyasszonyt megnézett benne, de önmagát ritkán tanulmányozta olyan alaposan. Bron odament, és kezében hajlakkal Elsa
mögé állt, arra az esetre, ha netán néhány hajszál venné a bátorságot, és kiszabadulna. Mindketten elégedettek voltak a művükkel.
„Pompásan sikerült a ruhám – gondolta Elsa –, valószínűleg azért,
mert elég sok időm volt rá, mivel Carrie még mindig nem döntötte
el, mit szeretne.” A kis, buggyos ujjak, a magas derék és a mély
dekoltázs hatására tényleg úgy nézett ki, mint egy Georgette Heyerregény* borítójának illusztrációja, gondolta. A felsőszoknya egy
nagyon halvány sárga, lágy alsószoknya fölött nyílt szét. Nem mesélte el Bronnak, de mielőtt elkezdte, összehasonlította a színeket
azokkal a színmintákkal, amelyeket a színtanácsadótól kapott.
Rögzített, műhajjal dúsított, törékeny művirágokkal és rengeteg
hajtűvel díszített frizurája kifogástalannak tűnt. Könyékig érő kesztyűt viselt, a karjára könnyű stólát vetett.
– Ó, Elsa! – kiáltott fel Bron, és arcon csókolta. –Fantasztikusan
nézel ki! Őszintén. Nézd meg magad! Nagyon csinos vagy. Készítenem kell rólad egy fényképet. Maradj ott! – Bron elrohant a telefonjáért, és készített néhány felvételt, miközben Elsa kritikus
szemmel nézegette magát. Inkább a ruha részleteit és szabását figyelte, mint az arcát.
De amikor Bron megmutatta neki a képeket, így szólt:
– A mindenit, tényleg elég jól nézek ki. Talán mindig így kéne
hordanom a hajamat. – Fölnevetett. – Ha nem megyek közel egyetlen mágneshez sem, és nem repül ki az összes hajtű, akkor ez egy
teljesen új külső lehetne számomra.
– Hülye – mondta Bron. – Az eredeti, hétköznapi hajadtól vagy
*

Georgette Heyer (1902-1974) angol írónő, történelmi regények és detektívtörténetek szerzője. (A szerk.)
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szép, de ez különleges, mert úgy nézel ki tőle, mint egy festmény.
Elsának be kellett ismernie, hogy valóban úgy néz ki. Kíváncsi
volt, mit gondol majd Laurence; remélte, hogy kellően le lesz nyűgözve.
Kinyújtotta az egyik lábát, és most már kezdte élvezni az egészet.
– Jó, hogy ez a tánccipő annyira divatos. Igazán olcsó volt.
– Szóval nem fogod bánni, ha az egyiket otthagyod a bálban –
mondta Bron.
Mindketten kuncogtak.
– Nem hiszem, hogy a királyfit is meghívták.
– Nem Laurence a királyfid? – kérdezte Bron. Elsa megrázta a fejét.
– Nem tudom. Úgy értem, tényleg kedvelem, és úgy tűnik, jól kijövünk egymással, de lehet, hogy csak akart valakit, akit elvihet a
bálba, különben többször beszéltünk volna, nem gondolod? Csak
egyszer hívott fel, hogy megerősítse, mikorra jön értem. Bron vállat
vont.
– Talán ma este történik majd valami.
Elsa érezte, hogy elpirul ettől a lehetőségtől. Mostanában elég sokat gondolt Laurence-re, és gyakran kapta magát azon, hogy elképzeli, milyen lehet igazi randevúra menni vele.
– Talán igen. – Bronra pillantott. – Nagyon izgulok, és olyan vagyok, mint egy csitri!
– Az jó. Néha a bulira készülődés a legjobb az egészben. És most
nézzük meg még egyszer, utoljára. – Ide-oda fordította Elsa fejét,
és mindenütt ellenőrizte.
– És mi a helyzet veled és Jamesszel? – kérdezte Elsa, mert nem
akarta, hogy Bron úgy érezze, ő kimarad a boldog várakozásból.
– Hát, nagyszerű, hogy segít nekem a tortával kapcsolatban. Készített hozzá egy állványt, és igazán sokat bajlódott vele, de nem
tudom igazán, hogyan érez irántam mint nő iránt. – Felsóhajtott.
– És te hogyan érzel iránta?
Bron megrázta a fejét.
– Remek ember, és nagyon vonzó, de nem tudom, hogy csak azért
zúgtam-e bele, mert annyit segített, és egyébként is, Roger után
bárki vonzónak tűnne.
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– Kedves, vonzó és segítőkész. Tökéletesnek hangzik! – mondta
Elsa.
– Igen, de csak most keveredtem ki egy kapcsolatból, és ilyen
hamar valószínűleg még csak gondolnom sem lenne szabad más
férfira. És azt hiszem, James is megégette magát. Mindenesetre
szerintem csak a szomszéd lánynak tekint.
Elsa elgondolkozva nézett a barátnőjére.
– Ez részedről rendben lenne? Bron vállat vont és sóhajtott.
– Azt hiszem. Igazán ki kellene próbálnom, hogy egy kicsit hoszszabb ideig egyedül éljek, mielőtt összejönnék egy másik pasival.
Te nagyon klasszul csinálod. Egyedül élsz, a saját üzletedet vezeted.
– Te is a saját üzletedet vezeted, és egyedül élsz!
– Most igen, de már korábban is ezt kellett volna tennem, tényleg.
Annyira felszabadító. Először nagyon féltem tőle, de sokkal jobb,
mint együtt élni valakivel, akit nem szeret az ember. Sarah-nak
igaza volt – mondta Bron, és spriccelt egyet az aeroszolos dobozból, szórakozottan leragasztva néhány hajszálat. – Igen, készen
vagy. És most állj fel, és mutasd meg a legjobb keringődet! Bécsi
keringő vagy rendes angolkeringő? Néztem a Strictlyi, tudom, mi a
dolgom!
Elsa feltett egy nemrégiben vásárolt CD-t.
– Mindkettőt megtanultam. Igazán nem akartam, hogy kínos
helyzetbe kerüljek. És egyáltalán nem könnyű egyiket sem egyedül
csinálni.
– Hűha! – mondta Bron néhány perccel később, miután megnézte,
hogyan mozog, hajladozik és lebeg Elsa. – Ha ezek után nem ölel
meg szenvedélyesen, akkor bizonyára meleg.
– Ó, nem hiszem! Lehet, hogy nincs sok tapasztalatom, de szerintem legalább ezt észrevettem volna.
– Hát, ma este valószínűleg egyértelműen kideríted. Ó! Annyira
izgulok érted – mondta Bron, és arcon csókolta Elsát. – Nagyon
csinos vagy! Várj, amíg megmutatom Sarah-nak. Most mennem
kell. Sok szerencsét! –Ezzel felkapta a táskáját, csókot dobott
Elsának, és kiviharzott az ajtón.
Elsa megjelenése valóban kellően lenyűgözte Laurence-t. Valójá293

ban hosszú másodpercekig meg sem tudott szólalni.
– Bámulatosan nézel ki – mondta végül, és elpirult. –Teljesen elképesztően. Tudtam, hogy remekül fogsz kinézni, de sosem képzeltem, hogy minden részlet ilyen tökéletes lesz.
Elsa nevetett, és el volt ragadtatva attól, hogy milyen hatással van
Laurence-re.
– Észrevettem ám, hogy nem vagy korhű jelmezben.
– Valóban nem. Arra gondoltam, esetleg nem érem el az előírt
Colin Firth-színvonalat, és megúszhatom frakkban.
– Szerintem ez csalás – mondta Elsa. – Kikölcsönözhettél volna
egy ruhát. Úgy volt, hogy mindkettőnknek kikölcsönzöl valamit!
– Tudom, de eszembe jutott, mit mondtál az izzadságszagú függönyök viseléséről, és a saját, nemrégiben tisztított frakkom mellett
döntöttem.
Elsa fölnevetett, és hirtelen inkább boldognak érezte magát, mint
idegesnek. Nagyszerű este volt, gyönyörűnek érezte magát, és úgy
tűnt, Laurence örül, hogy látja.
A férfi még mindig őt nézte.
– Tudod, elképzelhető, hogy esetleg elhomályosítod a születésnapját ünneplő lány szépségét, de ne aggódj, ha úgy tűnik, hogy ki
akarja kaparni a szemedet, akkor garantálom, hogy biztonságban
kiszabadítalak.
Elsa megint fölnevetett.
– Őszintén szólva nem számítottam rá, hogy ilyen sok időt szánhatok a ruhámra. Még mindig Carrie utasításait várom. Lemondtam
egy másik menyasszonyt, mert úgy gondoltam, túl elfoglalt leszek
ahhoz, hogy el tudjam készíteni a ruháját. De ez eléggé kapóra jött,
mert most én készítem Sarah húgáét. Nem újat varrok neki, hanem
egy igazítás lesz, vagy inkább egy teljes átalakítás.
– Lenyűgöző – mondta Laurence, és karon fogta Elsát. – Valamikor el kell majd mesélned. De most ideje, hogy Hamupipőke elinduljon a bálba. Hozol valamiféle kabátot a kendődön kívül?
– Ez nem kendő, ez egy stóla! – javította ki Elsa. –Akkoriban még
nem találták fel a kendőket, vagy legalábbis nem annak nevezték
őket.
– Hát akkor ragadd meg a retikülödet, és induljunk! Örömmel fo294

god hallani, hogy felraktam a tetőt az autóra.
Elsa elnevetette magát.
– Megkönnyebbültem. Egyébként is valószínűleg össze fog omlani a frizurám, de jó lesz, ha előbb odaérünk.
Aztán, amint elhelyezkedett a Morganben, így szólt:
– Nagyon örülök, hogy a barátod nem rajong komolyan Marié
Antoinette-ért és kortársaiért. Az ő abroncsaikat és azokat a parókákat sosem raktad volna be ebbe az autóba.
A bált egy tökéletes, régence-korszakban épült kastélyszállóban
tartották.
– A barátod… Natashát mondtál? Bizonyára külön a bálra választotta. Tökéletes! – mondta Elsa, amint felhajtottak a házhoz, és
megkerülték, hogy leparkoljanak.
– Valójában azt hiszem, a barátai szállodája, és a bált illesztette a
helyszínhez. Tudsz járni abban a cipőben, vagy vigyelek be?
Elsa oldalra billentette a fejét.
– Tegyük fel, hogy azt mondom, neked kell bevinned.
– Akkor tökéletes tűzoltóstílusban a vállamra hajítalak, és megyünk! – felelte Laurence.
– Oké, közlöm veled, hogy ez a cipő nagyon kényelmes, és jól
tartja a lábam. Bár a sarka nem elég magas a rendes tánchoz.
– A tánchoz nem kell magas sarkú cipő, nem? – Laurence meglepetten nézett rá.
Elsa fölvetette a fejét, és élvezte a műhaj tincseinek érintését az
arcán.
– Te vagy a szakértő.
– Valójában már nem vagyok benne biztos. Terry sokkal jobb
volt. – Felvonta a szemöldökét, megfogta Elsa könyökét, és átadott
neki egy pohár pezsgőt, amelyet egy felé kínált tálcáról vett el. –
Ezt idd meg, és menjünk!
Most, amikor már ténylegesen itt voltak, és arra készültek, hogy
szembenézzenek egy egész teremnyi idegennel, Elsa érezte, hogy
visszatér az idegessége, különösen akkor, amikor meglátott egy
jegyzettömbökkel felszerelt csoportot. Úgy tűnt, szemügyre vesznek minden érkezőt.
– Ezt nagyon nem szeretném! – morogta Laurence-nek összeszo295

rított fogakkal. – Sosem jöttem volna el, ha tudom, hogy jelmezbemutatón leszek!
– Sajnálom – mormolta vissza Laurence, és karját Elsa derekára
tette. Bár nagyon jó érzés volt, de nem segített a lány izgatottságán.
– Akkor én sem jöttem volna. Sosem tettelek volna ki ennek, ha
sejtettem volna, hogy van valamiféle jelmezverseny. Egyetértek,
teljesen barbár dolog.
Ez az eléggé szélsőséges nyelvhasználat kissé meglágyította
Elsát, és megengedte, hogy megszemléljék. Miközben félszegen
mosolyogva álltak, a mosolya mögött így zúgolódott:
– „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!” Nem vagyunk lovak – nem
kellene a szép állásunk alapján pontozni bennünket!
– De te nagyon jól állsz – ugratta Laurence, nyilvánvalóan azzal a
szándékkal, hogy Elsa jobban érezze magát. – Nem balettcipőben
spiccelsz, hanem rendes cipőt húztál, és elég határozottan megmondtad, hogy kényelmes.
Elsa keményen oldalba bökte Laurence-t.
– Te honnan ismered a balettcipőket?
– Van egy nővérem, aki balettozott.
– Fogadok, hogy ő tud keringőzni anélkül, hogy órákat venne.
– Valószínűleg igen, de ez nem elég indok arra, hogy a nővéremet
vigyem egy bálba.
Elsának nem volt ideje kitalálni, hogy ez bók volt, vagy sem, mert
megszólalt a nő, akiről feltételezte, hogy ő Natasha.
– Köszönöm, Elsa – mondta a háziasszonyuk, és úgy tartotta a
pontozólapját, hogy ne lássák. Elsa ellazult. –Meg kell mondanom,
Laurence, nagyon csinos partnert választottál.
Elsa látta a szemében, hogy találgat. Remélte, hogy Natasha nem
fogja egyedül találni a női mosdóban és kifaggatni a Laurence-szel
való kapcsolatáról. Nem tudna válaszolni. Nem mondhatná, hogy
„csak jó barátok”, mert nem ismerte túl jól Laurence-t, és egyébként is remélte, hogy a férfi ennél kicsit többnek tekinti. Az egész
túlságosan friss volt ahhoz, hogy valaki más kipuhatolja.
Végül megengedték, hogy újra kezdődjön a buli, és Laurence így
szólt:
– Gyere, szükséged van még egy italra. – Elsa követte őt a pult296

hoz.
– Le tudnék dönteni egy nagyadag szénsavas ásványvizet – értett
egyet Elsa.
Ezután együtt keringőztek. Ez alkalommal jobban ment. Az első
próbálkozásuk kissé katasztrofális volt, és Elsa szinte azt kívánta,
bárcsak megint Laurence lábára állhatna, mint Ashlyn esküvőjén.
De most már véget ért a vacsora, és azóta valami vidéki táncot roptak, és ez segített Elsának ellazulni egy kicsit. Rájött, hogy nehéz
feszültnek maradni és a lába miatt aggódni úgy, hogy ide-oda forgatják, és kézről kézre adják.
– Már kezd jól menni – súgta Laurence, amint megcsináltak egy
tökéletes balra forgást.
– Próbáltam otthon egyedül gyakorolni az óra után. – Felnézett
Laurence-re. Úgy tűnt, a férfi elmerült a gondolataiban, aztán lepillantott Elsára, és elmosolyodott. Tényleg szép, szelíd szeme volt.
– Tudom, sajnálom, el kellett volna mennem gyakorolni veled. Az
utóbbi időben rettenetesen sok dolgom volt.
– Rendben van, nem vártam el tőled.
Rövid ideig egymásra néztek, és Elsa hirtelen kissé kínosan érezte
magát. Éppen azon tűnődött, mit is mondjon, amikor elhallgatott a
zene, és Natasha férje, aki a többi férfitól eltérően régence-stílusú
ruhát viselt, a mikrofonhoz lépett.
– Hölgyeim és uraim, azonnal kihirdetjük a jelmezverseny győztesét.
Elsa feszültnek érezte magát. Mindig rettegett attól, hogy meghallja, amint az ő nevét, számát vagy bármi rá utalót mondanak. És
noha nem gondolta, hogy most veszélyben lenne, mégis nyugtalan
volt. Ekkor Laurence megfogta a kezét, és megszorította, majd bátorító pillantást vetett rá.
– Fordított sorrendben… – Bemondtak egy nevet, és Elsa ellazult;
a nő, aki előrejött a pezsgőért, kifogástalanul nézett ki. Elsa elég
biztos volt benne, hogy a ruhája egy korabeli öltözet pontos másolata, egy festmény alapján. Most már semmiképpen sem lehetséges,
hogy őt szólítsák.
A második díjat egy újabb elképesztő kreáció kapta, amely jóval
impozánsabb volt, mint Elsa ruhája. Ez egy hercegnőnek is megfe297

lelt volna. Ezzel szemben Elsa nagyon szemérmesnek nézett ki,
olyan öltözékben, mint egy első bálozó ruhája. Már elmúlt húszéves, de elég tapasztalatlannak érezte magát a világ dolgaiban ahhoz, hogy ez hozzáillő legyen. És minden egyébtől eltekintve nem
akart semmi túl bonyolultat varrni, arra az esetre, ha netán abba
kellene hagynia, hogy elkezdje Carrie ruháját.
– És a győztes… – kiáltott a férfi, aki igazán nagyon elegánsnak
tűnt feszes nadrágjában, frakkjában és egzotikusan megkötött
nyakkendőjében – aki megnyeri a kétszemélyes hétvégét ebben a
bájos szállodában, nem más, mint…
Elsa a pillantásával kereste, hogy ki fog előlépni, majd rájött,
hogy a saját nevét hallja. Laurence lepillantott rá, és mosolygott.
Némán kérdezte: – Készen állsz? – és amikor Elsa biccentett, kézen
fogta és előrevezette. Mindenki vadul tapsolt. Elméletileg ez volt
élete legrosszabb pillanata, amikor mindenki pillantása rászegeződött, és elöl állt, nem pedig a háttérben. De valahonnan valami
színházi érzése támadt: önkéntelenül mélyen meghajolt, és elfogadta a pezsgőt és a borítékot, mintha arra született volna, hogy ilyen
jutalmakat kapjon.
– Nagyon köszönöm – mondta, kissé dadogva. –Nem hiszem el,
hogy én nyertem!
– Nem a te ruhád volt a legimpozánsabb – mondta Natasha, miközben arcon csókolta –, de ez volt a legcsinosabb, és nagyon bájosan nézel ki benne. Hol varrattad? Fölismerem, hogy nem kölcsönzött darab.
– Ó, én varrtam – mondta Elsa, és legyintett.
– Hiszen ez elképesztő! – mondta Natasha. – Hallottátok? Ő készítette a saját ruháját!
Most, miután véget ért a díjkiosztás, több nő is Elsa és Natasha
köré gyűlt. Közelebbről is megvizsgálták Elsa ruháját.
– Ragyogó darab. És ezzel foglalkozol?
Elsa bólintott.
– Ühüm. Főleg esküvői ruhákat készítek.
– Van nálad névjegykártya, ugye? – kérdezte Natasha.
Elsa úgy érezte, már tizedszer írja le a weboldala címét, amikor
így szólt egy nő:
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– Ugye fölveszel diákokat gyakorlatra? A lányom emelt szinten
érettségizik művészeti tárgyakból, de állandóan csak varr. Imádja,
és divattervezést szeretne tanulni a főiskolán.
Elsa elgondolkozott.
– Bár időnként van segítségem, sosem volt nálam senki gyakorlaton. De épp most esedékes egy nagy megbízásom. Nagyon hasznos
lehet, ha a lánya tényleg tudja forgatni a tűt. – Arra a rengeteg kristályra gondolt, amelyeket kézzel kell majd felvarrni. Legalább ki
tudja próbálni a lányt.
– Két héten belül lesz a gyakorlat. Ha azt mondod, hogy fölveszed, akkor én leszek a legboldogabb anya a világon – mondta a nő.
– Az egyetlen gyakorlat, ami akár csak megközelíti azt, amit szeretne, egy ruhabolti munka.
– Hát, az a munka, amit én nyújtani tudok, elég unalmas lesz, de
gyönyörű anyagokkal dolgozhat. Mondd meg neki, hogy hívjon fel.
Elsa teljesen elégedetten csevegett arról, amihez a legjobban értett, olyan nőkkel, akik az ő szolgáltatásaira vágytak, de aztán
Laurence megérintette a könyökét.
– Gyere, diadaltáncot kell lejtenünk. Kettesben. Most fogjuk igazán megtudni, hogy kifizetődő volt-e a táncórád!
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Valami történt. Talán azért, mert Elsa jól érezte magát, miután az
a sok lelkes ember méltányolta a művét, vagy azért, mert már táncoltak egy próbakört, esetleg valami egyéb, megmagyarázhatatlan
okból kifolyólag, de valami történt. Valami megváltozott, és Elsa
meg Laurence között valóban létrejött egy kapcsolat.
A lány nem vette észre a tapsot, csak a zenét hallotta, és Laurence
karját érezte a hátán, amint könnyedén tudatta vele, merre menjen.
Elsa lebegett, és követte a bécsi keringő zenéjét. Gondolatban a
bécsi Operaházban volt, az operabál estéjén. Körbe-körbe táncoltak, és úgy érezte, a mennyben jár.
Tudta, hogy az érzés nem csupán a tánccal kapcsolatos. Érzett valami bizsergést kettőjük között; most olyanok voltak együtt, mint
egy férfi és egy nő, nem pedig csak két véletlenszerűen egymás
mellé sodródott ember, akik történetesen ugyanazon a bulin vannak.
Tudatában volt annak, hogy más párok is csatlakoznak hozzájuk a
táncparketten, és amikor végül elhallgatott a zene, a parkett szélén
álltak Laurence-szel. A férfi halványan mosolygott; szeme sarka
kissé összehúzódott. Attól eltekintve, hogy elégedett volt vele, Elsa
nem tudta igazán megfejteni az arckifejezését. Érezte, hogy izgatottan megdobban a szíve, amint Laurence mélyen a szemébe nézett.
Aztán a férfi elengedte a kezét, és megfogta az arcát. Elsa lehunyta
a szemét, és várta, hogy megcsókolja.
Laurence ajkai éppen csak megérintették az ajkait, amikor hirtelen
elhúzódott tőle. Valaki a ruhája ujját rángatta. Natasha volt az.
– Laurence, igazán sajnálom, hogy megzavarlak – bocsánatkérő
pillantást vetett Elsára –, de te vagy az egyetlen ember, aki garan300

táltan józan.
A csalódottság a valósággal egyszerre érkezett. Úgy táncolt, mint
egy angyal, Laurence-szel, és a férfi meg akarta csókolni őt, ahogy
kell. Talán soha többet nem lesznek megfelelőek a körülmények, és
a kedves, jól nevelt és józan Laurence-nek egy másik védtelen
hölgy segítségére kell majd sietnie.
– Jamie-ről van szó – magyarázta Natasha. – Sikerült alaposan elvágnia a kezét, miközben felbontott egy palack bort. Maggie magánkívül van. Nem tud vezetni, van egy bébiszitterük, akit haza
kell vinniük, és úgy gondolja, Jamie-nek kórházba kell mennie.
Valójában szerintem is.
Elsa úgy képzelte, mintha Laurence egy pillanatra lehunyta volna
a szemét, bosszúságot vagy esetleg frusztrációt kifejezve. De aztán
visszatért a szokásos, segítőkész énjéhez. Elsára pillantott, csaknem
úgy, mintha engedélyt kérne tőle. Elsa visszamosolygott.
– Gyerünk, nézzük meg! – mondta.
A konyha a Holby Városi Kórház * egyik színhelye is lehetett volna, a mentők érkezése előtt.
Az asztalnál egy férfi ült, keze körül egy vérfoltos konyharuhával.
Egy nő hajolt fölé, feltehetően a felesége, és hol szidta, amiért enynyire ostoba volt, hol pedig azt kérdezgette, hogyan érzi magát. A
körülöttük állók véleményt nyilvánítottak: volt, aki szerint mindössze annyi szükséges, hogy a sebet (amelyet Elsa valójában nem
látott) leragasszák egy ragtapasszal. Mások azt mondták, be kell
mennie a sürgősségire. Egy ember volt, aki amellett kardoskodott,
hogy hívjanak mentőt. Amikor Laurence belépett, mindenki elhallgatott.
– Mi történt? – kérdezte, és ismét mindenki beszélni kezdett.
– Az átkozott ostoba késsel próbált kinyitni egy üveget. A kés
megcsúszott, és egyenesen a csuklójába ment – hallották a feleség
beszámolóját. – El fog vérezni, ha valaki nem csinál valamit! És
részeg – tette hozzá.
– Jól vagyok! Mondtam, hogy én vezetek! – mondta a szóban forgó férfi, akinek nyilvánvalóan nemcsak fájdalmai voltak, hanem
valóban ittas is volt.
*

Holby Városi Kórház: angol filmsorozat. (Aford.)
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– Nem, nem vezetsz. Akkor sem vezethetnél, ha nem vágtad volna le a fél kezedet – mondta valaki.
– Nézzük meg! – Laurence letérdelt a férfi mellé, és kibontotta a
konyharuhát. Nagyon gyorsan, szó nélkül ismét bebugyolálta. –
Maggie-nek igaza van – mondta.
– Ehhez sürgősségi kell.
– Én nem vezetek – nyöszörgött Maggie. – És haza kell mennem.
Új bébiszitterünk van, nem hagyhatom ott egész éjszakára!
– Ne aggódj, valaki hazavisz majd – mondta Natasha, aki csatlakozott a csoporthoz. – De szerintem Laurence-nek kórházba kell
vinnie Jamie-t. Ő józan, és elvégzett egy elsősegély-tanfolyamot.
Ugye, édesem?
Laurence felhúzta a szemöldökét.
– Pár évvel ezelőtt, de ez nem jogosít fel arra, hogy nagyobb varrást végezzek.
– Akkor is be kell őt vinned. Viheted az ő autóját.
– Hogyan fogok hazajutni? – kérdezte Maggie. – Nem akarok közönyösnek tűnni, de őszintén szólva nagyon dühös vagyok! Leissza
magát, amikor megígérte, hogy nem teszi, aztán megsebesíti magát
az átkozott. A taxi egy vagyonba fog kerülni!
– Valaki hazavisz majd, ne aggódj, Maggie – mondta Natasha
megnyugtatón. – Biztosan van valaki, aki arrafelé lakik.
– De nem akarok arra várni, hogy valaki úgy dönt, hogy haza akar
menni. Most akarok menni! Otthon kell lennem a kicsikéimmel!
Ezenkívül – tette hozzá egy kicsit nyugodtabban – nem akarok senkit sem elvonszolni a buliból. Még túl korán van a távozáshoz.
– Az autód biztonságban lesz itt, Laurence. Tudom, milyen nagy
becsben tartod a Morgant – mondta Natasha, aki még mindig
Laurence-szel és Jamie-vel foglalkozott.
– Az nekem nem segít – mondta Maggie. – Ha tudnék vezetni, elvinném.
Natasha megrázta a fejét.
– Laurence nagyon megválogatja, kinek engedi meg, hogy vezesse az autóját, Maggs.
– Mindenki figyeljen ide! – Jamie, még mindig a konyharuhát
szorongatva, magára vonta a többiek figyelmét. – Én itt éppen el302

vérzek, ti meg csak Laurence átkozott kocsijáról tudtok beszélni! –
Nem lett sokkal józanabb a vérzéstől.
– Van még egy probléma – mondta Laurence. – Valakinek biztonságban haza kell kísérnie Elsát.
Elsa aznap este harmadszor vette észre, hogy mindenki őt nézi.
Már bizonyára hozzászokott, mert elég nyugodtnak érezte magát.
– Haza tudok menni. Fogok egy taxit, vagy – elmosolyodott, és
tréfálkozva hozzáfűzte – vezethetem Laurence kocsiját, kivéve,
természetesen, ha nincs biztosítása.
Senki sem nevetett. Hosszú csönd volt, amíg az emberek arra vártak, hogy Laurence így szóljon: „Majd ha fagy” vagy valami hasonló. De amikor Laurence megszólalt, ennyit mondott:
– Valójában van rajta biztosítás. Mennyit ittál? Elsa csak egy-két
másodpercig érezte sértve magát, mielőtt válaszolt:
– Fél pohár pezsgőt, amikor megérkeztünk. Azóta nem ittam alkoholt. És megettem egy hatalmas tányér burgundi marhasültet.
– Nem mondod, hogy megengeded egy lánynak, hogy vezesse a
Morgant! – kiáltott fel döbbenten egy másik férfi.
Laurence pillantása azt jelezte, hogy szívesebben megengedi egy
lánynak, mint neki, a férfi így elfordította a tekintetét.
– Biztosítva van, ha olyan ember vezeti az én engedélyemmel, aki
elmúlt huszonöt éves. Mennyi idős vagy, Elsa?
Elsa csúfondárosan elmosolyodott.
– Elmúltam huszonöt, köszi a kérdést.
– Komolyan, Lau, nem fogod megengedni, hogy egy olyan lány
vezesse az autódat, akit alig ismersz! – Natasha megdöbbent. Bocsánatkérő pillantást vetett Elsára. – Úgy értem, tudom, hogy ti
ketten nem régóta… – Elhallgatott. – Ha van biztosítása, akkor
megkérhetünk rá valaki mást. Hála istennek nem mindenki részeg!
– Inkább Elsa legyen az. – Laurence átható tekintettel nézett
Elsára, és a lány érezte, hogy elvörösödik.
– Biztos vagy benne? – kérdezte.
Egy másodpercig olyan volt, mintha rajtuk kívül senki nem lenne
a konyhában. Laurence bólintott.
– Bízom benned. – A zsebében kotorászott, és elővette a slusszkulcsot.
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Amikor Laurence és Jamie elmentek az ügyeletre Jamie autójával,
Maggie és Elsa átsétáltak a kavicsos ösvényen a Morganhez. Elsa
úgy gondolta, senkinek sem kell megemlítenie, hogy már elég
hosszú ideje nem vezetett. Nem akarta fokozni Laurence aggodalmát, és túlságosan meghatotta és elragadtatottá tették a férfi szavai
ahhoz, hogy ne akarja elrontani a dolgot. Ezenkívül tökéletesen
nyugodt volt. Csak amiatt aggódott, hogy hazataláljon, miután hazavitte Maggie-t és a bébiszittert. De ha eltéved, akkor azt fogja
tenni, amit mindig is tett, amióta levizsgázott: felhívja az apját, és
útmutatást kér. Apja garantáltan ismeri az utat, bárhol legyen is.
Azzal nem törődött, hogy már elég későre jár. Erre valók az apák.
Maggie nem volt tisztában Elsa tapasztalatlanságával. Egész úton
beszélt, és vagy nem vette észre, vagy nem tett megjegyzést arra,
hogy Elsának milyen nehézségei lehetnek, amint egy tökéletesen
idegen autót vezet, sötétben. Amint Elsa megtalálta a világítást, és
mindketten bekötötték a biztonsági övüket, arról fecsegett, hogy
milyen felelőtlen tud lenni a férje, majd arról, hogy igazán meg kell
tanulnia vezetni, végül arról, hogy milyen mesés volt a buli.
Elsa nem beszélt. Csak arra koncentrált, hogy biztonságban eljussanak Maggie házáig. Nem örült, hogy egyedül fog vezetni hazáig,
de kéznél volt a mobilja. Szerencsére a bébiszitterért eljött a fiúja.
Csak akkor kezdett reszketni, amikor már biztonságban leparkolta
Laurence becses Morganjét a ház előtt. Miután századszor is meggyőződött róla, hogy bezárta, bement, és azon nevetgélt, hogy eddig nagyon nyugodt volt, most pedig izzad a tenyere, és úgy reszket, mintha sokkot kapott volna.
– Ez olyan ostobaság! – mondta magának, és próbált határozott
lenni. – Semmi rossz nem történt, most már nem kell pánikba esned! Miféle nő az ilyen?
Valójában tudta, miféle. Szégyenlős és mindeddig önbizalomhiányos. De az utóbbi időben megváltoztak a dolgok. Magabiztosabbá vált a varrónői munkájával kapcsolatban, túlélt egy nyilvános
szereplést, és nyugodtan, hatékonyan viselkedett egy vészhelyzetben. Sajnos úgy tűnt, hogy a teste még mindig gyáva nyúlnak tartja.
Úgy döntött, forró csokira van szüksége. Betette a pezsgőt a hűtőbe, és levette a cipőjét.
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Éppen a harmadik kekszet ette, amikor megszólalt a mobiltelefonja. Laurence hívta.
– Minden rendben? – kérdezte közömbösen. Nem csapta be Elsát.
– Igen. Jamie-t rendbe hozattad?
– Ó, igen. Ez egyszer nem volt hosszú sor. Összevarrták, és éppen
most vittem haza. – Egy pillanatra elhallgatott. – Elsa, megengednéd, hogy most átmenjek az autóért? Maggie tőled hozatja majd el
az autójukat holnap reggel.
Elsa elmosolyodott.
– Rendben van. Még nem feküdtem le. – Ismét megdobbant a szíve. Természetesen a drága autójáért jön, de be kell majd hívnia;
Laurence hős volt ma este, az ő hőse, és eszébe jutott a majdnemcsókjuk.
– Még mindig a csinos ruhádban vagy? – szakította félbe a gondolatait Laurence kérdése.
– Nem. Átöltöztem a köntösömbe. De teljesen illedelmesen nézek
ki. – Próbált közömbösnek tűnni.
Laurence fölnevetett.
– Szívesen gondolok arra, hogy az éjszakában autózol az én kocsimmal, és úgy nézel ki, mint egy Georgette Heyer-hősnő!
Elsa berohant a hálószobába. Bármilyen illedelmesen néz ki, a
frizurája jelenleg egy hajlakkból és haj tűkből álló, megtépázott
madárfészek, ami nem valami szép látvány. A műhajat leszedte, de
a többit egyszerűen úgy hagyta, mert azt tervezte, hogy majd reggel
szedi ki, amikor ki tudja mosni a lakkot. De nem akarta, hogy a
konyhaasztalánál forró csokit iszogatva Laurence ilyen állapotban
lássa. Azt akarta, hogy jó oka legyen rá, ha majd zilált frizurával
látja!
Egy alapos kifésüléssel a hajlakk nagy részét kiszedte, mire meghallotta, hogy Laurence megérkezett. Lement és beengedte.
A férfi nem győzött mentegetőzni.
– Nagyon sajnálom, hogy ilyen idegbajos vagyok! Imádom az autómat!
Elsa elnézően nevetett.
– Azt hiszem, ezt felfogtam. Van kedved bejönni és inni egy forró
csokit? Én épp most ittam egyet. Nagyon megnyugtató.
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– Klasszul hangzik. – Elhallgatott egy pillanatra. –De borzasztóan
szarrágónak tartanál, ha először megnézném az autómat?
– Igen. De megértem. Időnként szabad kicsinyeskedni. Fölteszem
a tejet. Amikor feljössz, zárd be magad mögött a lenti ajtót, én pedig nyitva hagyom a lakás ajtaját.
Amíg Laurence kiélte kicsinyességet az autójával, Elsa visszament a fürdőszobába, hogy folytassa a fésülködést. Nevetségesen
izgatott volt. Csodálatos este állt mögötte. Rettentően kedvelte
Laurence-t. Vajon megint kezdeményez majd? – tűnődött, és igazán remélte, hogy igen. Gyorsan fogat mosott, de nem engedte meg
magának, hogy rúzst is tegyen fel. Az kissé borzalmasnak tűnne a
köntösével.
– Másnak látszol – mondta Laurence egy kicsivel később. A bögréje fölött nézett Elsára. – Nem úgy értem, hogy nem vagy kiöltözve. Valami más is van.
Elsa lesütötte a szemét. Eléggé biztos volt benne, hogy a szemén
elkenődött maradék smink teszi, és az, ahogyan a Bron által felvitt
termékek a szokásosnál egy kicsit dúsabbnak mutatják a haját.
– Talán az elégedettség teszi, hogy biztonságban visszavezettem
az autódat – mondta, és mosolyogva nézett megint Laurence-re.
– Nincs rajta semmi nyom, vagy legalábbis olyan nincs, ami eddig ne lett volna rajta.
– Hihetetlen bizalmat jelentett a részedről, hogy megengedted,
hogy vezessem. Most már elmondhatom, hogy ezer éve nem vezettem. Szörnyen ideges voltam.
Laurence arcán utólag is rémület futott át.
– De útközben úgy érezted, hogy minden rendben van?
– Valójában igen. Maggie ott volt támogatásnak, és nem volt említésre méltó forgalom. Igazából eléggé élveztem a visszafelé vezető utat. Csak akkor kaptam sokkot, amikor hazaértem.
Laurence kissé megrázta a fejét.
– Sosem tettelek volna ki ennek, ha tudtam volna. Elsa az ajkába
harapott, elfojtva egy mosolyt, és félrebillentett fejjel nézett
Laurence-re.
– Ma este már másodszor mondod ezt nekem. – Laurence kissé
kifejezéstelen tekintettel nézett rá. – A jelmezverseny? Ami azzal
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járt, hogy kettesben kellett bécsi keringőznünk?
Laurence elmosolyodott.
– Nagyszerű voltál, és minden bizonnyal megérdemelted, hogy
megnyerd a versenyt. Kit fogsz elvinni a hétvégére, vagy ne kérdezzem meg?
– Semmi esetre sem kellene megkérdezned. Vegyél még egy kekszet. – A dobozért nyúlt. Laurence felé csúsztatta, és erősen remélte, hogy Laurence nem fogja észrevenni, hogy elpirult.
Laurence körülnézett a műhelyben, és Elsa összes művét megcsodálta, miközben részletesen beszámolt a sürgősségi szombat éjszakai forgalmáról. Elsa már éppen javasolni akarta, hogy készít még
egy adag forró csokit, amikor meglátta, hogy Laurence ásít egyet.
– Messzire kell menned ma este? – Szinte suttogva kérdezte.
Nem lehetett csupán egyoldalú a bizsergés, amit akkor érzett,
amikor Laurence csaknem megcsókolta, ugye? Nagyon erősnek
tűnt. És bármennyire tudta is, hogy Laurence imádja az autóját,
valójában nem kellett bejönnie egy forró csokira. De nem akarta
nevetségessé tenni magát azzal, hogy túlságosan rámenősen viselkedik. Hirtelen nagyon szégyenlősnek érezte magát.
– Ühüm. Elég messzire. – Hunyorgó szemmel nézett Elsára, de a
lány nem tudta igazán megfejteni az arckifejezését.
Nagy levegőt vett.
– Hacsak nem kell reggel nagyon korán menned valahova, vagy
valami… – Elhallgatott.
– Valójában semmi különös dolgom nincs holnap reggel – mondta Laurence.
Elsa úgy döntött, vállalja a kockázatot.
– Itt töltheted az éjszakát – mondta, mielőtt inába szállt volna a
bátorsága. – A műhelyben lévő kanapét kétszemélyes ággyá lehet
alakítani. – Ó, miért mondott „kétszemélyest”, amikor elegendő lett
volna csupán az ágy? Érezte, hogy megint elvörösödik.
– Nem szeretnék alkalmatlankodni.
Miért ilyen udvarias? Nem a nénikéjénél van. Elsa idegesen fölnevetett.
– Természetesen nem fogsz zavarni! – mondta. –Nem ajánlottam
volna fel, ha terhemre lenne. Megyek, és hozok valami ágyneműt.
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Kitalálhatod, hogyan működik a kanapé. Van rajta valahol egy kar.
Amíg megkereste a tartalék takarót és valami lepedőt, azon tűnődött, hogy kell-e még valamit tennie. Miért olyan nehéz ez az
egész? Minden bizonnyal kijött a gyakorlatból. Talán egyszerűen
csak a hálószobába kellett volna csábítania és elfelejteni a kanapét.
De ez egyszerűen nem az ő stílusa, és egyébként is, emlékezett rá,
hogy teleszórta az ágyát ruhákkal, ami aligha romantikus. Ha
Laurence aludni szeretne, egyedül, akkor megteheti, ő pedig nem
szégyenül meg. Nem arról volt szó, hogy feltétlenül szenvedélyes
szeretkezésre vágyott volna (bár egy része igen), de szerette volna,
hogy megint megcsókolja.
A kanapé zavarba ejtően kétszemélyesnek tűnt, amikor Elsa viszszatért az ágyneműkupaccal. Együtt ágyaztak meg, helyezték el a
párnákat, és próbálták rögzíteni a lepedőt.
– Tessék – mondta Elsa. – Remélem, kényelmes lesz.
– A mai estém után egy darab deszka is kényelmes lenne.
– Szólnod kellett volna. Van egy jó kis deszkám, amit beágyazhattam volna neked – ugratta Elsa, már bátrabban.
Laurence fáradtan fölnevetett, aztán az asztali lámpa halvány fényében Elsára nézett.
– Gyere ide! – Karjaiba zárta, és hosszan magához ölelte a lányt.
Elsának úgy tűnt, mintha egy örökkévalóságig várakozna és tűnődne, de aztán megtalálta a száját.
Amint ajkaik összeértek, Elsa minden esetleges, Laurence iránti
érzelmeivel kapcsolatos kétsége pillanatokon belül eloszlott. Rettenetesen vágyott rá, és tudta, hogy ő is pontosan ugyanígy érez.
Egyre csak csókolták egymást; csak azért hagyták abba, hogy levegőt vegyenek, aztán ajkaik ismét egymásra találtak, és folytatták.
Végül az ágyra zuhantak. Elsa köntöse szétnyílt, és Laurence
megérintette a lány bőrét és mellét.
Elsa kigombolta a férfi ingét, és lesimogatta róla.
Csodálatosnak látta Laurence mellkasát, és arra gondolt, milyen
szép és kellemes egy izmos férfitest, miközben kezei finoman ideoda kalandoztak a bőrén.
– Elsa – szólalt meg Laurence később rekedten. – El kell döntenünk, hogy abbahagyjuk, vagy tovább megyünk.
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Elsa tudta, mire vágyik: egy villámcsapásszerű felismerés egyértelműen elárulta számára, hogy nem akarja abbahagyni, és ezt meg
kell mondania. Laurence nem fogja erőltetni, ha egy pillanatig is
vonakodik.
– Ez esetben ki kell mennem az autóhoz.
– Miért? – Egy rémült pillanatig azon tűnődött, vajon hirtelen
eszébe jutott, hogy nem zárta be az autót, vagy valami, ami azt jelentené, hogy Laurence lelke nem került olyan kapcsolatba az övével, mint gondolta.
– Óvszerért – mondta Laurence nyíltan. – A vőfélyfelszerelés része, legalábbis néha. Még mindig a kesztyűtartóban van. Egy perc,
és itt vagyok.
Elsa arra használta az időt, hogy kényelmesebbé tegye az ágyat,
de Laurence bizonyára fénysebességgel közlekedett. Hamarabb
visszaért, mintsem hiányozni kezdett volna Elsának.
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Elsa fölébredt, és tudta, hogy valami nagyon megváltozott vele
kapcsolatban. Egy pillanattal később rájött, mi az. A hatalmas változás oka mellette aludt. Laurence teljesen fantasztikus, döntötte el
Elsa. Kicsit közelebb húzódott hozzá, hogy gyöngéden fölébressze,
aztán eszébe jutott valami.
– Francba! – suttogta. – Átkozott hármas csomag!
Mélyet sóhajtott, és felkelt, amilyen óvatosan csak tudott, nehogy
felébressze Laurence-t. Ha nincs több óvszer, akkor nem lehet több
szex sem, és igazán nem tudta, hogy oda tud-e bújni hozzá anélkül,
hogy szeretkezni akarna. Laurence-re sem akart nyomást gyakorolni.
Nehéz nem elégedettnek éreznie magát, tűnődött, amint hagyta
leázni magáról az érzései szerint többdoboznyi hajlakkot és kelletlenül ugyan, de az együtt töltött éjszakát is. Teste a felszínen
ugyanúgy nézett ki, de nagyon másnak érezte. Amikor elzárta a
vizet, alaposan megnézte az arcát, a szenvedélyük nyomait keresve,
és biztos volt benne, hogy látja. A középiskolai barátnői régen ezt
„orgazmus utáni ragyogásnak” nevezték. Jobb, ha most vasárnap
nem tervez látogatást a szüleinél. Anyja minden bizonnyal észrevenné.
Laurence megelőzte őt az apró konyhában. A kakaós bögréket
mosogatta, és vizet forralt.
– Jó reggelt! – mondta Elsa könnyedén. Ujjaival szárítgatta a haját, és hirtelen alulöltözöttnek érezte magát, egy szál nagyméretű
pólót és mosolyt viselve. –Készítsem el a teát?
– Mindent a maga idejében – mondta Laurence, és karjába vette
Elsát. – Ó! – szólalt meg egy pillanattal később. – Nincs rajtad bu310

gyi. Milyen pompás.
Kicsivel később Elsa felsóhajtott, és elhúzódott Laurence-től.
– Jobb, ha fölveszek egyet.
Laurence még egyszer, hosszan megcsókolta, mielőtt elengedte.
– Igen, azt hiszem, jobban teszed. Elsa nehezen hagyta ott. Így
szólt:
– Van egy szép nagy törülközőm, ha szeretnél lezuhanyozni.
– Két embernek is elég nagy?
Elsa kuncogott.
– A zuhanyozó nem elég nagy két embernek. Akkor is vigyáznod
kell, nehogy beverd a könyöködet, ha csak egyedül vagy bent. Készítek reggelit.
Laurence bement a fürdőszobába. Odafelé hosszan megsimogatta
Elsa fenekét.
– Nagyon sajnálom. Elfogyott az összes kenyér – mondta Elsa,
amikor Laurence előbukkant meglehetősen gyűrött, feltűrt ujjú
frakkingében. Éppenséggel nem nézett ki olyan divatosnak, mint
előző este, de Elsa számára pont jónak tűnt. – Általában tartok egy
kenyeret a fagyasztóban, és csak részeket vágok le belőle, ha kell
egy kicsi, de az a kenyérhéj volt az utolsó darab.
– Hát ez egyszerűen elfogadhatatlan!
Elsa fölnevetett, főleg azért, mert meglepődött. Laurence mindig
nagyon udvariasan beszélt. Egy szenvedélyes éjszaka nyilvánvalóan rá is hatással volt.
– Tudom, menjünk el reggelizni!
– Ismersz valami reggelizőhelyet?
Elsa bólintott.
– Egy remek kiskocsmát, ahol fantasztikus szalonnás zsömlét sütnek. Kicsit messze van, de a kávéjuk is igazán jó! Megvehetjük a
vasárnapi újságot is. – Elhallgatott. – Vagy haza szeretnél menni? –
kérdezte, és próbált nem túl aggodalmasnak tűnni. Nem akarta,
hogy hazamenjen, még legalább néhány óráig nem. Mindent tudni
akart róla, a kedvenc zenéjét, ételét, könyveit. Mindent.
– Nem, a szalonnás zsömle és a vasárnapi újság jól hangzik.
Elsa bátran ugratta, önmagához képest mindenképpen:
– Akkor nem szeretnéd, hogy vezessem az autódat, hogy hazavi311

hesd Jamie kocsiját?
Laurence összehúzott szemmel, halványan mosolyogva pillantott
rá, és ettől Elsának összeszorult a gyomra.
– Jamie el tudja intézni a kocsiját. Már bőven eleget tettem érte.
Elsa bólintott.
– Jól van. Megyek, és magamra kapok valamit.
– Ne túl sok mindent.
Elsa megfordult, és félrebillentett fejjel, kérdőn nézett Laurencere.
– Úgy értem, szép napunk van, és nagyon meleg lesz.
Elsa fölnevetett.
– Oké, de mivel szép napunk van, levehetjük a tetőt az autóról?
– Természetesen. Lent találkozunk.
Ó, micsoda öröm, gondolta Elsa, amint előhúzott egy szoknyát a
szekrényből. Elég szép anyagból készült. Valami maradékból varrta. Sajnos nem volt sok anyag, és elég rövid lett, így korábban igazából sosem viselte. Hirtelen pont megfelelőnek tűnt, hogy túl rövid. Úgy döntött, nem keni be magát barnítókrémmel. Egy szelet
szalonna jól néz ki csíkosan, de lábon nem mutat olyan jól.
Tudnia kellett volna, hogy a sportautók és a rövid szoknyák nem
jók együtt. Elég gyakran ült már Laurence kocsijában, de némi
sokkot jelentett számára, amikor rájött, hogy a bugyija mutogatása
szinte elkerülhetetlen. De mégsem tehetett semmit ellene. Végül is
már látta. Bemászott, és becsukta az ajtót.
– Jól van, szóval Bronnleyban van, innen néhány mérföldre. A
kereszteződésnél balra. – Az útbaigazítást követően Elsa az út nagy
részét a szoknyája finom rángatásával töltötte. Amikor beszállt,
nem sikerült maga alá tűrnie, és most összegyűrődött, és a combjainál többet engedett látni. Nem akarta, hogy Laurence azt gondolja,
olyasmire biztatja, amit nem kaphat meg. Aztán a kocsmában lévő
mosdóra gondolt. Szinte biztosan van óvszer-automatájuk. Bűntudatos örömmel pirult el. Éveken át önmegtartóztatásban élt, és hirtelen a szex megszállottjává vált! Remek érzés volt.
Éppen egy napsütötte ablakfülkében ültek, próbálták megfejteni a
keresztrejtvényt, kávét kortyolgattak, és a zsömlére vártak, amikor
megszólalt Laurence telefonja. Elsa nem vett róla tudomást. Csak
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egy kérdést akart megfejteni, hogy bizonyítsa, nem analfabéta, és
egy anagrammán dolgozott.
– Téged keresnek – mondta Laurence, és átadta a telefont.
Volt valami nagyon pánikkeltő abban, hogy valaki más telefonján
keresi; csak vészhelyzetről lehet szó.
– Elsa? – Sarah hívta, és elég gondterheltnek hangzott. – Hála istennek! Már ezer éve próbállak elérni. Ki van kapcsolva a telefonod, vagy lemerült. Néhányszor próbáltalak hívni, aztán kénytelen
voltam Bronnak telefonálni. Ő mondta, hogy tegnap este volt a
bálod, és amikor még mindig nem tudtalak elérni, elkértem
Laurence számát Vanessától.
Elsa rájött, hogy a telefonja még mindig a történelmileg kifogástalan retiküljében van, ahol bizonyára szép csendben megadta magát.
– Szóval mi olyan sürgős?
– Carrie! Útban van hozzád.
– Vasárnap?
– Sajnálom, holnap megint elutazik. Most fogja eldönteni, melyik
ruha legyen. Szerintem biztosan Mandy vette rá. Nálad találkozunk, tizenegy körül. Rendben?
Nem, nem volt rendben. A lakása valószínűleg tele van az előző
éjjel történtek nyomaival. Laurence kérdő pillantással nézett rá.
Elsa vállat vont.
– Elsa? – sikoltotta Sarah.
– Jaj, istenem. Igen, rendben van. Amint lehet, ott leszünk. – Letette a telefont, és Laurence-re nézett.
– Nincs idő megreggelizni? – kérdezte Laurence, azzal a halálos
szemöldök-mosoly kombinációval.
– Aha – kezdte Elsa, de amint megszólalt, a csapos közölte a
pultnál, hogy megérkezett a reggelijük. – Carrie és a többiek úton
vannak hozzám. Ez azt jelenti, hogy végül döntésre jutott, melyik
tervet szeretné, de…
– Nem akarod, hogy mindenki megtudja, mit műveltünk tegnap
éjjel?
– Inkább nem. Nem szeretnék prűdnek tűnni, de kicsit kínos lenne.
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– Magunkkal visszük a zsömléket, és útközben esszük meg –
mondta Laurence.
Elsa már a pultnál állt, fizetett, és szalvétába csomagolta a bucikat, mielőtt Laurence-nek esélye lett volna azt mondani, hogy nem
szokta megengedni, hogy egyenek az autójában. Elsa nem tudta
biztosan, hogy ez Laurence egyik aranyszabálya, de ha igen, akkor
remélte, hogy az éhség meglágyítja majd a hozzáállását.
– Szólj, ha kérsz egy falat zsömlét – mondta, mikor a sajátját már
félig megette. – Észre sem vettem, milyen éhes vagyok, amíg nem
kezdtem enni.
– Hát, a tegnap esti vacsora elég régen volt. És azóta sok minden
történt.
– Ühüm – dünnyögte Elsa tele szájjal. – És attól eltekintve, hogy
rendet kell raknom, biztosítva, nehogy szerteszét legyen valami
gyanús dolog, igazán örülök, hogy végre elkezdhetek dolgozni
azon a ruhán. Carrie aranyos lány, de ügyfélként egy rémálom.
Állandóan meggondolja magát. Hát amint elkezdem a ruhát, nem
gondolhatja meg magát még egyszer! Ezt meg kell mondanom neki. – Elhallgatott. – Nem tudnál gyorsabban menni, csak egy kicsit?
Laurence rápillantott, és Elsa hirtelen azt kívánta, bár ne szólt
volna, mivel a kocsi hátulja leereszkedett, és bőgő motorral száguldottak előre.
Mire a házhoz értek, négyen várták az ajtó előtt: Sarah, Bron, Hugo és egy Elsa számára ismeretlen férfi, akiről úgy gondolta, hogy
valahonnan mégis ismerős.
Amint kimászott a járdára, Elsa hallotta, hogy Bron így szól:
– Akkor hát ma reggel nem fekete nadrágban vagy? Elsa fintorgott egyet, és megkereste a kulcsát.
– Sajnálom, hogy megvárakoztattunk benneteket. Csak elmentünk
reggelizni. Útközben ettünk.
– Rendben van – felelte Sarah. – Carrie előtt visszaértél, és csak
ez számít. De töltsd fel a telefonodat!
Miközben előrement a lépcsőn a lakásához és a műhelyéhez, Elsa
így szólt:
– Sajnálom, tudom, hogy az akkumulátor egy kicsit le volt merülve, amikor tegnap este elmentem itthonról, de aztán elfelejtettem
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feltölteni, amikor hazaértem.
– Valószínűleg valami elterelte a figyelmedet – mormolta Bron.
Amikor az egész csapat megérkezett Elsa műhelyébe, a még mindig szétnyitott kanapé szinte ordítva hívta fel magára a figyelmet.
Elsa Laurence-re pillantott, és felnyalábolta a takarót. Laurence
elkezdte összecsukni az ágyat, hogy ismét kanapénak tűnjön. Ajkába harapva próbálta magában tartani a vidámságát.
A tapintatos lelkű Sarah elterelte a figyelmet.
– Mindenki ismer mindenkit? Elsa, te nem ismered Jamest, ugye?
A párnákat szorongató Elsa Jamesre mosolygott.
– Nem voltál ott Ashlyn esküvőjén? Halványan ismerősnek tűnsz.
– Ott voltam. Emlékszem rád. Te voltál a koszorúslány.
– Én pedig a vőfély – mondta Laurence.
Bron Elsára pillantott, felvonta a szemöldökét, és fejével
Laurence felé intett. Elsa tudta, hogy pirulása mindent elárul
Bronnak, amit tudni akart.
– Hugo? – szólalt meg Sarah, valószínűleg azért, hogy enyhítse
Elsa feszültségét. – Te és Laurence ismeritek egymást? Hugo fotós.
Carrie szeretne néhány rejtett kamerás felvételt arról, ahogyan ruhát választ meg ilyesmi.
– Persze hogy ismerjük egymást – mondta Hugo lazán. – Szia,
Laurence. Mi újság?
– Kicsit mozgalmas napom volt. Tegnap este elvittem Elsát egy
bálba, és végül a sürgősségin kötöttünk ki. El kellett vinnem az
egyik ürgét egy súlyos kézsérüléssel.
– Elsa! – szólalt meg Bron. – Véres lett a gyönyörű ruhád?
– Ó, nem. Elsa nem jött velünk a kórházba. Ő a feleséget vitte haza a Morgannel.
Egy pillanatra mindenki elhallgatott.
– Jóságos ég! – szólalt meg Hugo. – Nem hiszem el, hogy megengedted neki… Ne vedd zokon – mondta Elsának. – De Laurence
számára a Morgan…
– Tökéletesen vezetett – mondta Laurence büszkén.
– De nem tudtál várni reggelig, hogy ellenőrizd, ugye? – kérdezte
Hugo nevetve.
– Nem – mondta Elsa határozottan. – Jól van, ezeket eltüntetem,
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aztán készítek egy adag teát. Laurence-szel szalonnás szendvicset
ettünk, és halálosan szomjas vagyok.
– Én is kérek – mondta Bron. – Csak lemegyek a tortamásolatért a
kocsihoz.
– Lemegyek én – mondta James.
– Akkor segítek teát készíteni – mondta Bron. – Szóval? – suttogta, amint keresett még néhány bögrét és teafiltert, miközben Elsa
vizet tett fel. Elsa álmodozó pillantása mindent elárult. Bronba belenyilallt valami, ami kifejezetten féltékenységre hasonlított. Nem
mintha sajnálta volna a boldogságot Elsától.
– Ó, Bron, annyira aranyos! Meg sem álltunk…
– Túl sok információ! Bár én lennék ilyen szerencsés!
– Még mindig nem haladnak a dolgok Jamesszel? –kérdezte Elsa
megértően.
Bron felsóhajtott.
– Tudom, hogy a férfiak állítólag éjjel-nappal a szexre gondolnak,
de szerintem Jamesnek a virágágyásokon jár az esze állandóan.
Elsa kuncogott.
– Ez elég vicces.
Bron megrázta a fejét, és próbált nem nevetni.
– Nem, nem az. Szánalmas. Van itthon cukor? Akkor gyere, vigyük ki ezeket.
Megjelent James, kezében egy óriási, gömb alakú pálcikás nyalókának tűnő tárggyal és egy műanyag dobozzal.
– A tortát is felhoztam. Jól tettem?
– Igen. Szeretném, ha Carrie megkóstolná. James elvigyorodott.
– És történetesen éppen kéznél volt egy kicsi, amikor meghallottad, hogy jön Carrie?
Bron vállat vont.
– Torta! – mondta Hugo, és rávetette magát a dobozra, amelyet
Bron éppen felnyitott. – Imádom a tortákat! – Ezzel vett egy nagy
szeletet. Laurence is gyorsan követte a példáját. A többiek szerényebb szeleteket vettek. A torta igazán finomnak tűnt.
– Bron, ez eszméletlen finom – mondta Hugo, és venni akart még
egy szeletet.
– Ne egyétek meg az egészet! – szólalt meg Sarah. –Hagyjunk
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egy kicsit Carrie-nek és Mandynek is…
– Rengeteg van – felelte James. – Ne aggódj!
– Igazán kitűnő – mondta Sarah. – Jól sütsz, Bron. És milyen szép
ez a tortautánzat. Hogyan csináltad?
– Könnyű volt. Csak egy gömb, amin máz van. Erre kerül majd az
igazi torta.
A fémkorongokkal fölszerelt rúdra mutatott, amely most bele volt
szúrva egy kőedénybe.
– Nem tudom, hogy Carrie igazán szeretné-e látni ezt az egészet,
de elhoztam, hogy legalább ti lássátok.
– Ha meg tudod csinálni úgy, hogy az igazi torta fele ilyen jól
nézzen ki, az olyan lesz, mint egy álom – mondta Sarah. – Tehetséges vagy.
Hugo ide-oda kezdett járkálni, a fotózáshoz készülődve. Elsa elképedten nézte, mit művel.
– Sajnálom – mondta Hugo, mikor észrevette Elsa aggodalmas
pillantását. – Készítek néhány rejtett kamerás képet az esküvői készülődésről.
– Így igaz – szólalt meg Sarah. – Mandy nagyon ragaszkodott
hozzá, hogy Hugo eljöjjön. – Sóhajtott. Még mindig nem szokott
hozzá eléggé, hogy együtt dolgozzon a fotóssal. Tele volt érzelmekkel, és nem örült neki. Sokkal nehezebb volt a saját szokásos,
profi énjénél maradni, amikor Hugo a közelben volt, és mégis, nem
tudta megállni, hogy titokban ne örüljön, amikor látja. Az egész
nagyon zavaró volt.
– Hasznos, ha van valaki körülöttem, aki hajlandó tortát enni –
mondta Bron. – James már feladta.
– Nem örökre, csak egypár napra – felelte James.
– Elő kell vennem a mintáimat – mondta Elsa, és odament a sarokban álló hatalmas szekrényhez. – Van négy vázlatom és elég
szövetdarabom ahhoz, hogy Carrie lássa, hogyan mutatnak majd
egymáson.
– Hűha! – szólalt meg Bron, amint meglátta Elsa rajzait. – Igazán
olyanok, mint egy tündérmese.
– Nekem ez tetszik a legjobban – mondta Laurence.
– Az Lily ruhája – mondta Elsa. – Már befejeztem. Ott van, az
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alatt a lepedő alatt.
– Hm. Ez az összes többinél egyszerűbb – folytatta Laurence.
– Nem hiszem, hogy Carrie egyszerű ruhát akar – mondta Bron.
– Hát, hamarosan megtudjuk – mondta Hugo, amint kinézett az
ablakon. – Megérkezett!
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Harmincötödik fejezet

Sarah figyelte, amint Elsa megbeszéli a vázlatait Carrie-vel és
Mandyvel. Le volt nyűgözve. Amióta Elsára ráerőltettek egy koszorúslányruhát kevesebb mint két hónappal ezelőtt, sokkal magabiztosabb fiatal nővé vált. Mindig is kitűnő munkát végzett, de
most volt benne egy szikra, ami korábban hiányzott. Sarah úgy
érezte, ez nem kis mértékben Laurence-nek köszönhető.
Bron szintén nagyszerű volt. Carrie és Mandy elég sok tortát ettek
ahhoz képest, hogy nagy érdeklődést mutattak a karcsúságuk megőrzése iránt. Carrie-nek nagyon tetszettek a tortautánzatok, és anynyit rendelt volna belőlük, hogy a felhajtó mellett végig sorakozhassanak, ha Mandy, Sarah és a pánikba esett Bron nem beszélte
volna le erről.
Megcsodálták a rendes tortát tartó lenyűgöző eszközt, és kiderült,
hogy a végső alkotás tervei éppen olyanok, mint amit Carrie akart.
James és Laurence az első adandó alkalommal leléptek, és lementek a kocsmába. Most már Hugo volt az egyetlen férfi a szobában.
Fényképezett, viccelődött, finoman flörtölt. Sarah kiverte őt a gondolataiból, és átment, hogy csatlakozzon a vázlatok előtt álló
Carrie-hez és Elsához.
– Ez az, Sarah – mondta Carrie, és megérintette a rajzot. – Csak
sokkal több kristállyal. Úgy akarok ragyogni, mint egy tündér!
Sarah egyetlen pillantást vetett a rajzra, és látta, hogy már eleve
eléggé csillogó.
– Hova szeretnél még kristályokat, Carrie? Nem látom, hova lehetne felrakni.
– A felsőrész varrásai mentén lehet – mondta Elsa. –Lefelé tartanak egy csúcsba, aztán kiszélesednek, ahogyan a ruha bővül. Kép319

zelj el egy I. Erzsébet-féle fűzőt, amely egy csúcsban végződik.
– Őt Tündérkirálynő néven ismerték, ugye? – kérdezte Bron.
– Valahogy úgy – mondta Hugo, aki éppen lekapta, amint Mandy
és Carrie kézbe vett egy selyemfátyolként ragyogó, damilra fűzött
kristályt.
– Lesznek szárnyaid? – kérdezte Bron. – Hogy teljessé tedd a
tündérkülsőt?
Sarah elkapta Elsa rémült pillantását. Szerencsére Carrie ezt felelte:
– Nem. Szerintem az egy kicsit giccses lenne. Halkan felsóhajtottak a megkönnyebbüléstől.
– Be fogod tudni fejezni három hét alatt? – kérdezte Sarah halkan,
amíg Carrie ismét Hugónak pózolt.
– Ó, igen – felelte Elsa. – Bele kell húznom, de most már nincs
semmi más dolgom. Van rá esély, hogy jön hozzám egy lány gyakorlatra, aki segít nekem felvarrni a kristályokat.
– És a koszorúslányok ruhái? – Mandy, aki általában elég boldogan követelt sokat Carrie nevében, most eléggé zavarban volt attól,
hogy Carrie nemcsak menyasszonyi ruhát nem választott eddig, de
ugyanilyen bizonytalan volt azzal kapcsolatban is, hogy mit viseljenek a koszorúslányok.
– Azok sokkal egyszerűbbek lesznek, mint Carrie ruhája – felelte
Elsa. – Rendben lesznek.
– Eszembe jutott valami – szólalt meg Carrie. Mindenki visszatartotta a lélegzetét. – Noha rajtam giccsesek lennének a szárnyak, a
kicsiken nagyon édesen mutatnának. Nem gondoljátok?
Elsa határozott volt.
– Ha még tovább egyszerűsítem a ruháikat, akkor lehetnek szárnyaik. Szerintem elég aranyosak lehetnek a szárnyak, és tökéletesen lehetségesek, de ahhoz képest, hogy az a terv mennyire csillogó, túlzást jelentenének.
– Ó, rendben van! Te döntöd el, mennyire csillogjon, feltéve,
hogy lehetnek szárnyak – mondta Carrie.
– Nyertél, Elsa – dünnyögte Bron és Sarah.
Most már mindent elrendeztek, és mindenki elégedettnek tűnt
(vagy feltehetőleg az lesz majd) a ruhákkal és a tortával. Mandy az
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órájára nézett, és így szólt.
– Azt hiszem, jobb, ha megyünk, szívem. Nagyszerű volt! Bizonyára nagyon örülsz, Elsa, hogy Carrie végre döntött a ruhával
kapcsolatban.
– Szerintem remek választás – helyeselt Elsa, és nem engedte,
hogy kiüljön az arcára a csalódottság, amely abból fakadt, hogy az
utolsó pillanatig nem tudta, mit kell majd varrnia. – És szóljatok, ha
szeretnétek egy álló nyakfodrot. Az nagyon tündérszerűen nézhet
ki.
Hosszas puszilkodás után végül Mandy és Carrie távozott.
– Elég feszültnek tűnsz, Sarah – mondta Elsa, aki nyilvánvalóan
pezsgett a lelkesedéstől.
Sarah vállat vont.
– Most valószínűleg keresnem kell majd egy tündér-hintót két fehér lóval ehhez a tündértémához. Szerencsére azt hiszem, tudok
egy ilyenről. – Komoly tekintettel pillantott a barátnőjére. – Egy
hős vagy, Elsa.
Nagyon jól kezelted Carrie-t. Tudom, hogy teljes mértékben
megbízhatok benned. Biztosíthatlak, hogy ezzel a ruhával egy vagyont fogsz keresni. Rendes munkatársakat kell fölvenned, ne is
törődj gyakorlaton lévő lányokkal.
– Hát, köszönöm, hogy engem választottál Carrie esküvőjéhez –
mondta Elsa, és megölelte Sarah-t.
– És te is, Bron. A torta finom, a másolatok elképesztően fognak
kinézni…
Tovább is folytatták volna a kölcsönös bókolást, de Hugo belekarolt Elsába és Sarah-ba. Határozottan Bronra nézett, mivel most
már a személyisége erejére kellett támaszkodnia.
– Gyerünk, hölgyeim! Csatlakozzunk a többiekhez a kocsmában.
Sok mindent meg kell ünnepelnünk.
– De nekem most azonnal el kell kezdenem dolgozni – felelte
Elsa.
– Nem. Vasárnap van, először megihatsz egy italt ünneplésként,
és majd utána dolgozol. Ugyanez vonatkozik rád is, Sarah. És rád
is, Bron. Senki nem csinál semmit, amíg mindhárman be nem ismeritek, milyen ügyesek voltatok. Gyerünk!
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– Borzasztó, ahogyan parancsolgat, nem? – mondta Sarah
Bronnak, még mindig Hugóba karolva.
– Ühüm. Nekem eléggé tetszik!
Sarah nem tett megjegyzést, de úgy döntött, hogy pillanatnyilag
neki is eléggé tetszik.
James és Laurence a vasárnapi újságokat lapozgatták. Nyilvánvalóan élvezték a nyugalmat, amíg a többiek Carrie-vel foglalkoztak.
Mindketten felálltak, a három lány pedig átfurakodott köztük, és a
süppedős székekre rogyott.
– Jól van – mondta Hugo. – Ünnepeljünk! Kérünk pezsgőt?
– Jól gondolom, hogy minden rendben ment? – kérdezte James.
– Igen – felelte Elsa. – De én nem kérek pezsgőt, köszönöm, Hugo. Nem akarok hangulatromboló lenni, de később tényleg dolgoznom kell, és az a helyzet, hogy elég fáradt vagyok. – Laurence-re
pillantott, aki vissza-hunyorgott rá. Elsa egy része szeretett volna
kettesben itt lenni Laurence-szel. Remélte, hogy lesz legalább egy
pillanatuk egy újabb randevú megbeszélésére, mielőtt a férfinak
ismét el kell rohannia.
– Én egy pohár fehérbort szeretnék – mondta Bron, akinek a többiektől eltérően később nem kellett dolgoznia.
– Sarah, te mit kérsz? – kérdezte Hugo. – Ha szeretnél pezsgőt,
biztosan meg tudom győzni őket, hogy hozzanak egy pohárral.
Sarah pár pillanatig meghatottan mosolygott vissza Hugóra.
– Nem, köszönöm. Igazából egy grépfrútlét szeretnék szódavízzel.
– Biztos vagy benne? Tudom, hogy szereted a pezsgőt. – Sarah-ra
mosolygott.
Sarah-ban tudatosult, hogy barátnői figyelik a beszélgetést, és elpirult egy kicsit. Bólintott, és a mellette ülő Jameshez fordult.
– Az a tortaállványszerűség zseniális! – És arról beszélgettek,
hogy viszonylag egyszerű megalkotni, amikor az ember már tudja,
hogyan kell.
Hugo visszajött az italokkal, és miközben szétosztotta, Sarah azon
kapta magát, hogy ismét Electrán gondolkozik. Bár a lány rendkívül vonzó, ha Hugo olyan régóta ismeri, akkor bizonyára látja,
hogy nem megfelelő számára. Vagy ez csak egy vágyálom a részé322

ről? Talán tökéletesen illenek egymáshoz. Talán Hugo valami másra, valami egzotikusra vágyik, egy kalandszerető emberre, aki nem
lesz mellette állandóan.
– Szóval, Hugo, eleged lett már ebből a sok csajos-öltözködős dologból? – kérdezte Laurence. Elsára kacsintott, aki elpirult, elmosolyodott, és lesütötte a szemét.
– Hát…
– Hugo rettenetesen jó – szólalt meg Bron. – Elég sok művét láttam Sarah albumában – nagyszerű fotós!
– Nos, köszönöm, Bron – hajolt meg Hugo. – Ezenkívül mással is
foglalkozom.
– Ez igaz. Nagyon lenyűgöző a portfoliója – tette hozzá Elsa.
Hugo ismét meghajolt és nevetett.
Sarah azon tűnődött, be kellene-e vallania, hogy megnézte a kiállítását még a megnyitó előtt. Most tökéletes lenne rá az alkalom, de
nem tűnne ettől úgy, mintha titokban leskelődne utána? Úgy döntött, bátor lesz.
– Valójában, Hugo, akartam már mesélni. A kiállításról, amiben
te is részt veszel, tudod.
Hugo fölnevetett.
– Azt hiszem. Végül is benne vagyok.
– Szóval elmentem és megnéztem. Arrafelé volt dolgom. – Ez hazugság volt, de csak egy kicsi. – Szóval beugrottam. Még nem volt
megnyitva. – Kuncogott, és ivott egy kortyot. – De találkoztam a
barátnőddel. –Nem említette a nevét, mert akkor úgy tűnt volna,
mintha nagyon is törődött volna vele ahhoz, hogy megjegyezze. –
Ki is volt az?
– Electra.
– Ez az! Aranyos lány. Körbevezetett a kiállításon. Igazán jó
vagy, Hugo. Elpazarolod a tehetségedet az esküvőkre… – Hirtelen
elszégyellte magát.
Elsa és Bron zavartan pillantottak egymásra. Ezt miért nem említette Sarah?
– Szóval láttad? – Hugo kíváncsian hajolt előre. Úgy tűnt, cserbenhagyta szokásos lazasága.
– Igen. Mondtam. Szerintem elképesztő volt.
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– De a te képedet. Engedélyt akartam kérni… – Tétovázott, és látszólag nem volt biztos magában. Ez egyáltalán nem vallott rá, és
Sarah-t igencsak meghatotta. A magabiztos, hetyke Hugo, amint
aggódik az ő beleegyezése miatt. Aztán azt mondta magának, ne
legyen ostoba. Hiszen kollégák; Hugo profi, aki biztosítani akarja,
hogy ne szegjen meg semmi szabályt.
– Mindenkitől engedélyt kérsz, akit lefényképezel? A hírességektől nyilvánvalóan, de mindenki mástól is? – Sarah kíváncsi volt. Ez
rengeteg munkával járna.
– Hát, nem mindig. De tőled kérni akartam. Sarah érdeklődve
nézte, ahogyan bepárásodik a pohara.
– Nagyszerű kép volt.
– Mi volt rajta? – kérdezte James.
– Csak egy kép Sarah-ról, Ashlyn esküvőjén – mondta Hugo. –
Az egyik koszorúslánnyal. – Most már közömbösnek tűnt. Sarah
úgy gondolta, biztosan félreértette a korábbi aggodalmát.
Laurence, aki csak fél füllel követte a beszélgetést, és közben átnézte az újság autós mellékletét, most fölnézett.
– Electra Handforth-Williamsről beszéltek?
– Igen. Ismered? – kérdezte Hugo.
– Csak néhányszor találkoztam vele. Úgy tűnik, mindig olyankor
futunk össze, amikor éppen valami távoli országba megy. Szemlátomást nagy utazó.
– Igen – mondta Sarah. Úgy érezte, most, miután általános téma
lett, megkockáztathatja, hogy beszéljen róla. – Nagyon kalandvágyó ember. – Érezte, hogy Hugo rábámul, de nem vett róla tudomást.
– Én érettségi után InterRaillel utaztam – mondta Elsa. – Egy barátnőmmel. Imádom Európát, de azt hiszem, nem tudnék Anglián
kívül máshol letelepedni.
– Én is pontosan ezt érzem – mondta Laurence. Sarah, akinek
Hugo a látóterében volt, észrevette hogy Hugo bólint, és így szól:
– Én is. Imádom ezt az országot, el sem tudom képzelni, hogy
máshol éljek. Vidéki ház, kutyák, gyerekek, legalább három… –
Sarah mereven bámult a kiürült pohárba. Akkor miért kell neki
Electra?
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Harminchatodik fejezet

Sarah, Elsa és Bron egy hosszú, fehér limuzin hátuljában ültek.
Lily leánybúcsújára utaztak, amelyet egy olyan helyre szerveztek,
amely nemcsak csajos szórakoztatásról gondoskodott, hanem mindenki számára kényelmesen megközelíthető is volt.
Elsa Laurence-re gondolt, és azon tűnődött, mikor küld legközelebb sms-t. Megint üzleti úton járt, és aznap, a kocsma után csak
néhány rövid „hívlak majd”-ra volt lehetőségük, mielőtt Laurencenek el kellett mennie. Nyilvánvalóan nagyon elfoglalt lehetett, mivel üzenetei bár barátságosak, ám kissé szórványosak voltak, telefonálásra pedig gyakorlatilag nem került sor. Elsa csak remélte,
hogy Laurence még mindig nagyon szeretne találkozni vele, amikor visszatér, bár ezzel kapcsolatban szintén elég határozatlannak
tűnt. Nem tehetett róla, de egy kicsit ideges volt. Már nagyon hoszszú ideje Laurence volt az egyetlen ember, akit igazán kedvelt.
Bron Jamesre gondolt. Úgy vélte, finoman célozgatott neki, de
úgy tűnt, hogy a kertész még mindig csak a szomszéd lánynak tekinti. És annak ellenére, hogy csak épp az imént került ki egy hoszszú, bár halálra ítélt kapcsolatból, tudta, hogy igazán vonzódik
Jameshez. Már évek óta nem érzett így. De egyszerűen bíznia kell a
sorsban. James jó barátnak bizonyult, és a semminél az is jobb.
Sarah pedig Hugóra gondolt, mint mostanában szinte állandóan.
Úgy tűnt, hiába mondogatja magának, hogy a férfi nem elérhető,
mert ettől nem szűnt meg a vele kapcsolatos álmodozás. Az egész
nagyon hiábavaló volt.
– Szóval hogyan alakulnak a dolgok, lányok? – szólalt meg. –
Elsa, hogy haladnak a koszorúslányok tündérszárnyai? És a ruhák?
Biztosan kész bolondokháza.
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Elsa eléggé nyugodtnak tűnt az üggyel kapcsolatban. Egy csodálatos, mélyvörös ruhát viselt, és még mindig sugárzott róla a Carrie
látogatásának reggelén látott ragyogás, bár kissé halványabban.
– Szerintem rendben lesz. Ott van nálam a szokásos segítőm, a
gyakorlaton lévő lány, és még Bron sütőasszonyait is beszerveztem. Szerencsére korai lenne elkezdeniük a töltött leveles tészta
sütését. Megvettük a ruhákat, és befestettük őket. Carrie szép halvány rózsaszínt akart, és azt hiszem, sikerült éppen olyan színt elérnem, ugye, Bron?
– Nagyon szép szín – helyeselt Bron. – Megpróbálom a cukormázban is lemásolni. Kaptam egy megbízást egy olyan esküvői
tortára, amely többemeletnyi minitortából készül. Ez lesz a tökéletes halvány színárnyalat, amire szükségem van.
– Olyan tehetségesek vagytok! Le vagyok nyűgözve. Milyen szerencsés vagyok, hogy mindketten benne vagytok a csapatban. Mesélj még a ruhákról!
– Hát, legyártottunk néhány nagyon merev alsószoknyát. Olyanokat, mint azok a hosszú tüllszoknyák, amelyeket a Les Sylphides*
előadásán viselnek.
Sarah megrázta a fejét.
– Nagyon sajnálom, egyáltalán nem ismerem a baletteket.
– Nem számít. Ezek kerülnek a ruha alá, és aztán ennek a kettőnek a tetején van egy réteg sifon, amely elöl szétnyílik. A nyakuk
körül kis fodrok vannak. Elragadóak, tényleg.
– Akkor minden rendben.
– Az összes asszony úgy varrja a kristályokat, mint az őrült –
folytatta Elsa. – AB kristályok, ami az Aurora Borealis ** rövidítése,
ha érdekel. Igazán szikrázóak.
Sarah-t inkább a tempó érdekelte, mintsem a kristálytípusok.
– Nem tudod felragasztani őket? Az gyorsabb lenne. Elsa megrázta a fejét.
– Nagyon kockázatos. Ha egyet elrontasz, akkor ott marad egy
*

A balettet Michel Fokine koreográfiájával, Chopin zenéjével, Alekszandr
Glazunov karmester vezényletével 1907-ben mutatták be Szentpéterváron. (A
szerk.)
**
Sarki vagy északi fény. (A szerk.)

326

rettenetes ragacsos folt. De a fűzőre ráragasztom majd, és néhányat
hintek a szoknyákra is. Kicsit szabálytalanabbak lesznek, de nem
fogok megkérni senki mást arra, hogy a ragasztót megolvasztó
szerkentyűvel dolgozzon. – Kicsit összerázkódott, nyilvánvalóan
belegondolt, mi történhet, ha az egész rosszul sül el. – Szerencsére
sikerült pont a megfelelő színű balettcipőket vennünk. Azt hiszem,
nem lett volna rá időnk, hogy olyan színűre fessük őket, ami illik a
ruhához. – Egy pillanatra elhallgatott. – Azokon is lesznek kristályok.
– És mi a helyzet Carrie ruhájával? Az a legfontosabb.
– Szerintem rendben lesz. A próbaruha gyönyörűen állt rajta, és
hála istennek nem akart túl sok változást. Szerintem végül megértette, hogy egy kicsit kapkodunk, és nem lesz kész, ha nem ragaszkodik a tervhez. Akar egy nagy, felálló nyakfodrot, mint amilyenek
I. Erzsébet királynő képein vannak. Ahhoz van néhány icipici kövem.
– Hű! – szólalt meg Sarah. – Fantasztikus vagy. Bron, mi a helyzet a tortával?
– Hát, végül sikerült kitalálnunk egy igazán gyors módszert a másolatok elkészítésére.
– Kitalálnunk? A sütőasszonyokkal?
Bron megrázta a fejét.
– Jamesszel.
– Ez egy kicsit búbánatosnak hangzik! – mondta Elsa, aki mindent tudott Bron Jamesszel kapcsolatos aggályairól. Mostanában
elég sokat beszélgettek róla a munka szüneteiben tartott, bátorító
teázások közben.
– A magam részéről minden jelet megadtam neki, amit tudtam, de
nem vette az adást. Szerencsére olyan sok dolgom van, hogy alig
tudok gondolni rá. – Miközben ezt kimondta, tudta, hogy bármilyen
elfoglalt, még így is sok időt tölt azzal, hogy Jamesre gondol.
Sarah érezte, hogy Bron nem igazán akar beszélni róla, ezért így
szólt:
– És te hallottál már Laurence felől, Elsa?
Elsa felsóhajtott.
– Jelenleg külföldön dolgozik, és ő is igazán elfoglalt, így nem
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tud olyan gyakran telefonálni. De amikor felhív, az nagyszerű. És
aranyos sms-eket küld. Bár egy ideje már nem kaptam… – Ismét
bekúsztak a kétségei.
– Felírtam őt a listára, a partneredként – mondta Sarah. – Kihúzhatom, ha akarod.
– Nem, szeretném, ha eljönne az esküvőre, de azt hiszem, nem is
fog időben visszaérni.
– Ó, hát akkor szabad a helye – mondta Sarah. – Nagyon édesek
vagytok együtt.
Miután Elsa előbb tagadta, majd elfogadta, hogy Laurence-szel
összeillőnek tűnnek, így szólt:
– Valószínűleg visszajön, és egyáltalán nem fogok neki tetszeni.
A túl korai szex mindig hiba egy kapcsolatban. Mi van?
Bron és Sarah nevetett.
– Nem hiszem, hogy gyakran elkövetted volna ezt a hibát, Elsa –
mondta Sarah. – És egyébként is, nem hiszem, hogy aggódnod kellene Laurence miatt. Nyilvánvalóan beléd habarodott. Bár jobb, ha
óvatos, ma este különösen tüzesnek tűnsz, ha mondhatom.
Elsa meghúzogatta a ruháját.
– Tetszik? Igazán megkedveltem a vöröset, mióta megcsináltattam a színeimet. Ha már a férfiaknál tartunk, mi a helyzet veled és
Hugóval, Sarah? – váltott témát ügyesen. Még mindig nem szívesen volt a figyelem középpontjában, ha elkerülhette. – Miről beszéltetek? Készített rólad egy képet, és bemutatta egy kiállításon?
– Nagyszerű volt. A képén… szóval gyönyörűnek látszottam.
– Gyönyörű vagy – mondta Elsa azonnal.
– Hm. De te a gyönyörű lelkemet nézed.
– Nem! – tagadta Elsa.
– Nos, Hugo biztosan nem azt nézte – szólt közbe Bron.
– Mire gondolsz? Mindenkit lefényképez, ez az égvilágon semmit
nem jelent – mondta Sarah.
– Ugyan már, észrevettem, hogyan bámulod, amikor azt hiszed,
senki nem figyel. Kedveled őt, nem? –kérdezte Bron.
– Persze hogy kedvelem! Ő Hugo! Mindenki kedveli!
– Nem így értettem. És ezt te is tudod. – Elmosolyodott. – Vajon
a sztárok higgadt, nyugodt és összeszedett, de cinikus esküvőszer328

vezője végül megadta magát…
Sarah elvörösödött.
– Ne légy ostoba! Hugo tagadhatatlanul vonzó, de… – Nem akarta elmondani a lányoknak, hogy a férfi foglalt. Ez túl sok fájdalmas
faggatózással járna. –Amíg ez az esküvő… ez a két esküvő véget
nem ér, nincs időm arra, hogy Hugóra gondoljak.
– De igazán kedveled őt, nem? – folytatta a kérdezősködést Elsa.
Sarah nagyot sóhajtott.
– Ti aztán nem adjátok fel! Rendben. Igen, kedvelem, de nem lesz
belőle semmi… az egész túl bonyolult, higgyétek el. Egyébként is,
ne rólam beszéljünk. Ez Lily estéje.
– De Lily még nincs itt – mondta Elsa.
– Akkor is az ő estéje – felelte Sarah határozottan. Bron halkan
hümmögött. Nem akarta túlságosan erőltetni Sarah-t, legalábbis ma
este nem.
– Szóval mik a tervek ma estére?
– Nem túl sokat tudok róla – mondta Sarah. – Lily azt mondta,
nem akarja, hogy bármi dolgom legyen vele. Az egyik barátnője
intézte az egészet, beleértve a limuzinbérlést is. Remélem, ki fogja
fizetni, nem szeretnénk kétségbeesetten összedobni az árát éjjel
kettőkor. Valójában – összeesküvő módjára lehalkította a hangját –
próbálok majd kicsit korábban lelépni. Biztos vagyok benne, hogy
Lily nem akarja, hogy a nővére feszélyezze.
– Hát, nem akarok sokáig fennmaradni – mondta Elsa. – Mostanában igazán korán kelek.
– Ó – monda Bron. – Alig vártam egy csajos bulit.
– Hát akkor talán kellene tartanunk egyet – mondta Sarah váratlanul. – Talán fel kellene csípnünk valakit.
Sarah szerint a szükségesnél jóval hangosabban kezdtek kuncogni
az ötlettől, hogy az ésszerű, összeszedett Sarah felcsípne valakit.
Közben az autó megállt a járdán az első bár előtt.
– Szia! Szóval te vagy Lily nővére!
A járdán álló lány, akivel szembe találta magát, fehér bőr rövidnadrágot, hosszú fehér csizmát, rojtos kabátot és cowboykalapot
viselt. Lily és két másik barátnője ugyanígy öltöztek. Lily nyakában számos extra kellék is volt; tanulóvezető táblák, harisnyatartók
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és tollas szexuális játékszerek. Sarah minden tőle telhetőt megtett,
hogy mosolyogjon.
– Így van! – felelte.
– Lily azt mondja, kicsit ünneprontó tudsz lenni, de a leánybúcsúján nem leszel az, ugye?
– Persze hogy nem! Miből szűrted ezt le?
Lily a francia manikűrjét nézegette. Rövidnadrágját szorosan a
hasára húzta, és Sarah szerint kissé ziláltnak tűnt.
– Nos, én vagyok a főnök – mondta Lily fő koszorúslánya, akit
Charlene-nek hívtak. – És remekül fogunk szórakozni. Ugye, csajok?
Mindenki örömujjongásban tört ki. Elsa és Bron elég visszafogottan örültek. Sarah tudta, hogy ők is haza akarnak menni.
– Szóval hol kezdünk? – kérdezte Sarah tettetett lelkesedéssel. –
Az első kört én fizetem! Melyik bárba megyünk?
– Először igyunk egyet itt – mondta Bron.
– Lassabban! – mondta Charlene. – Nem mehetünk egyszerűen
akkor inni, amikor kedvünk tartja. Szabályosan kell játszanunk.
Igazából rengeteg játék lesz.
– Ó, ugyan már, Charles – mondta Lily egy másik barátnője. –
Nem várhatod el tőlünk, hogy zálogosdit meg ilyeneket játsszunk
anélkül, hogy ne innánk először néhány pohár bort vagy egy-két
koktélt! Ez túlzás.
Sarah meg se szólalt, nehogy mindenkit arra emlékeztessen, hogy
Lily terhes, és egyáltalán nem lenne szabad innia.
– Egy klubba megyünk – mondta Charlene. – Minden meg van
szervezve. Csak a portáson kell túljutnunk. – Bronra, Elsára és
Sarah-ra pillantott, és mintha arra célzott volna, hogy vagy a ruhájuk nem megfelelő egy leánybúcsúhoz, vagy egyszerűen csak túl
öregek és csúnyák.
Kellett hozzá egy kis idő, hogy bejussanak a klubba, és úgy tűnt,
a portás a szükségesnél sokkal hosszabb ideig ellenőrizte a lányok
igazolványát. A pulthoz eljutni még hosszabb ideig tartott Sarahnak, de rendületlenül kitartott. Közben elillant minden olyan gondolat, mely szerint az estét ásványvíz vagy alkoholmentes koktélok
kortyolgatásával tölti. Legalább egy italra szüksége volt ahhoz,
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hogy ezen túltegye magát.
Amikor végül visszaért az asztalhoz az italokkal, rájött, hogy Lily
barátnői már elég jól feltankoltak.
– Tessék, lányok. – Átadta az italokat Bronnak és Elsának. – Akár
le is ihatjuk magunkat. Ezen csak így fogunk átvergődni.
– Oké – szólalt meg Charlene, aki nem volt tisztában azzal, hogy
van valami ellenvélemény a hallgatóság soraiban. – íme, Lily feladatai!
Csodálkozás morajlott fel, és mindenki kortyolt a poharából.
– Először is… – Körülnézett a közönségen, magának követelve
mindenki figyelmét. – Meg kell csókolnia egy magányos csődört.
– Talán fel kellene hívnunk az állatvédőket – súgta Bron Sarahnak.
– De rendesen le kell smárolnia, nem csak egy puszit lehelni az
arcára. – Charlene kitartó volt. – Össze kell szednie három ruhadarabot három különböző férfitól; meg kell masszíroztatnia magát. A
masszázs mehet csak a vállakra, nem akarjuk, hogy valaki levetkőztesse.
– Ez meglep – mormolta Bron, aki kezdte nagyon jókedvűnek
érezni magát. Az egész olyan idétlen volt.
– És végül fel kell mennie arra a színpadra és táncolni a rúd körül!
– De terhes! – mondta Sarah, aki képtelen volt türtőztetni magát.
– Nem lenne szabad ilyesmiket csinálnia! – Aztán azt kívánta, bár
ki se nyitotta volna a száját.
– Ó, és az italok. – Charlene figyelmen kívül hagyta Sarah tiltakozását, és ismét ellenőrizte, hogy mindenki figyel-e. – Az első
félórában jobb kézzel iszunk, a másodikban ballal. Ha valaki elrontja, be kell tennie középre néhány fontot. Aztán megvesszük a
következő kört.
– Ez bonyolultnak hangzik! – mondta Elsa, aki igyekezett bekapcsolódni.
– Nem számít, ha elszúrod, azzal csak több pénzünk lesz italra –
mondta Charlene.
– Jól van – mondta Elsa, és remélte, hogy nem kell pénzkiadó automatát keresnie.
– A vetkőző fiúk később jönnek – folytatta Charlene. – Alul
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semmi nem lesz rajtuk, tehát remélem, senki sem prűd.
– Dehogy! – mondta Bron lelkesen, Oscar-díjra méltó alakítással.
– Ide nekem Robbie Coltrane-t*.
Elsa előrehajolt, és a tenyere mögött ezt suttogta:
– Szerintem rá fogsz jönni, hogy Robert Carlyle**-ra gondoltál.
– Hm, talán igen – helyeselt Bron, és mindennek ellenére fölnevetett.
Ittak még néhány rundot. Lily több dolgot is kipipált a listáján,
amíg a többieknek végig kellett játszaniuk egy sor leánybúcsúra
alkalmas játékot. Aztán Charlene hirtelen így kiáltott: „Legyek!”
Ekkor a zavartnak tűnő Bron, Elsa és Sarah, valamint Lily kivételével, akinek megengedték, hogy csak nézzen és nevessen, a többiek mind a padlóra vetették magukat, különböző sebességgel, és
kézzel-lábbal a levegőben kalimpáltak. Sarah, aki úgy érezte magát, mintha tényleg egy kimúlóban lévő rovar lenne, az órájára pillantott. Tíz perccel múlt tíz. Még legalább néhány órán keresztül
esélye sincs hazamenni.
– Oké! – Charlene, aki nyilvánvalóan egy pályatévesztett tamburmajor vagy törzsőrmester volt, felállt. –Igyunk még! Ti is gyertek! – Félreérthetetlenül Sarah irányába mutatott. – Álljatok be!
– Megkértem azokat a pasikat ott, hogy ők is játsszanak velünk –
mondta Lily egy másik barátnője –, de nem fognak. Skót szoknyát
viselnek. Szerintem ez ünneprontó hozzáállás.
Sarah-nak (tőle szokatlan módon) kellett néhány pillanat, hogy
felfogja ennek jelentőségét, és rájött, hogy agya egyszerűen nem a
szokásos tempójában működik.
– Most ihatnék csak vizet?
– Szó sem lehet róla – felelte Charlene. – Legutóbb is vizet ittál.
Szeretném, ha mindenki valami tisztességes italt inna, amíg megy a
műsor.
Lily, aki valódi tehetségnek bizonyult abban, hogy legénybúcsún
részt vevő, nevetésre kész férfiakkal kezdjen ki, így szólt:
– Igen, légy vidámabb, Sares! Állítólag szórakozol. Tudod, az a
férfi csak barátságos volt.
*

Skót színész (1950-), a Harry Potter-filmek egyik szereplője. (A szerk.)
Szintén skót színész (1961–), többek között a Transpotting sztárja. (A szerk.)

**
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Sarah bűntudatosan elmosolyodott, és eszébe jutott a fiatal férfi,
akinek jól megmondta a magáét.
– Tudom, és tényleg szórakozom. Hogy haladsz a listáddal?
– Már csak egy facér pasit kell lesmárolnom.
– De már legalább hármat lesmároltál, nem?
Lily bólintott.
– De hazudtak nekem, és azt mondták, hogy facérok, amikor nem
is voltak azok. Ez az utolsó próbálkozásom – mondta vigasztalóan,
mintha ettől minden rendben lenne. Vidáman elment, hogy teljesítse a küldetését.
Charlene visszajött, és szétosztotta az italokat. Sarah elvett egy
poharat. Rózsaszín, gyümölcsös és édes ital volt, és néhány kellemes kortyig Sarah azt gondolta, talán alkoholmentes. Túl későn
érezte meg, hogy a fejébe szállt, és rájött, hogy nagyon gyorsan
lenyelt egy nagyon erős koktélt. Eltűnődött, hogy vajon mennyit
ivott. Nem tudta, hányadiknál tart. A következő alkalommal feltétlenül vizet iszik.
A tömeg megvadult. A színpadon öt férfi forgott vadul, ragyogó,
fényes izmokkal. Sarah, aki tévedésből elfogadott még egy koktélt,
és aztán úgy döntött, akár fel is adhatja a számolásra való hiábavaló
próbálkozást, értékelte, hogy jók abban, amit csinálnak, és mind az
ötnek nagyon jó teste van, de nem igazán élvezte a műsort.
Elsára és Bronra pillantott, akik szintén üveges tekintettel ültek.
Lily, Charlene és a másik két lány, akiknek a nevét Sarah nem értette igazán, föl-le ugráltak, és vidáman sikoltoztak. Lilyt már felhívták a színpadra, hogy csatlakozzon az előadásoz. Nagyon jó
volt, ismerte be Sarah, és egyáltalán nem jött zavarba azoktól a
dolgoktól, amelyekre egy férfi kérte, aki mindössze egyetlen szál
tollas tangát viselt. Bárcsak több kedve lenne ehhez az egészhez!
Az esküvőszervezői munkától idő előtt megöregedett! Talán nem
kellene olyan felelősségteljesnek éreznie magát. Végül is Lily felnőtt ember.
– Jól vagy, Sarah? – kiáltott a fülébe Elsa, aki nyilvánvalóan tisztában volt vele, hogy barátnője nem érzi jól magát.
– Csak szükségem van egy pohár vízre. Nem tudom, hány pohár
koktélt ittam, és túl édesek.
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– Hozok neked egyet, ha szeretnéd.
– Én megyek! – mondta Sarah. Fölemelkedett a székéből, aztán
megint visszaült. Hirtelen tudatosult benne, hogy túlságosan sokat
ivott.
– Minden rendben – mondta Elsa. – Szerintem nem kell majd fizetnem érte. Elfogyott a pénzem.
– A táskámban van valamennyi, ha kell – mondta Sarah. – Kivettem egy kis pénzt, mielőtt jöttem. – A lába alatt keresgélve megtalálta a táskáját, abban pedig a pénztárcáját. – Ó, nem is tudom, hogyan költhettem ennyit.
– Hozok vizet. Aztán ideje hazamenni! Charlene valahogyan bevonta őket még egy „felelsz vagy mersz” játékba, és a már eleve
eléggé részeg Sarah azon kapta magát, hogy büntetésként meg kell
innia még néhány italt. Iszonyúan vágyott rá, hogy lefeküdjön, de
először igazán meg kell találnia a női mosdót.
Amikor visszajött, úgy tűnt, kell hozzá egy kis idő, hogy megtalálja az épület ajtaját, de végül kijutott a járdára. Elsa és Bron ott
álltak, és aggodalmasnak tűntek.
– Charlene elvitte Lilyt és a többieket a limóval. Azt mondták, ha
nem akarunk másik klubba menni, akkor nem kell.
– Az jó – felelte Sarah. Tisztában volt vele, hogy nagyon gondosan kell artikulálnia, valamint egyenesen kell tartania magát; rettenetesen gyorsan váltakozott, hogy élesen vagy homályosan lát. –
Igazán nem akarok többet egy kortyot sem inni. Túl sokat ittam.
Hívjunk egy… egy… autót, ami hazavisz minket.
Figyelte, amint Bron és Elsa átkutatják a pénztárcájukat.
– Vegyétek el az enyémet – mondta nagyvilágian. Közben megingott, majd a falnak támaszkodott. – Sok pénzem van.
– Nem, nincs – mondta Elsa. – Már kifosztottak. Azok a koktélok
nagyon drágák voltak.
Sarah nagyon-nagyon fáradtnak érezte magát, és leült egy kényelmes lépcsőre.
– Ha előbb pihenek egy kicsit, akkor hazasétálhatunk.
– Szerintem nem – mondta Elsa határozottan, amint egymásra pillantottak Bronnal. Még sosem látták Sarah-t ilyennek. Mindhármuknak biztonságban haza kell jutniuk.
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– Először is, ez a cipő megöl engem, másodszor pedig átkozottul
messze van.
– Ó – mondta Sarah, és lehunyta a szemét.
– Fel kell hívnunk valakit – mondta Bron.
– Kit? Nem hívom fel az apámat, csak végső megoldásként.
Egyébként is – mondta Elsa – szívesen felhívom, ha eltévedek, és
útmutatásra van szükségem, de mostanra már biztosan ivott egy-két
pohár bort, vagy lefeküdt. Laurence pedig elutazott.
– Hát én meg nem hívhatom fel Jamest. Igazán korán szokott kelni. Nem lenne tisztességes.
Sarah röviden kinyitotta a szemét, amikor meghallotta, hogy valamelyik lány Hugo nevét mondja.
– Ó, igen – mormolta, és ismét lehunyta a szemét.
Úgy tűnt, Sarah sokáig aludt. Nagyon furcsa álmai voltak, amelyekben szerepelt valami autózás és Hugo.
Valahova vitte őt. Bron és Elsa is ott voltak, és úgy tűnt, hogy róla beszélnek, de nem értette igazán, mit mondanak. Aztán fölébredt, és az egész valóságos volt, még ha kissé ködös is.
– Hála istennek nem azt álmodtam, hogy meztelenül sétálok végig
az utcán – mondta, és Hugó, aki most már látszólag egyedül volt,
fölnevetett.
– Gyere, szívem, hadd dugjalak be az ágyba.
– Nem akarok lefeküdni veled, Hugo. Még akkor sem, ha igazán
kedvellek.
– Valóban kedvelsz?
Sarah bólintott.
– Ühüm. De nem fogok lefeküdni veled, mert össze fogod törni a
szívemet.
– Nem kell lefeküdnöd velem, de egyáltalán nem fogom összetörni a szívedet.
– Nem?
– Nem, de erről nem most fogunk beszélgetni.
Reggel az egész eszébe jutott, ijesztően részletesen. Rájött, hogy
Hugo nemcsak levette róla a legtöbb ruháját, és ágyba dugta, hanem egy nagy pohár vizet és egy tálat is hagyott a keze ügyében.
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Amikor ráébredt, hogy Hugo nagyon-nagyon részegen látta, az
fájdalmasabb volt, mint a másnaposság.
– Egyél egy szalonnás szendvicset! – ajánlotta Hugo, amikor egy
kicsivel később felhívta, ellenőrizve, hogy jól van-e. – És fél liter
narancslét.
– Annyira sajnálom – mondta Sarah, aki túl rosszul érezte magát
ahhoz, hogy zavarban legyen. Vajon egy fej valóban képes kettéhasadni?
Hugo nevetett.
– Nagyon megnyerő részeg vagy, Sarah. Ne aggódj miatta!
Amikor Hugo meggyőződött róla, hogy Sarah-nak mindene megvan, ami a másnaposság feldolgozásához kell, és letette a telefont,
Sarah-nak eszébe jutott, amit arról mondott, hogy Hugo összetöri a
szívét. Az is eszébe jutott, hogy Hugo azt mondta, nem teszi. Sem
akkor, sem most nem hitt neki.

336

Harminchetedik fejezet

Bron a kiskertjében dolgozott, reményei szerint az utolsó tortamásolaton, és arra gondolt, hogy legalább nagyon gyorsan tud virágokat alkotni cukormázból, tehát mire néhány napon belül eljut a valódi torta elkészítéséhez, addigra profi virágdíszkészítő lesz. Azzá
kell válnia, mivel Carrie esküvőjéig már csupán napok vannak hátra.
– Szia – hallott egy női hangot. – Zavarlak? Átjöttem megnézni,
hogy haladsz, és időpontot kérni egy frizuraigazításra, ha lehet.
Bron fölnézett, és megpillantotta Vanessát.
– Istenem! – folytatta az asszony, és Bron műve felé intett. –
Nézd csak meg! Ez fantasztikus!
Bron is elégedett volt.
– Ez az utolsó. Remélem, többet nem kell készítenem. Tetszik?
– Gyönyörűek! Rendelhetek egyet?
– Természetesen. Az esküvő után az egyik a tied lehet. Nem tudom, Carrie mihez akar majd kezdeni velük.
– Őszintén szólva inkább kristályok nélkül szeretnék egyet –
mondta Vanessa.
– Hm, tudom, mire gondolsz, de azt hiszem, elengedhetetlenek a
kristályok, mivel Carrie ruhája tele lesz velük. Hozhatok egy csésze
kávét vagy valamit? – kérdezte Bron.
– Igen, de én készítem el. Mit szeretnél?
– Attól tartok, csak neszkávém van – felelte Bron, akit hirtelen
megrémisztett a gondolat, hogy a főbérlője készítse el a saját kávéját.
– Az jó. Ha túl sokat iszom a másik fajtából, akkor ideges leszek.
Bron fölnevetett, és belekezdett egy újabb virágba. Már a gömb
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felső részét díszítette, és ehhez fel kellett állnia egy ládára. Azon
tűnődött, hogy Vanessa miért nem egyszerűen telefonon kért tőle
időpontot, ha frizurát akar készíttetni. Volt valami más oka, hogy
benézzen, vagy csak baráti látogatásra jött? Amikor a nő néhány
perccel később kijött két gőzölgő bögrével, és letelepedett a padra a
lány mellé, Bron gyorsan rájött, hogy kétségtelenül valami másról
is akar csevegni. Amint megbeszélték az időpontot a következő
hétre, és Vanessa kifaggatta Bront a Carrie esküvőjével kapcsolatos
előkészületekről, és elmondta, hogy alig várja a Celeb következő
számának megjelenését (kötelességének tekintette, hogy naprakész
legyen minden pletykából), Bronhoz fordult, és határozottan így
szólt:
– Mondd csak, jól megvagytok Jamesszel?
Bron lenyelt egy nagy korty kávét.
– Nos, nem találkozunk sokszor, mindketten nagyon elfoglaltak
vagyunk…
– Csodálkoztam – szakította félbe Vanessa. – Észrevettem, hogy
segített neked a tortákkal. – Átható tekintettel nézett Bronra. Vajon
a főbérlője kémkedett utána? Vanessát ismerve nem lett volna meglepve. –Szerintem nagyon vonzó… nem mintha a fiatalabb férfiakra buknék… de mindig is jóképűnek tartottam – folytatta Vanessa.
– Igen, nagyon jóképű. – Bron gyanakvó volt.
– De nem kedveled? Nem vonzódtok egymáshoz? Úgy értem,
vagy működik köztetek, vagy nem.
Bron alig hitte el a főbérlője vakmerőségét, aztán fölnevetett.
– Ó, túlságosan nyers vagyok? Ha nem kedveled…
– Nem erről van szó – vörösödött el Bron.
– Ah, szóval tetszik neked? – Vanessa nyilvánvalóan eltökélte,
hogy kideríti az igazságot. – Csak azt mondtam Donaldnek valamelyik este, hogy milyen szép pár lennétek. Természetesen azt válaszolta, hogy ne avatkozzak bele, de… Mindegy, ha tetszik neked,
akkor mi a probléma?
Bron azon tűnődött, vajon kell-e olyan nyíltan beszélnie, mint
Vanessának. Valószínűleg az asszony végül csak ki fogja szedni
belőle; olyan volt, mint egy terrier, aki nem engedi el a csontot.
Vanessa bátorítón mosolygott rá. Bron lesütötte a szemét, és a ká338

véját nézte. Talán segít, ha a bizalmába avat valakit, mint például
Vanessát. Ez olyasmi, mintha az anyját avatná a bizalmába.
– Szerintem nem tetszem neki. Azt hiszem, elegendő célzást tettem. Meghívtam őt vacsorázni, adtam neki tortát, elvittem Elsához
ezekkel – mutatott a tortamásolatokra –, hogy lássa, milyen kedvesek a barátaim, de semmi. – Sóhajtott. – Ha tetszenék neki, most
már biztosan kezdeményezett volna. Jól kijövünk egymással, de
szerintem csak barátnak tekint.
– Badarság! Természetesen tetszel neki. Egy olyan remek lány,
mint te, közvetlenül a szomszédban. Végül is férfi.
– De, mint mondtad, ha nem vonzódunk egymáshoz…
Vanessa kortyolt a kávéjából, aztán megrázta a fejét.
– Biztos vagyok benne, hogy nem erről van szó. –Egy pillanatra
elgondolkozott, aztán megveregette Bron kezét. – Lehetséges, hogy
azt gondolja, túl korai számodra… – Elhallgatott.
– Roger után?
– Igen. Nos, egy férfi sem szeretne pótlék lenni. Túl sok bennük a
büszkeség. És bár nem ismerem az összes részletet, az a benyomásom, hogy James egy számára csúnyán végződő kapcsolatból lépett
ki, amikor néhány évvel ezelőtt idejött. Valószínűleg nem akarja,
hogy pótléknak használd, és te is teljesen összetörd a szívét.
– Tényleg így gondolod? – kérdezte Bron halkan, és rájött, hogy
Vanessa szavaiban lehet valami igazság. Tényleg nagyon korai volt
Roger után, és James akár teljesen könnyűvérűnek is tarthatja, ha
csak megfordul a fejében valaki más ilyen hamar. Valószínűleg
finoman próbálta visszautasítani. Milyen kínos.
Vanessa belemelegedett a témába.
– Tényleg. Tudod, James elég érzékeny ember. –Elhallgatott. –
Szóval mit kezdünk vele?
– Mivel? – Bron zavarban volt.
Vanessa legyintése azt jelezte, hogy Bron nem ismer fel valami
nagyon egyszerű dolgot.
– Kezdeményezőnek kell lenned, drágám! Tenned kell valamit,
hogy létrehozd a dolgot. Jóságos ég! Ha a nők arra várnak, hogy a
férfiak indítsák be a dolgokat, a népesség már ezer éve kihalt volna!
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– Ó. Gondolod?
– Ez tény. Szóval mihez kezdünk ezzel az ostoba férfival, aki nem
használja ki azt, ami az orra előtt van?
Bron vállat vont.
– Hihetetlenül segítőkész. Ő készítette az összes alapot ezekhez –
mutatott a fára. – És ő csinálta meg a keretet az igazi tortához.
– Neked nem egy munkatárs kell… bár egy gyakorlatias férfi kész
főnyeremény… – mondta Vanessa, hirtelen témát váltva. – Hm,
lássuk csak… Tudom már. El kell vinned őt az esküvőre. Miért
nem kéred meg rá, hogy vigyen át autóval? Végül is segítségre lesz
szükséged azzal a sok fával. A te kis autódba csak néhány fér be.
– De szabadságot kell majd kivennie – Bron kezdett egy halvány
reménysugarat érezni. Talán Vanessának igaza van, és Jamesnek
csak még egy kis noszogatásra van szüksége.
– Ez könnyű. Ebben segíthetek. Rengeteg szabadság jár neki.
Megmondom, mi legyen. Én javaslom, hogy vigyen el téged. Ha
tényleg nem akar elvinni, nemet mondhat, de szerintem csak egy
kis lökésre van szüksége. Meddig maradsz a házban, ahol az esküvőt tartják?
– Néhány napig. Igazán nem gondolom, hogy képes vagyok a cukormázzal bevont tortát szállítani, és kell egy kis idő az elkészítéséhez. – Ismét kortyolt a kávéjából. – Bár most már nagyon jól
mennek nekem ezek a virágok, az igazi tortán egy kicsit más lesz.
És aztán, ha a torta készen lesz, frizurát és sminket kell készítenem
Carrie-nek. Koszorúslányok is vannak, bár ők kicsik, szóval velük
nem lesz sok dolgom.
– Két-három nap, amit együtt töltötök, biztosan megteszi a magáét. – Vanessa visszatért a maga kis párközvetítő világába. – Talán
úgy érzi, nem igazságos megkörnyékeznie téged, ha a szomszédban
laksz, és netán nem örülnél neki. Végül is kínos lenne, ha rossz
néven vennéd.
Bron felsóhajtott.
– Nem látom, mi egyéb…
Vanessa ismét megveregette a kezét, anyáskodva.
– Jobban meggondolod majd a dolgot, ha egymás mellé kerültök,
nehéz körülmények között, de észben kell tartanod, hogy a férfiak
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nagyon lassúak tudnak lenni. – Felállt, és lesimította a szoknyáját.
– Bízd csak rám, drágám. Imádok párokat összeboronálni!
James valóban elvitte Bront Somerbybe. Bron nem tudta pontosan, mit mondott neki Vanessa, de James beleegyezett, hogy szabadságot vehet ki, és ő is jó dolognak tartotta, hogy segítsen
Bronnak. Elment parkolni, Rupert pedig el akarta mondani neki,
hova tegye a tortamásolatokat. A kutyafalka követte őket. Sarah
megölelte Bront.
– Olyan sokat dolgoztak rajta! – mondta Sarah. –Mindig elfelejtem, hogy te nem láttad korábban, de elég üresnek és sivárnak tűnt,
most viszont bámulatos!
Miközben körbesétáltak, Bron kellően lenyűgözve hümmögött.
Elképesztő volt. Egy igazi vidéki birtok, mint valami regényben.
Képzeljük el, hogy valaki ténylegesen itt él. Amint Sarah a párkányokról és ilyesmikről fecsegett, Bron érezte, hogy elég feszült.
Nagy munka volt végül mindent összehozni, különösen úgy, ha a
húga esküvőjére is mennie kell.
– Fáradtnak tűnsz, Sarah. Jól vagy?
– Ó, igen, ez csak az esküvő előtti idegbaj. – Bron meglehetősen
kényszeredettnek érezte Sarah nevetését. – Minden esküvőszervező
elkapja, rosszabb, mint a menyasszonynak.
– Mindenki itt van? Hugó? – Égett a vágytól, hogy megkérdezze,
történt-e köztük valami a múltkor.
– Igen, itt van, már kattogtatja a gépét.
– Remélem, nem élt vissza a helyzettel Lily leánybúcsúja után –
ugratta Bron. – Elsával egy kicsit aggódtunk, hogy egyedül hagytunk vele, de nagyon ragaszkodott hozzá.
Sarah felnyögött.
– Ne is beszélj arról az éjszakáról! A részegség veszedelmei.
– De rendesen gondoskodott rólad? – folytatta a kérdezősködést
Bron.
– Igen, természetesen. Ágyba dugott, otthagyott egy nagy pohár
vizet és egy tálat, majd hazament.
Bron csalódott felhangot érzett Sarah hangjában.
– Ennyi volt az egész?
– Hát, az egész nagyon kínos volt. Azt mondtam neki, hogy tet341

szik nekem.
– És?
– Ez nem jó, én nem tetszhetek neki…
– Biztosan tetszel neki, Sarah. Borzasztóan aggódott érted. Amikor felhívtuk, nem habozott, csak kocsiba ült.
– Kedves ember, és szerintem kedvel engem, de… – Sarah tétovázott. – Eljegyezte Fen és Rupert egyik barátnőjét.
– Tessék? – kérdezte Bron meglepve. – Biztos vagy benne? Én
egyedülállónak gondoltam. Biztosan nem említette a lányt sosem.
Sarah bólintott.
– Tudom, de menyasszonya van, higgy nekem. –Sóhajtott. – Ne
szólj egy szót sem! Nem szeretném, ha megtudná, hogy egyáltalán
foglalkoztat.
Bron összeráncolta a homlokát, de mielőtt válaszolhatott volna,
Sarah folytatta.
– Úgy értem, nem foglalkozom vele, tényleg. Mindegy, az egész
túl bonyolult, és túlságosan sok dolgom van ahhoz, hogy ilyesmik
miatt aggódjak. Gyere, itt van a szállásotok.
Bron a barátnője iránti együttérzés hatására ejtette a témát, de
amint követte Sarah-t egy átalakított disznóólhoz, vagy bármi volt
is az épület, azt kívánta, bár lenne idejük alaposan megbeszélni a
dolgot. Érezte, hogy Sarah szeretne még mesélni. Vajon Hugónak
tényleg van menyasszonya? Ha igen, akkor vajon tényleg így otthagyott volna csapot-papot, amikor meghallotta, hogy Sarah-nak
segítség kell? És ilyen nyilvánvaló aggodalmat mutatott volna
Sarah iránt? Talán ő maga is egy kicsit részeg volt aznap éjjel, de
megesküdött volna rá, hogy Hugo tekintetében a puszta kedvességnél sokkal több volt, amikor Sarah-ra nézett.
Talán lesz egy kis idő a következő két napban, amikor Sarah mindent elmesél majd. Bron mindenkit meg szokott hallgatni, és ott
lesz a barátnője mellett, amikor szüksége lesz rá.
– Ezeket az átalakított épületeket ki fogják adni, de ti vagytok itt
az elsők – mondta Sarah, amint kinyitotta az ajtót. – Elképesztő,
ugye?
– Káprázatos! Imádom a meszelt falakat és a rongyszőnyeget.
Olyan, mint egy kis házikó Görögországban vagy valami hasonló
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helyen.
– De mivel Angliában van, fatüzelésű kályha áll benne. Nem
mintha most szükséged lenne rá. Nem hiszem el, milyen szép időnk
van! Ha vasárnapig kitart, utána annyi eső eshet, amennyi akar.
– James azt szokta mondani, hogy szükségünk van az esőre. Aggódott az üvegházai miatt. Vanessa megígérte, hogy mindent meglocsol majd, amíg James nincs otthon, de nem vagyok benne biztos,
hogy bízik benne.
– Jamesnek jó helye lesz a lakókocsiban? Nem akartam itt, nálad
elszállásolni. Mondtam Fennek, hogy még nem tart ott a dolog.
Bron fintorgott.
– Jobb, ha hamarosan kezdeményez, különben Vanessa kirúgja. –
Kuncogott. – Vagy jobb, ha én teszem, különben engem fog kirúgni!
– Ennyire rémes? Egyébként nem neki dolgozol, ugye?
– Nem, csak arról van szó, hogy a múltkor nagyon határozott volt
a dologgal kapcsolatban. Es ő vette rá Jamest, hogy hozzon el engem és az összes fát. Időnként csodálatos, ahogyan parancsolgat. –
Elmesélte Sarah-nak Vanessa rövid, buzdító beszédét.
– Hm, emlékszem, milyen örömanya volt. A nyers őszinteség
aligha fedi a teljes valóságot. – Sarah elmosolyodott. – Rendben,
jobb, ha megyek. Gyere föl a házba, ha készen vagy, és megmutatom, hol kezdheted összeállítani a tortádat.
Sarah visszament a házba, és közben gondolatban több elintéznivalóját is kipipálta. Meg kell találnia a jegyzettömbjét, és el kell
kezdenie ténylegesen kipipálni a dolgokat. Örült, hogy Bron a torta
kíséretében épségben megérkezett. Úgy tűnt, mintha ő maga egy
előző életben érkezett volna, égve a vágytól, hogy körbevezessék a
házon, és meglássa, mekkora átalakítást végeztek el.
A kutyák a bokája körül nyüzsögtek, miközben Rupert puszival
fogadta.
– Szóval mindennel elkészültetek? – kérdezte. Fenella fölnevetett.
– A saját szemeddel kell látnod, de szerintem elég jó munkát végeztünk. Itt-ott van néhány sivár terület, de biztos vagyok benne,
hogy el tudjuk rejteni őket. Nagyjából megállás nélkül dolgoztunk.
– Ó, ügyesek vagytok! Mindent mutassatok meg, kérlek!
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– Ez azt jelenti, hogy nem akarsz előtte kávézni? –kérdezte Rupert, az örök házigazda.
– Légy oly drága, és készítsd el, hamarosan bejövünk és megiszszuk – mondta Fenella.
– A kápolnához vezető ösvény bámulatosan néz ki! – Sarah le
volt nyűgözve. – És csodálatos, hogy a teljes szolgáltatást tudjátok
kínálni. Az emberek mindig megtehetik, hogy először házasságot
kötnek, és aztán itt tartják a saját szertartásukat, de ez így egyszerűen tökéletes.
– A helyi lelkész nagyon segítőkész volt – mondta Fenella. – És a
templom tetőfelújítási alapja is elég jól járt!
Sarah nevetett.
– Carrie-nek és Ricknek legalább kétszer el kellett menniük hozzá
– folytatta Fenella.
– Ó, szóval már Ricknek hívod? – kérdezte Sarah kötekedve. –
Hamarosan tegező viszonyban leszel minden sztárral.
– Nagyon remélem! – mondta Fenella. – De hála istennek egy
szállodában laktak. Ha Carrie látta volna a ház állapotát, azt gondolta volna, sosem lesz kész időben. Elképesztő biztonsági intézkedések lesznek.
– Igen, és most szerencsések vagytok. Amint Somerby felkerül a
helyszínek térképére, és amint benne lesz a Celeb magazinban,
állandóan lesifotók készülnek majd rólatok.
Fenella rémültnek tűnt.
– Viccelsz?
– Hát, csak egy kicsit.
– Úgy érted, csak egy kicsit viccelsz? Vagy csak egy kis
lesifotózás lesz?
– Mindkettő! De amint Carrie-nek mondtam aznap, a helyzet
megkönnyíti, hogy ellenőrzés alatt tartsátok a dolgot.
– Uramisten! Nos, gyere, és nézd meg a társalgót!
Gyönyörű volt. Az itt-ott papagájokkal díszített káprázatos tapéta
és freskó keveréke tökéletes volt. Szemet becsapó növények kúsztak a párkányokon keresztül a plafonra. A falak egy távlati képet
mutattak be, olyan benyomást keltve, mintha egy édenkert húzódott
volna a dombokig. A szobát igazi és festett napsütés és fény töltötte
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be aranyszínnel.
A sarokban valódi, cserepes pálmafák álltak, fokozva az egzotikus hangulatot. A virágfüzérek olyan valószerűen kötötték össze a
festett és az igazi oszlopokat, hogy Sarah szinte várta, amint előbukkan a freskóból egy antilop, és a kandallót díszítő levelek közé
dugja az orrát.
– Ó, Fenella! – kiáltott fel Sarah. Tágra nyílt szemmel szívta magába a részleteket. – Ez az édenkert! Tökéletes!
– Én magam festettem – mondta Fenella büszkén. –A legutóbbi
találkozásunk óta szinte végig ezt csináltam. Rupertnek is segítenem kellett a többi festéssel, tehát volt néhány hosszú napom. –
Ásított, aztán fölnevetett.
– Le vagyok nyűgözve. És most mutasd meg a többit is!
– Ó, hát, ezzel a résszel nem tudtunk elkészülni – mondta Fenella,
és egy folyosóra mutatott. – Arra gondoltam, hogy fölteszek egy
lepedőt a bejárat fölé, de az egy kicsit olyannak tűnhet, mintha még
mindig festenénk – folytatta. – Természetesen így van, de nem
akarjuk nagydobra verni.
Sarah elgondolkozott.
– Hm, figyelj csak, miért nem szerzünk néhány cserepet vagy
korsót, és tűzünk beléjük nagy ágakat? Úgy fog kinézni, mintha
egy erdő lenne a házatokban, de néhány fényfüzér, és nem fognak
bemenni. Összhangban lesz az igazi és másolat témával, és ha nem
állítotok fel fizikai korlátokat, akkor az emberek bebarangolják az
egész házat, a mosdót keresve.
Fenella arcán pánik suhant át.
– Szerintem ez nagyszerű ötlet, tényleg, de nincs rá időm. Csak
felragasztok majd egy figyelmeztetést, hogy „büntetés terhe mellett
tilos az átjárás”.
Sarah fölnevetett.
– De képzeld el, mennyivel vidámabb lenne itt egy erdő! Bron barátja, James…
– Aki a lakókocsiban alszik?
– Igen. Őt fogjuk megkérni. James kertész. Amint segített
Bronnak a famásolatokkal, kivághat néhány igazit. Tudjuk már, hol
lesz a torta?
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– Itt – nyitotta ki Fenella a nappali ajtaját.
– Ó, nahát! – mondta Sarah elragadtatva. – Ez fantasztikus! Létrehoztátok a tökéletes helyet az impozáns belépőhöz! – Most már
könnyen el tudta képzelni a famásolatokból álló hosszú, kettős sort,
amint szikrázik a fényben, és a sor végén álló, a többinél nagyobb
esküvői tortához vezet. – Biztosan az egészet átfestettétek. Most
már cseppet sem kopott az eleganciája!
– Egy örökkévalóságig tartott – mondta Fenella, aki fáradt volt az
egésznek az emlékétől. – Nem hátráltunk meg, és kibéreltünk egy
állványzatot két napra. A létra tetején gubbasztottam, amit igazán
gyűlölök, és minden alkalommal le kellett jönnöm, amikor kellett
még festék az ecsetre.
– Nem tudtátok felakasztani a dobozt a létrára?
– Fel tudtam volna, ha tisztességes festékesvödröm lett volna, de
csak ilyen nagy, fehér festékesdobozaink voltak, amibe egy kis
színt tettem. Mindegy, Rupert, aki éppen a disznóólakat építette át,
ahol Bron alszik majd, bejött, és azt mondta, ez átkozottul nevetséges. Bement a városba, és az állványzattal jött vissza. Csak bérelte,
tehát vissza kellett vinni, de meg akartam tartani. Annyival jobb,
mint azok a rémes létrák. Végül is még rengeteg festés vár ránk.
– Fantasztikus munkát végeztetek, Fen. Nem is tudom, hogyan
csináltátok meg ennyi idő alatt.
– Úgy, hogy éjjel-nappal dolgoztunk.
– Minden pillanata megérte, tényleg. És most, amikor elkészült,
itt van nektek ez a bámulatos helyszín.
Fenella bólintott.
– Ez adott reményt és erőt. – Mélyet sóhajtott. – Tényleg úgy
gondolod, hogy vesződnünk kellene a korsós-faágas dologgal?
– Igen. Megkérem Jamest, amikor megérkeznek. Majd ő megcsinálja. És Elsa is hamarosan itt lesz. Talán lesz ideje, hogy segítsen
Jamesnek.
Elsa röviddel Bron és James után érkezett. Megmutatták neki a
hálószobát, amelyet Fenella Carrie-nek jelölt ki, hogy legyen egy
hely, amit használhat, amíg a házban van. Itt hagyhatja a holmiját,
itt igazíthat a sminkjén, és ezt használhatja általános támaszpontként. Emellett a koszorúslányoknak is jól jön majd.
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– Ez valójában a mi hálószobánk – mondta Fenella bánatosan. –
Jelenleg ez az egyetlen szoba, amelyhez fürdőszoba is tartozik,
tehát át kellett engednem. Kissé híján vagyunk olyan hálószobáknak, amelyeket nem kellene nagyon alaposan rendbe hozni.
– Ez gyönyörű! – mondta Elsa. – És olyan hatalmas! Bált is tarthatnátok benne.
– Igen, jókora hodály.
– Körülbelül akkora, mint otthon a műhelyem – mondta Elsa, aki
úgy érezte, meg kell értetnie Fenellával, pontosan milyen hatalmas
ez a hálószoba. – És az egy teljes szint egy régi gyárépületben.
– Ó, az elég nagy, nem? Elsa bólintott.
– Lemegyek a ruhaállványomért, aztán elkezdem felhozni a ruhákat. Mikor jönnek a koszorúslányok?
– Felírtam valahova. Szerencsére nem egyszerre jönnek.
– A próbáik után, és ha elkészültem minden átalakítással, tudok
nektek segíteni. Sarah mondta, hogy túlzott igényekkel állt elő, és
biztosan hasznomat veszitek majd.
Fenella fölnevetett.
– Sarah nagyszerű, nem?
Elsa bólintott.
– De beismeri, hogy elég igényes tud lenni. Nagyon magasra teszi
a mércét.
– Abban nincs semmi rossz. Egyébként rendben lesztek Sarah-val
azokban a pici padlásszobákban? –folytatta Fenella. – Külön szobákat kaptatok, ami jobb, mintha együtt kellene laknotok, de elég
kicsik a szobák. A fürdőszoba jól működik, ha elég hosszan folyatjátok a meleg vizet. Végül odaér majd.
– Kellemesnek tűntek; rendben leszünk. Imádom a függönyöket,
káprázatos az anyaguk.
– Valószínűleg eredeti antik darabok – felelte Fenella. – Egy régi
kofferben találtuk őket. Hát, így nem jutunk egyről a kettőre. Meg
kell találnom Jamest, és ki kell vágatnom vele néhány fát. Van a
közelben egy kis erdő, biztos vagyok benne, hogy nem fognak hiányozni. Nem hagyhatjuk, hogy a Celeb magazin fölfedezze a festetlen folyosót!
Bron a konyhában állt, és az igazi tortáit nézte. Hat emeletes volt,
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és a legfelsőt már bevonta cukormázzal. A tetején kupola volt, zöld
cukormázból készült virágokkal díszítve, középen kristályokkal.
Nagyon sokat vesződött vele, és tökéletesen sikerült. Remélte,
hogy a többi díszítést is el tudja készíteni. Volt néhány nagy műanyag doboznyi kész máz, egy kisebb üzlet beindításához elegendő
tartalék fecskendő és habzsák, és minden indulásra készen állt, azt
leszámítva, hogy ideges volt. Addig gyakorolt a virágokkal, amíg
igazán gyorsan el nem tudta készíteni őket, de teljesen más volt
Veronica konyhájának biztonságában készíteni valamit úgy, hogy
az asszony kéznél volt, ha tanács kellett. Most össze kell állítania a
rétegeket és ténylegesen befejezni az egészet.
Bejött Fenella.
– Hogy haladsz? Kérsz segítséget ahhoz, hogy felvigyük az emeletre az egészet? Megkérem Rupertet. Még mindig próbálok elég
takarót keresni. Tudom, hogy rengeteg van, anyám nekem adta az
összes régi takaróját, de nem találom őket! A legtöbbet én készítettem. .. – Elhallgatott, amint észrevette Bron kissé fáradt és ideges
tekintetét. – Megkeresem Rupertet. Ő tud neked segíteni.
Bron jobban örült volna Jamesnek, mert a férfi mostanra már tudta, mit tesz, de őt egy sövényvágó ollóval, egy kerti fűrésszel és
egy létrával elküldték az erdőbe. Bron teljes mértékben elfogadta,
hogy erre a bizonyos munkára James a legjobb ember, de a tortái
szállítására is ő volt a legjobb; mostanra már gyakorlottan bánt a
tortákkal, és tudta, hogyan kell kezelni őket. Bron nem volt benne
biztos, hogy Rupertre akarja bízni a süteményeit, aki akármilyen
kedves is, esetleg elejthet valami életbe vágóan fontos dolgot.
Mégis udvariasan rámosolygott, amikor megjelent, festékfoltos
farmerben és egy pulóverben, amelynek lógott a szegélye.
– Azt hiszem, szükséged van egy kis segítségre. –Ezzel felvett
néhány egymásra rakott tortadarabot, és eltűnt a szobából.
Noha Bronnak volt némi elképzelése arról, hogy hol kell lennie,
nem tudta biztosan az utat. Rupert aranyos volt, de Bron aggódott,
hogy serénysége esetleg azt jelenti, hogy nem a kellő óvatossággal
és odafigyeléssel bánik a tortával. Felkapta a már feldíszített felső
részt, és követte Rupertet, amilyen gyorsan tudta egy ilyen édes
teherrel.
348

Hallotta, hogy Rupert hangosan beszél valakivel, és tudta, hogy
nem figyel. Sietett, és megtalálta a jelenleg gyapjúszőnyeggel fedett lépcsőt. Ha látott már botlásveszélyt, ez igazán az volt. Bron
rettegett, hogy bármelyik pillanatban megláthatja Rupertet és egy
kupac tortamorzsát.
Közelebb érve hallotta, hogy Rupert Hugóval beszélget. Nevettek,
és ugratták egymást. Mivel egyszerűen túl messze volt ahhoz, hogy
odakiáltsa: „Vigyázz a tortámra!”, végigsietett az előszobán, amely
elég széles volt ahhoz, hogy két nő abroncsos szoknyában sétálgasson egymás mellett. Hol van Rupert? Tudta, hogy a túlságosan
kedves és jól nevelt Rupert szándékosan nem hagyta volna eltévedni, de sok dolga és hosszú lába volt.
Elöntötte a megkönnyebbülés, amikor megtalálta a szobát. Valaki
már elhelyezte a tortamásolatokat két sorban úgy, hogy a hosszú
ablakokhoz vezessenek, ahol az igazi torta áll majd.
– Azt hitted, el fogom ejteni a tortát, ugye? – kérdezte Rupert. –
Rajta, valld csak be!
Bron mélyet sóhajtott.
– Igen, azt hittem.
– Csodálatos fénykép lehetett volna belőle – mondta Hugo. –
Szándékosan nem szeretnéd leejteni, igaz?
Bron olyan morcosan nézett rá, ahogyan csak tudott. Hugo nevetett.
Elsa belefáradt a mosolygásba. Imádta a gyerekeket, és ezek a
kislányok (Carrie egy távoli unokatestvérének a lányai) nem voltak
rosszak. De mint minden ötéves, ők is nehezen maradtak nyugton.
Szaladgálni akartak, miközben tündéreset játszanak, csapkodnak a
karjaikkal, és hangosabb sikítozásra és hisztérikusabb nevetésre
bátorítják egymást. Emellett a hatalmas ágyat is nagyon csábítónak
találták.
A két anyát túlságosan lekötötte a csevegés ahhoz, hogy sokat tegyenek gyerekeik kordában tartása érdekében. Nagyon izgatottak
voltak, hogy részt vesznek egy híresség esküvőjén.
– És most, Isolde – mondta Elsa határozottan –, megengednéd,
hogy megnézzem, jól áll-e ez a ruha? Nem fog sokáig tartani. –
Valószínűleg határozottabban kellene viselkednie velük, jött rá, de
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már késő volt.
– És milyen Carrie ruhája? – kérdezte az egyik anyuka, miután rájött, hogy Elsának segítségre van szüksége.
– Mesés – mondta Elsa, gombostűkkel tele szájjal.
– Vethetünk rá egy pillantást? – kérdezte a másik nő.
– Szó sem lehet róla – mondta Elsa. Kivette az utolsó gombostűt.
– Már nem kell sokáig várnotok, és Carrie megöl, ha megengedem,
hogy bárki hamarabb megnézze, mint ő. Tessék, ugye nem volt túl
rossz? És most te jössz, Imogen.
Sarah-nak indulnia kellett. Már nem sok mindent tehetett. Elköszönt Elsától és Brontól. Hugót ma reggel óta nem látta. Valószínűleg kiment valahova a fényképezőgépével. Egy rövid pillanatig
eltűnődött, vajon Electra megjelenik-e az esküvőn, de aztán elhessegette a gondolatot. Volt vendég- és személyzetlistája, és Electra
neve nem szerepelt rajta. Még csak egy plusz fő sem volt Hugo
neve mellett. Bron feldíszítette az utolsó előtti részt, és most vonta
be mázzal az egészet úgy, hogy egy gömb legyen belőle. Elsa kézzel varrta a koszorúslányok ruháit, hogy tökéletesen jól álljanak.
James pedig alkotott egy nagyon rejtelmes erdőt a lezárt folyosó
előtt. Minden a lehető legjobban alakult. Később mindenki leül
majd a konyhában, és marhahúsos-zöldséges krumplit esznek, és
vörösbort isznak. Sarah azt kívánta, bárcsak velük lehetne.
– A virágárus nagyon korán fog érkezni holnap – mondta
Fenellának, akinél egy jegyzettömb volt. Úgy érezte, távollétében
Fenella lesz a tökéletes intéző. És volt egy másolata a különböző
listákról a kézitáskájában. Gondolatban mindent átfutott. – Szóljatok, ha van valami probléma. Többnyire a fülemen lesz a mobilom.
Igen, a zenekar… vagyis a zenészek. Mindegy, néhány órával azelőtt kell megérkezniük, hogy szükség lenne rájuk. Szeretnének
enni valamit, aztán gyakorolni egy kicsit. – Összeráncolta a homlokát. – Itt alszanak? Nem emlékszem.
– Egy panzióban a faluban – mondta Fenella. – Egy lelket sem
tudok elhelyezni. Hamarosan igen, de most nem. Hála istennek
Carrie és a kísérete a szállodában alszanak.
– Tudom. A vendéglátók is korán jönnek. Már sokszor alkalmaztam őket; nagyon megbízhatók.
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– Jól van – mondta Fenella, és a jegyzettömbjébe írogatott. – A
lovas hintó?
– Carrie autóval jön a szállodából, és utána száll át a hintóba.
Megtaláltuk hozzá a tökéletes helyszínt. A hintó viszi végig az úton
és aztán a felhajtón, a kápolna bejáratáig. A hintó miatt nem kell
aggódnod, mert egyszerűen visszamegy majd, ha végzett. Van egy
hatalmas teherautójuk, amire az egészet fel tudják rakni. Bármi
más, amiben nem vagy biztos?
– A sajtó – mondta Fenella, és gondterheltnek tűnt. – Kell etetnem őket, vagy valami?
– Egyáltalán nem. Csak a Celeb-féle társaságot etetjük, és ők szigorú utasításokat kaptak. Figyelmeztettem a helyi kocsmát, hogy
elárasztják majd őket. Ennek elégnek kell lennie. Mandy elintézett
valami extra biztonsági személyzetet. Ezt teljes egészében ő kezeli
majd. – Sarah megölelte Fenellát. – Bárcsak itt maradhatnék veletek! Amint tudok, jövök vissza.
– Érezd jól magad Lily esküvőjén! És ne aggódj semmi miatt.
Boldogulunk majd – mondta Fenella, kicsit több meggyőződéssel,
mint amit érzett.
Sarah végül beszállt az autójába, integetett és elhajtott.
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Harmincnyolcadik fejezet

Sarah már fáradtan érkezett Dirk szüleinek házéhoz. Bár
Somerbyben pillanatnyilag jól álltak a dolgok, tapasztalatból tudta,
hogy ha esküvőkről van szó, akkor nagyon sok minden történhet
menet közben.
Egy éppen arra járó nagynéni engedte be. Halványan rámosolygott, majd visszament, és folytatta, amit félbehagyott.
Sarah megtalálta a konyhát, és bement. Egy középkorú nő, akinek
ráncai házsártos természetre és elégedetlenségre utaltak, göngyölt
hússzeleteket pakolt egy báránybordára.
– Maga kicsoda? – kérdezte nem túl barátságosan.
– Sarah vagyok, Lily nővére – felelte bátran mosolyogva. Itt nem
volt annyira egyértelmű a szerepe. Noha a húga elvárta tőle, hogy
mindent megszervezzen, a nővéreként volt jelen, nem pedig esküvőszervezőként. Ez azt jelentette, hogy mindent el kellett végeznie,
amit általában szokott, de rendkívül diszkréten. Ez mindent nagyon
megnehezített.
– Ó, szervusz! – Az asszony felületesen rápillantott. – Azt kell
mondanom, egyáltalán nem hasonlítasz rá.
Sarah nem tudta, hogy ezt jó dolognak tartsa-e, vagy sem.
– Itt van Lily? – kérdezte.
Az asszony megrázta a fejét.
– Nem, a lakásban van, és azt állítja, hogy fáradt. Majd a szülés
után megtudja, mi is a fáradtság! Szegény Dirk!
– Szerintem Dirk nagyon szerencsés – mondta Sarah határozottan.
Ez a nő máris felbosszantotta. – Lily szeretetre méltó ember, és
nagyszerű anya lesz belőle. És a férjét is nagyon boldoggá teszi
majd. Dirknek gratulálhatunk a jó ízléséhez.
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Az asszony kicsit későn jött rá, hogy elég goromba volt. Sikerült
elmosolyodnia.
– Természetesen.
– Én pedig esküvőszervező vagyok, és azért jöttem, hogy mindenben segítsek önnek, amiben tudok, Mrs. … – Profi memóriája
cserbenhagyta. Ha ez a nő egy ügyfél lett volna, akkor beírta volna
a nevét egy fájlba. Mivel Lily jövendőbeli anyósa volt, nem írta fel,
és így nem emlékezett rá.
– Boscastle – mondta a nő –, Dirk anyja vagyok. Igen, már emlékszem, te szervezted annak a filmsztárnak az esküvőjét. Hogy is
hívják?
– Carrie Condy.
– Ó, igen, ez az. És ő hol megy férjhez?
– Egy bájos, régi házban, Herefordshire-ben – felelte Sarah. Nem
volt valószínű, hogy Mrs. Boscastle tájékoztatni kívánná azt a néhány lapot, amelyeknek ez friss hírt jelentene, de nem akart túl
pontos választ adni. – Szóval hogy állnak a dolgok?
Mrs. Boscastle lehajtotta a fejét.
– Szégyen, hogy már késő bármit is kezdeni az étellel kapcsolatban.
– Probléma van az ennivalóval? – Ez kissé elszomorító volt.
Azoknak a hölgyeknek tökéletesnek kellett volna lenniük! Elég
közel voltak, önköltséges áron dolgoztak, és barátságos személyiségük ideálissá tette őket a feladatra.
Mrs. Boscastle bólintott.
– Büfé lesz. Reménytelen! Csak apró falatkák lesznek majd. Senki nem kap eleget enni, Lilyék… Néhányan be fognak rúgni, és
azok, akiknek együtt kellene lenniük, nem lesznek együtt. Egy ültetéses vacsora sokkal jobb lett volna. Akkor megtervezhettem volna
az ültetési rendet.
– Ha szeretné, még mindig megtervezheti, Mrs. Boscastle, ha úgy
gondolja, hogy ráér. Leültetheti az embereket, aztán minden egyes
asztalnál megkérhetjük őket, hogy jöjjenek, és szedjenek maguknak.
Sarah valójában feltételezte, hogy már készítettek valami ilyesmit.
Ez nem az utolsó pillanatban elvégzendő feladat. A tisztességes
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összeállítást nem szabad elkapkodni, különben a vendégek a volt
párjuk mellé kerülnek, és az a veszély fenyeget, hogy az első keringő előtt ökölharc tör ki, vagy legkésőbb az utolsó előtt.
– Nos, úgy gondoltam, majd Lily és Dirk gondoskodik róla. –
Mrs. Boscastle felvonta a szemöldökét, jelezve, hogy tökéletesen
jól tudja: Lilytől és Dirktől nem várható el, hogy ismerjék a rokonságon belüli szövevényes kapcsolatok minden apró részletét. – Ezt
néhány kiválasztott barát számára főzöm ma estére. Van egy dolog,
amit képes vagyok kézben tartani.
Sarah-ban tudatosult, hogy a ki nem választottak tömegének talán
fish and chipset* rendel, és azon tűnődött, pontosan hányan vannak.
– Szeretné, ha segítenék önnek összeállítani egy ültetési rendet?
Mrs. Boscastle oldalról nézett rá.
– Meg tudnád tenni?
Sarah bólintott.
– Mint mondtam, esküvőszervező vagyok – ismételte meg. – Az
efféle dolgok a munkám részét jelentik. Noha általában a család
tervezi meg, szoktam segíteni. –Eszébe jutott Ashlyn esküvője és a
hiányzó koszorúslány szüleinek ültetésével kapcsolatos aggodalmai.
– Ez jó ajánlat…
De amint ezt kimondta, Sarah ráébredt, hogy elsősorban Lilynek
van joga igényt tartani az ő idejére.
– Körülbelül egy órát tudok erre szánni, de mi a helyzet a vacsoravendégeivel?
– Ó, nem csinálhatjuk ma este, reggel kell elintéznünk.
Sarah nagyon határozott volt.
– Reggel nagyon sok dolgom lesz Lilyvel. – Még ki kell derítenie,
pontosan mennyi. Lily azt mondta, hogy gondoskodott egy fodrászról, a ruha pompás, és mindenkit a családi autókkal szállítanak.
Elméletileg mindennek rendben kell lennie. Az elméleti esküvőkön
mindig minden úgy ment, mint a karikacsapás. A tényleges esküvők voltak kiszámíthatatlanok.
– Esetleg át tudnál jönni, miután elmentek a vendégeim? Tíz kö*

Hal és sült krumpli; Angliában a legközönségesebb gyorsételnek számít.
(Aszerk.)
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rül? Az már túl késő neked?
Tekintettel arra, hogy Sarah már most is úgy érezte, hetekig tudna
mozdulatlanul aludni, kétségtelenül túl késő volt számára, de elmosolyodott.
– Akkor tíz körül megint beugrom. Ha van egy listája az összes
meghívottról, akkor nem fog sokáig tartani. – Erősen remélte, hogy
ezt elég határozottan közölte ahhoz, hogy Mrs. Boscastle előkotorja
a listát.
Amint látszott a menekülés, Sarah-nak eszébe jutott még valami.
– A sátor rendben megérkezett?
– Ó, igen. Az egész kertet elfoglalja, de be kell vallanom, hogy a
fűszernövényeim sokkal jobban néznek ki a virágdíszítés részeként.
Néhány barátom holnap jön, elkészíteni az asztaldíszeket. – Elmosolyodott. –Nagyon hasznos, ha az embernek ügyes barátai vannak.
– Nem is tudnék jobban egyetérteni önnel, Mrs. Boscastle.
Lily az ágyon ült. Nyitva hevert előtte a gyerekkorában kezdett
album. Ruhája az ajtó hátulján, egy zsákban lógott. Az album mellett az ágyon egy nyitott doboz feküdt.
Lily felkelt, odament Sarah-hoz, és átölelte.
– Sares! Olyan jó, hogy látlak. Annyira magányosnak éreztem
magam nélküled.
– Ezeket nem Dirknek kellene tartogatnod? – viszonozta Sarah az
ölelést ugyanolyan gyöngéden. – Mit műveltél vele?
– Freddie-nél, a vőfélyénél alszik. Jól van. – Lily sóhajtott. –
Ugye, nem követek el valami szörnyű hibát, Sares?
– Persze hogy nem! – mondta Sarah, pánikját egy újabb öleléssel
elrejtve. – Ezer éve ismered Dirköt, szeretetre méltó ember, boldogan éltetek együtt. Minden rendben lesz. – Azt nem említette, hogy
az ő gyermekét várja. Ez érzelmi zsarolásnak hangzott volna. – Bár
az anyósod borzalmas!
Ettől Lily halkan kuncogni kezdett.
– Hát nem rémes? Bizonyára az, ha téged megrémiszt. – Felsóhajtott. – Tudod, nem boldogultam volna nélküled.
– Ó, meg tudtad volna…
– Úgy értem, az életben. Mindig mellettem álltál, amióta anya
meghalt, átvetted a szerepét. Nagyszerű voltál, Saresy.
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Sarah érezte, hogy összeszorul a torka, és könnyek futják el a
szemét. Szorosan magához húzta Lilyt.
– Ó, drágám! Egyáltalán nem voltam nagyszerű, kritizáltalak és
parancsolgattam meg minden ilyesmi.
Lily gyöngéden eltolta magától a nővérét, és elmosolyodott.
– Pontosan erre gondoltam. Ezt teszik az anyák.
– Hülye! – mondta Sarah. – Szóval hogy érzed magad, igazán?
– Rendben, csak…
– Csak?
– Bizonyos szempontból valahogy zsibbadtnak érzem magam.
– Zsibbadtnak?
Lily bólintott.
– A napokban átgondoltam a Dirk iránti érzéseimet, hogy biztosan ne kövessek el egy újabb rettenetes hibát, és…
– És? – Sarah megfogta Lily kezét, bátorítva, hogy elmesélje, miért aggódik.
– És elképzeltem, hogy azt mondják, valami rettenetes dolog történt Dirkkel. – Sarah mondani akart valamit, de Lily leállította. –
Semmit sem éreztem! Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy
zsibbadt vagyok.
Sarah egy kicsit ellazult.
– Ez tökéletesen normális. Sok menyasszony mondott nekem nagyon hasonló dolgokat. Emiatt ne aggódj. Ez csak a nagy nap közeledtével járó pánik. –Elhallgatott. – Átmentem Dirk anyjához. Azt
szeretné, ha később megint beugranak, és készítenék vele egy ültetési rendet. Van róla valami fogalma, meddig tart egy ültetési rend
összeállítása? Mi a csodáért nem gondolt rá korábban?
– Mert azt mondtuk neki, hogy nem akarunk ültetési rendet! –
Lily felkelt az ágyról, láttatva Sarah-val, hogy a terhessége már
kezd egy kicsit látszani. – Most miben sántikál ez az átkozott nő?
Az elejétől fogva kisajátította ezt az esküvőt.
– Ó, drágám! – Sarah megint átölelte a húgát. – Minden rendben
lesz. Ha tényleg nem akarsz ültetési rendet, majd később megmondom neki. Ez mindkettőnket többórányi stressztől megkímél majd.
Meg fogom győzni. Ne aggódj! – Elhallgatott. – És minden mást
kézben tartasz?
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Lily bólintott.
– Azt hiszem. A koszorúslányaim holnap jönnek. Mindnek megvan a ruhája. Frizurát készítenek majd nekik, de nem szabad kontyot viselniük. A fodrászom azt mondta, hogy csak egyet tud készíteni, az pedig az enyém lesz. – A nővérére pillantott. – Annyira jó
volt a múltkor beszélgetni Bronnal erről az egészről. Egyedül
sminkelek. Gyakoroltam, és végül is én tudom a legjobban, hogyan
szeretnék kinézni.
– Ó, annyira büszke vagyok rád. Tényleg felnőtt lettél az utóbbi
néhány hónapban, Lily.
– Tudom. – Lily felsóhajtott. – Nem szeretem a gondolatot, de azt
hiszem, talán eljött az ideje, hogy felnőjek egy kicsit. Férjes aszszony és anya leszek.
Sarah kuncogott.
– Kiválasztottátok az összes zenét? A fogadásra? Tudom, hogy a
templomban minden egyházi ének kell, amit Dirk családja akart, de
kiválogattátok a ti kedvenceiteket?
– Ó, igen. Dirk már egy ideje megcsinálta. És ellenőriztük a
hangzást a sátorban.
Sarah leült az ágyra.
– Megnézhetem az albumodat? Tudom, hogy készítettél ruhás albumot, de ebben van minden reményed és álmod, nem? Összefügg
azzal, amit ténylegesen fölveszel az esküvőd napján?
– Nem igazán, de akkoriban kicsit Barbie-mániás voltam. Mindenesetre imádom a ruhámat! – tette hozzá felvidulva. – Kifizetted
Elsának azt a sok munkát? Tudom, hogy én nem fizettem.
Sarah megrázta a fejét.
– Egy kicsit vitatkoztunk róla, de nem fogadott el egy fillért sem.
Azt mondta, elég volt, hogy megszereztem neki Carrie ruháját.
Szegény lány! Carrie az utolsó pillanatig nem döntötte el, milyen
ruhát akar, vagy mit szeretne a koszorúslányokra. Nagyon bájosak
lesznek, de micsoda hajsza volt Elsának.
Sarah megengedte magának, hogy pár pillanatra Ashlyn kis koszorúslányára gondoljon, és arra a fényképre, amit Hugo készített
róluk. Aztán félretolta a képet, és a húgára koncentrált. Ennek most
nincs itt az ideje. Kizárólag Lilyre kell koncentrálnia.
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– Bármi más, amit el kell intéznem neked?
Lily bólintott.
– A fogadósor, Mona ragaszkodik hozzá, hogy legyen.
– Hát, szokott lenni.
– Igazán nem akarom, hogy az ismerőseim, a barátaim és a rokonaim észrevegyék, hogy gyereket várok.
– A ruha ezt eléggé jól elrejti majd, és igazán nem vagy egy bálna.
– Ha Margaret néni meglát egy icipici domborulatot, azt fogja
mondani: „Bekaptad a legyet, ugye, aranyom? Jól van!”
Sarah kuncogott, bár tudta, hogy nem kellene.
– Sajnálom, de pontosan olyan volt a hangod, mint az övé.
Lily is kacarászott.
– De belátod, hogy nem kockáztathatom meg, hogy ezt egy sorban állva mondja. Mona meg fogja hallani, és esetleg válaszol valamit.
Sarah elgondolkozott.
– Megmondom, mi legyen. Csináljunk két sort. Az egyikben te és
Dirk fogadjátok a vendégeket, és aztán, jóval távolabb, a szülők, a
koszorúslányok, a vőfély, akárki.
– Ezt sosem fogadná el! Annyira nehézkes volt az egésszel kapcsolatban. Olyan sznob.
– Rábeszélem majd. Úgy tüntetem fel, mintha a sznobok ezt csinálnák.
Lily megint kuncogott.
– A nővérem, Sarah, aki megküzdi a harcaimat.
– Erre valók a nővérek. Szóval mit csinálsz ma este? Kora este?
DVD-t nézel az ágyban? Forró fürdő?
– Nem tudom. – Lily hirtelen sírva fakadt. Nem patakzó, szeszélyes könnyeket sírt. Nagy, forró, csendes könnycseppek csordogáltak az arcán.
– Ó, szívem, miért sírsz? – Sarah magához ölelte. –Mi a baj?
– Nem tudom! Igazán semmi. Minden.
– Ettél?
Lily megrázta a fejét.
– Valószínűleg ezért vagy sírós. Megyek, hozok valamit – mondta
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Sarah, az örök praktikus. – Fish and chips?
– Ó, igen, a kedvencem! De ecetes mártást ne, már nem szeretem.
– Megnézünk néhány részt a Szex és New Yorkból vagy valamit,
amíg megesszük, aztán átmegyek, és elmagyarázom Dirk anyjának,
hogy nem akarsz ülésrendet, és beszélek vele a fogadósor elrendezéséről.
Lily Sarah-ra nézett.
– Nem fogod tudni megváltoztatni a véleményét. Rá fog venni,
hogy te… mi változtassuk meg.
– Megszakadna a szíved, ha megmondaná az embereknek, hova
üljenek?
– Nem! – nyöszörgött Lily. – Nem nagyon. De a sorban állós dolog igazán aggaszt. – Szipogott. – Bele fog halni, ha meghallja,
hogy az emberek a pocakomról beszélnek, és nem akarom, hogy
jelenetek tegyék tönkre az esküvőm napját.
Amint az összes többi menyasszony sem, gondolta Sarah, de a
legtöbben csalódásra vagytok ítélve.
Lilynek igaza volt: Mrs. Boscastle eltökélte, hogy keresztülviszi
az akaratát. A vacsoravendégeit eltüntette, hogy ne legyenek útban,
és letakarította a konyhaasztalt, hogy legyen helyük dolgozni.
– Lily azt mondta, Dirkkel eldöntötték, hogy csak annyit szeretnének, ha mindenki oda ülne, ahova akar – mondta Sarah határozottan. – Azzal, akivel akar.
– Ezek fiatalos dolgok – mondta Mrs. Boscastle, ugyanolyan határozottan. – Ők nem tudják, milyen fontosak ezek a dolgok. Együtt
fogjuk összeállítani. Holnap reggel készíttetek címkéket a férjemmel a számítógépén. Aztán egyszerűen összehajtott meghívópapírokra ragasztjuk őket.
– Ez eléggé időigényes lesz – mondta Sarah. – Biztos benne, hogy
a férje nem akar majd valami mással foglalkozni? Ellenőrizni például, hogy behűtötték-e a bort? Efféle férfias dolgokat? – Mr.
Boscastle még ezután fog felbukkanni. Ha bármilyen kismértékben
is hasonlít a feleségére, akkor lehet, hogy neki is vannak saját ötletei.
– Nem. Azok a nőegyleti asszonyok vagy kicsodák fogják intézni
a bort. Legalábbis remélem, hogy ők fogják. Nem tűnnek valami
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jól szervezettnek, és eléggé tapasztalatlanok.
Sarah megtartotta magának a prédikációját arról, hogy azok a nők
ingyen dolgoznak, csak az étel árát számítják fel, és mindenféleképpen nagyon szolgálatkészek. Mrs. Boscastle-nak nem szükséges
tudnia arról, hogy mennyit kellett takarékoskodnia Lilynek és
Dirknek. Mindazonáltal remélte, hogy csak Mrs. Boscastle nehéz
természetéről van szó, és tényleg semmi baj nincs velük.
– Jók lesznek. És segítek majd önnek kirakni az ültetőkártyákat,
ha a férje elkészíti őket. Most már csak a fogadósort kell megbeszélnünk.
Mrs. Boscastle megrázta a fejét.
– Lily és Dirk azt mondták, nem akarnak fogadósort, de meg kellett változtatnom a döntésüket. A fogadósor elengedhetetlenül fontos.
– Eléggé elavult dolog – mondta Sarah. Gondolatban keresztbe
tette az ujjait, hogy működjön a hazugság. –De a legtöbb… ööö…
luxusigényű ügyfelemnél manapság két fogadósor van. Ez gyorsítja
a dolgot.
– Két sor? És az hogyan gyorsíthatná?
Mivel Sarah-nak fogalma sem volt róla, komédiáznia kellett.
– A családtagok kicsit többet csevegnek a szülőkkel, ami azt jelenti, hogy feltartóztatják az embereket. Ha először a menyaszszonyhoz és a vőlegényhez mennek, aztán pedig egyenesen továbbmennek a családhoz, akkor lendületet vesznek. – Sarah nagyon
örült, hogy senki nem hallotta ezt a badarságot. Különösen Hugo
nem. Ő biztosan nevetett volna rajta. Bár ha itt lenne, akkor sokkal
jobban érezné magát ezzel az egésszel kapcsolatban, tudatosult
Sarah-ban.
– Ó, hát, ha manapság ez a szokás… – Mrs. Boscastle kérdő pillantást vetett Sarah-ra.
– A múltkor segítettem egy nagyon elegáns esküvőn, és mindennel nagyon elégedettek voltak. – Ez valójában nem volt hazugság.
Tény volt, csak éppen nem a fogadósorra vonatkozott.
– Akkor jó. És most haladjunk az ültetési renddel. A férjemet éppen úgy nyugtalanította a kötetlen elrendezés gondolata, mint engem. Te meglehetősen hatékonynak tűnsz. Biztosan egy szempil360

lantás alatt végzünk.
Mrs. Boscastle szintén hatékony volt (csaknem annyira, mint amennyire sznob), és elég jól haladtak. De a sznobizmus kezdett elmérgesedni. Szinte mindenkiről mondott valami becsmérlőt. Olyan
alaposan megvizsgálta Lily rokonainak a nevét, mintha próbált
volna fölfedezni róluk valamit, ami a társadalmi rangjukat jelöli.
Nyilvánvalóan megfeledkezett róla, hogy Sarah Lily nővére, és
minden rokon, akivel kapcsolatban annyira felvág, Sarah rokona is.
Sarah-nak sosem ment ki teljesen a fejéből Hugo, és most ismét
eszébe jutott, ami ez alkalommal igazán hasznos volt.
Elkezdett neveket emlegetni, olyan közömbösen, ahogyan Rupert
tette Hugo hatására, amikor próbálták meggyőzni Carrie-t, hogy
tartsa Somerbyben az esküvőjét. Anélkül hogy ténylegesen kimondta volna, sikerült azt sejtetnie, hogy ezek a nevek az ő rokonaik. Ezt követően Mrs. Boscastle sokkal barátságosabb lett. Sarah fő
attrakciója valójában igaz volt. Margaret néni, aki olyan csodálatosan indiszkrét volt, és aki biztosan világgá kürtölné Lily titkát,
tényleg egy Lady volt. Mrs. Boscastle imádta a dolgot.
Sarah nagyon későn ment vissza Lilyhez. Bement a házba, és látta, hogy húga mélyen alszik a kanapén, a magában vibráló tévé
előtt. Bár kicsit lelkifurdalást érzett miatta, úgy döntött, nem kelti
fel a leendő arát. Miután meggyőződött róla, hogy Lily nem fog
fázni az éjjel, ágyba bújt. Végül is holnap éjjel Lily és Dirk egy
pompás franciaágyban alhatnak majd.
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Harminckilencedik fejezet

Mindenki korán kelt Somerbyben. Bron lábujjhegyen beosont a
konyhába, hogy készítsen egy csésze teát, mielőtt folytatná a tortabevonást, és meglepődött, mikor ott találta Fenellát és Elsát.
Fenella gondterhelt volt.
– Biztos vagyok benne, hogy nincs baj, de Sarah azt mondta,
hogy a virágárus legkésőbb hétre ideér. Rengeteg dolga lesz. A
kápolnában, a társalgóban és a nappaliban is nagy virágdíszek lesznek.
– Mi a helyzet a menyasszonyi csokorral? – kérdezte Bron.
– Hála istennek azt Carrie hozza magával. Nem emlékszem, miért, de az külön készül. Mandy azt mondta, gondoskodik róla, hogy
elkészüljön.
– Még csak fél nyolc van – szólalt meg Elsa, a nagy konyhai órára
pillantva. – Valószínűleg eltévedtek.
– Sok munkád van még a ruhákkal, Elsa? – kérdezte Bron, miközben vizet öntött egy teafilterre.
– Nem, nagyrészt készen vannak. Mindenesetre remélem, hogy
Carrie nem túl későn érkezik. Még kell egy utolsó próba, és néhány
kristályt nem tudok felvarrni addig, amíg be nem fejeztem magának
a ruhának a varrását. Emlékszel, mikorra kellene ideérnie?
– Azt hiszem, Sarah azt mondta, négy körül – felelte Fenella. –
Nem tud korábban ideérni.
– Jaj, istenem, akkor nem sok időm marad a frizurájára és a
sminkjére – szólalt meg Bron. – Neked valószínűleg körülbelül
félórára lesz szükséged majd vele, ugye, Elsa? Legalább a torta
készen lesz, és teljes egészében a menyasszonyra tudok koncentrálni.
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– A legtöbb menyasszonynak több mint két óra kell a készülődéshez – helyeselt Elsa, aki maga is kezdett izgulni, bár kissé megnyugodott, amikor Fenella azt mondta, sajnálja, de rosszul olvasta
Sarah utasításait, és Carrie-nek három körül kell megérkeznie.
Ekkor megszólalt a telefon, és mindhárman felugrottak. Fenella a
készülékhez sietett, a többiek pedig idegesen hallgatták attól a pillanattól kezdve, amikor a következőt hallották:
– Biztos vagy benne, hogy jól vagy?
Lehet, hogy Sarah szólt, hogy történt vele valami rossz dolog.
Fenella mondatai szívfájdítóan rövidek voltak, és Bron meg Elsa
csak néhány feszült perccel később tudták meg, hogy milyen szerencsétlenség történt.
– Tudtam! – mondta Fenella. Halántékára szorította a kezét, és lehunyta a szemét. – A virágárus volt. Balesetet szenvedett. Nem tud
jönni. Jól van, de a teherautót nem lehet vezetni, és az összes virág
összetört.
Egy pillanatnyi rémült csönd után Elsa szólalt meg:
– Hívd fel Sarah-t! Biztosan ismer valaki mást. Ne aggódj! Meg
tudjuk oldani.
– Igen – helyeselt Bron. – Egy csapat vagyunk. Bármit rendbe tudunk hozni.
Ráébredtek, hogy ez inkább Fenella számára jelent katasztrófát,
mint nekik. A virágok életbe vágóan fontosak ahhoz, hogy
Somerby igazán tündököljön. Ha a Celeb magazin olyan fényképeket készít, amelyeken nem teljes dicsőségében pompázik, akkor a
hírességesküvőről szóló elképesztő hírverés tökéletesen kárba vész.
Arról nem is beszélve, hogy Carrie kiborul Sarah miatt.
– Oké – folytatta Elsa, és átvette az irányítást. – Felhívom Sarah-t.
Én mondjam meg neki, vagy te? – kérdezte Fenellát, miközben a
kapcsolásra várt.
– Megmondom – felelte Fenella, és átvette a felé nyújtott telefont.
– Gyerünk, Sarah! Vedd föl! A fenébe, üzenetrögzítőre kapcsolt.
– Hagyj üzenetet! Mondd el, milyen sürgős a dolog! – mondta
Bron.
Amikor Fenella visszaadta Elsának a telefonját, Bron felkelt,
hogy készítsen még teát.
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– Oké – mondta Elsa –, a legrosszabb esetben nincs virágosunk,
tehát nekünk kell elintéznünk. Melyek a legfontosabb területek?
– A kápolna – felelte Fenella. – Bron, a tortamásolataid azt jelentik, hogy a nappaliban nem kell túl sok virág. Legalábbis ott kevesebbel megúszhatjuk. Foglalkoztatok már virágkötéssel?
Megrázták a fejüket.
– De jó művészi érzékünk van, és gyakorlatiasak vagyunk, meg
tudunk csinálni bizonyos dolgokat, ha kell – mondta Bron. – Nem
hagyhatjuk cserben Sarah-t. Vagy Carrie-t. Valahogyan meg fogjuk
oldani.
Fenella telefonján megszólalt a Für Elise.
– Sarah? Hála istennek! – Elmagyarázta a problémát, néhányat
hümmögött, és lefirkantott egy számot.
– Megadta egy másik virágárus nevét. Ő csinált egy esküvőt, ahol
ti is dolgoztatok júniusban. Valami Sukie.
– Nem hiszem, hogy valaha is találkoztunk, de Ashlyn esküvőjén
fantasztikusak voltak a virágok – mondta Elsa. Kicsit csalódott
volt, hogy nem kell virágkülönlegességeket alkotnia. Szerette a
kihívásokat.
– Remélem, meg tudja oldani – mondta Bron. – Valószínűleg
most is valami esküvőn dolgozik, miközben beszélgetünk.
– Egy percen belül kiderül – felelte Fenella. – Kicseng. Sukie?
Ugye nem vagy éppen nyakig valamiben? Súlyos vészhelyzet van!
Mivel úgy tűnt, hogy Fenella beszélgetésének nagy része az alkalmi virágfelelős útbaigazításáról szól, Bron és Elsa arra következtettek, hogy Sukie elindult.
– Meg tudtuk volna csinálni – mondta Elsa. – Mi magunk.
– Virágok nélkül nem – felelte Bron. – Nem tudom, észrevetted-e,
de jelenleg nem sok minden nő. A kert nyilvánvalóan még nem
tartozott a legfontosabb elrendeznivalók közé.
– Oké – mondta Fenella, és az asztalra csapta a telefonját. – Úton
van. Borzasztó kedvesnek tűnik egyébként. De azt mondja, valószínűleg nem fog tudni elég virágot venni anélkül, hogy mérföldeket ne utazna. Annyit vesz, amennyit tud, de a lehető legtöbb borostyánt kell szednünk, hogy többnek látsszon. Rengeteg borostyánunk van. Hála istennek Carrie hagyományos vidéki díszítést akart,
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és semmi olyasmit, amihez strelitzia vagy ilyesmi kellene. Papagájvirág – magyarázta zavarban lévő hallgatóságának.
Ebben a pillanatban megjelent James, teát és pirítóst keresve.
– Ó, James, a virágárus karambolozott – mondta Bron.
– Igen. – Fenella Jameshez fordult. – Olyan nagyszerű voltál a fautánzatokkal, mit gondolsz, tudnál nekünk borostyánt gyűjteni? A
virágosnak szüksége van rá, hogy dúsítsa a virágokat. Más nem
nagyon van.
– Ezt nem mondanám – mondta James, felismerve a helyzetet. –
A kertet nyilvánvalóan már jó ideje nem gondozták, de ha az ember
nagy, mutatós dolgokat keres, akkor van néhány csodálatos akantusz… medveköröm. – Mivel érezte, hogy a hallgatóságának még
mindig fogalma sincs, miről van szó, folytatta. – Hatalmas, rózsaszínes-mályvaszínű virágfüzérei vannak, és virágdíszekben pompásan mutat.
– Természetesen, ezt neked tudnod kell – motyogta Bron. Kissé
ostobának érezte magát, amiért ez nem tudatosult benne korábban.
– És van egy vörös levelű rózsa, fantasztikus bogyókkal. Ebből
néhány nagy nyaláb elképesztően tud kinézni.
– Figyelj, James – szólalt meg Fenella –, rettenetesen örülök,
hogy az összes ilyen dolgot ismered, és hogy ez ott van valahol
abban a dzsungelben, de ha egyszerűen csak le tudnál nyesni belőle
valamennyit és egy nagy adag borostyánt, el lennénk ragadtatva.
Akkor Sukie megcsinálhatja belőle, amit tud.
– Ha először kaphatnék valamit enni…
– Természetesen kaphatsz! – Bron a kenyértartóhoz rohant, amit
neki már korábban megmutattak, és örült, hogy hasznossá teheti
magát. – Elkészítem!
– Egy hős vagy! – mondta Fenella. – Mi más alakulhat rosszul? –
Ismét megszólalt a telefonja, és a konyhában megint fellángolt a
feszültség. – Sarah? Igen, Sukie úton van. Milyen kedves nő. És
James azt mondja, rengeteg dolog van a kertben, amit én egyszerűen észre sem vettem.
Egy kicsit csevegtek még, aztán Fenella letette a telefont.
– Sarah ültetőkártyákat készít. Úgy tűnik, nem akarták, hogy legyen, de most mégis lesz; az egész rettenetesen az utolsó pillanatra
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maradt. Sarah meglehetősen nyugodtnak tűnik, de még nincs kilenc
óra. Addig bármi történhet…
– Ne mondj ilyet! – mondta Elsa. – Tegyük fel, hogy Carrie igazán későn ér ide, és nem lesz elég időm befejezni a ruháját.
– Ó, biztos vagyok benne, hogy nem fog elkésni a saját esküvőjéről. Carrie profi! – mondta Bron, és körülnézett. Mindenki mereven
bámult rá. – Mi van? Bocsánat, gondoljátok, hogy kihívtam magunk ellen a sorsot?
Felkerült az utolsó kristály az utolsó, cukormázból készült virágra. Végre elkészült a torta. Hugo, aki látszólag mindenütt ott volt a
fényképezőgépével, készített egy sorozatot. Bron számára úgy tűnt,
hogy többnyire akkor, amikor kidugta a nyelvét a koncentrálástól.
– Ez fantasztikus, Bron – mondta Hugo. – Tényleg jó. Teljesen új
pályát kezdesz, és tortakészítéssel foglalkozol ezután?
– Valószínűleg nem, de ez egy újabb lehetőség a tarsolyomban.
Most már mehetek, és segíthetek James-nek?
– Csak még egy utolsó képet… köszi.
– Hogy állnak a dolgok? – kérdezte Bron Fenellától, aki a létrát
tartotta Jamesnek.
– Hát, itt vannak a vendéglátók, és jónak tűnnek.
– Kitűnő. Mi a helyzet a virágokkal?
Sukie egy egész teherautónyi virággal jött, de azt mondta, szüksége lesz a borostyánra, mert nagyon sok virág kell. Elsával készíttet kis csokrokat az asztalokra. Azzal a rengeteg dologgal, amit
James a kertben talált, szerintem senki sem fogja tudni, hogy bármi
gond volt. Szerencsére azt hiszem, Carrie utasításai nem voltak
olyan pontosak.
– Mikor kell érkeznie? – Bron segített leengedni egy hosszú szál
borostyánt, amelyet James lehántott a falról.
– Negyedórával ezelőtt. Elsa kezd megőrülni. Sukie munkára fogta, hogy segítsen lekötni a fölösleges energiáját.
– Segíthetek Sukie-nak, ha szüksége van rám. Nem sok mindent
tudok tenni addig, amíg Carrie ide nem ér, akkor majd Elsával
megverekszünk érte.
– Valójában ha tudnád tartani a létrát, akkor elmehetnék és megnézhetném, hogy haladnak a dolgok. Ha az a szerencsétlen Rupert
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hagyta volna, hogy megtartsam az állványzatot, akkor James egyedül is boldogult volna.
– Egyébként is jól vagyok egyedül – mondta James fentről.
– Nem, nem vagy jól. A létrák veszélyesek – felelte Fenella határozottan. – Felvágom a tortát, amit a múltkor sütöttem, hogy nyerjünk egy kis energiát. Elfelejtettem ebédelni.
– Nem vagyok benne biztos, hogy James annyira lelkesedne a tortáért – mondta Bron.
– Inkább egy szendvicset ennék – felelte James, és rájuk mosolygott. – Én sem ebédeltem.
– Istenem – mondta Bron Fenella távozása után –, bizonyára az
egész épületet lekopasztottad.
– Hát, eltartott egy ideig, mire megtaláltam a létrát, és Rupert hirtelen fölfedezte, hogy egy rózsabokor tökéletes helyen volt ahhoz,
hogy cafatokra szaggassa a menyasszonyi ruhát. Először azzal kellett foglalkoznom.
– Hála istennek itt voltál. És azt hitted, hogy csak azért jössz,
hogy nekem segíts!
– Nem csak azért jöttem – mondta James. – Jól van, most lemegyek. Tartsd szorosan, és ne hagyd, hogy a kezedre lépjek!
Bron figyelte, amint James lemászott, és próbálta nem észrevenni,
hogy ma a szokásosnál kicsit szűkebb és újabb farmerban van. Jól
állt neki.
Bron és Elsa kapkodva mostak kezet. Carrie megérkezett, félóra
késéssel, és mindketten őt akarták.
Bron kicsit idegesen nevetett.
– James és én visszavittük a létrát a pajtába, a helyére. Éppen az
én szállásom mellett haladtunk el, amikor meghallottuk az autót.
James hirtelen megfordult, és a létra betörte az ablakot! Az ágyam
tele van üveggel.
– Ez rettenetes! – mondta Elsa. – Mit csináltatok?
– Semmit! Csak felrohantam ide.
– James meg fogja oldani?
– Nem tudom. De most nincs rá időm, hogy aggódjak miatta. Az
igazán szörnyű az, hogy nagyon jól kijövünk egymással, akartam
mondani valamit, de… Elég gyorsan történt, és ide kellett rohannia,
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hogy előkészüljön Carrie érkezésére.
– Ó, Bron… hát, ne is törődj vele, legalább lesz rá lehetőséged,
hogy később találkozz vele. – Elsa felsóhajtott.
– Hallottál valamit Laurence-ről?
– Nem, egy ideje már nem – felelte Elsa, miközben megszárította
a kezét. Most nem jó, ha ezen gondolkozik. – Jól van, azt hiszem,
tiszta a kezem. Jobb, ha megyek, és megkeresem Carrie-t. Rupert
szólt, hogy borzalmasan rosszkedvű.
Bron fintorgott egyet.
– Már eleve cafatokban lógnak az idegeim. Van valami az üvegcsörömpölés hangjában, ami egészen csontig hatol.
– Hallottam, hogy Fenella felhívta Sarah-t. Carrie elégedetlen,
amiért nincs itt. Bár tudott Lily esküvőjéről, mégis arra számított,
hogy Sarah itt lesz, és a rendelkezésére áll.
Bron az órájára pillantott.
– Már biztosan eljött, nem gondolod?
Elsa vállat vont.
– Még bizonyára nem kezdték el a beszédeket, nem? Lilyék kettőkor házasodtak össze. A szertartás, a fényképezés és a házba való
visszatérés legalább egy óráig tart.
– Nem fog ideérni, ugye? Ami azt jelenti, hogy teljesen egyedül
kell megbirkóznunk egy mogorva szupersztárral!
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Negyvenedik fejezet

Végül elérkezett a pillanat, amelyről Sarah azt gondolta, sosem
jön el. Lily, apja karján, végigsétált a padsorok között, Purcell
trombitamuzsikájának hangjaira. Igazán gyönyörű volt az Elsa által
varrott ruhában, és apró pocakját valószínűleg csak azok veszik
majd észre, akik tudják, hogy terhes. A selyemsifon ruhát és a Lily
alsószoknyájával gyönyörűen harmonizáló halványsárga kabátot
viselő Sarah a menyasszony oldalán ült, és nem hallott semmi suttogást vagy zúgolódást, amely esetleg a templom vőlegényi részéről jött volna. Ez megkönnyebbülést jelentett.
Sarah a lehető legkevésbé feltűnően a szeméhez emelte a zsebkendője csücskét, és arra gondolt, hogy talán már nem az a cinikus
esküvőszervező, aki valaha volt, és röviden eltűnődött, vajon Hugónak van-e valami köze ehhez. Bármi is az oka, kicsit megnyomogatta a szemét.
A fiatal és jóképű Dirk viszonylag higgadtnak tűnt, bár korábban
volt egy sírás, mint Sarah-nak mesélték.
Lily meglepően nyugodtan viselkedett. Látszólag az előző este
minden síróssága elmúlt. Haja és bőre a terhesség hamvasságától
ragyogott, ruhája gyönyörű volt, elöl finoman szétnyílt, mint egy
középkori festményen látható öltözet. Elsa csodát művelt.
Korábban volt egy pillanat, ami kissé megremegtette Sarah szívét,
amikor Lily föltette az elkerülhetetlen kérdést:
– Nagynak látszik benne a pocakom? Mona igazán ragaszkodik
hozzá, hogy ne tűnjek terhesnek, és biztosítottam róla, hogy nem
fogok.
Sarah úgy döntött, hazudik. Végül is igazából nem tűnt nagynak,
éppen csak látható volt.
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– Egyáltalán nem. Igazán gyönyörű vagy. Csak azt kívánom, bár
anya láthatott volna. – Sarah érezte, hogy összeszorul a torka. Nyelt
egyet.
Lily szempillái megrezzentek.
– Rendben van. Te láttál. Dirk és apa is látni fog. És anya talán
lenéz ránk valahonnan.
Amint a két testvér megölelte egymást, Sarah úgy érezte, egy pillanatra fölcserélődnek a szerepek: Lily vigasztalja, ő pedig kis híján
sírva fakad.
Lily elfogadta az ültetési rendet, egyetértve Sarah-val, hogy az ő
közreműködésével legalább biztos, hogy nem lesz túl sok katasztrófa. Nagyon megkönnyebbült, hogy a jövendőbeli anyósa által
kívánt formális fogadósor helyett a Sarah javaslatának megfelelő,
két részből álló változat lesz. Sarah, aki a húga esküvője és az első
hírességesküvője között őrlődött, örült, hogy megkönnyítette Lily
napját. Tudta, hogy már rengeteget tett, valójában neki és a kapcsolatainak köszönhető, hogy mindent olyan takarékosan oldottak
meg. De azt is tudta, hogy talán korán el kell majd tűnnie, amikor
Lilynek esetleg még mindig szüksége lehet a támogatására.
Természetesen adódott néhány váratlan nehézség, mielőtt idáig
jutottak volna. A sátor, amelyet sikerült nagyon olcsón kibérelni,
szétrepedt. Ez aligha volt meglepő, tekintettel a korára és a nagyon
alacsony bérleti díjra, de azt jelentette, hogy Sarah-nak elég sok
időt kellett egy létra tetején töltenie egy nagy ragasztótekerccsel.
Mrs. Boscastle szép gyógynövényszegélye volt a sátor egyik oldalának háttere, de a virágokra nagyon kevés pénz jutott. A barátnői, a Vendéglátó Hölgyek segítségével (akik közül Sarah mindenkit birodalmi érdemrenddel tüntetett volna ki, ha adományozási
joga lett volna) jó hasznát vették az ügyességüknek, és asztaldíszeket készítettek a rendelkezésükre álló virágokból, amelyek látszólag mind a saját kertjükből származtak. A Mrs. Boscastle által olyannyira megvetett nőegyleti társulat végezte el a végső simításokat,
hogy a sátrat esküvőhöz méltóvá tegyék. Sarah keresztbe tette az
ujjait, hogy Sukie sikeresen megmentse a virághelyzetet
Somerbyben. Sukie nagyon jó, és nagy szerencse, hogy éppen ráért,
de vajon képes lesz-e elég anyagot szerezni ahhoz, hogy valami
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kellően szenzációs dekorációt hozzanak létre?
Sarah az órájára pillantott, miközben apja és Lily elhelyezkedtek
a templom első részében. Húsz perccel múlt két óra.
Mire Lily második koszorúslánya felment, hogy felolvasson valamit, Sarah tudta, hogy nagyon kifutnak az időből. Elméletileg
most kellene beülnie az autójába és átrohannia Somerbybe, valószínűleg hozzáadva a gyorshajtási bírságokat Carrie számlájához.
De nem teheti meg, fogta fel, amint Lily barátnője akadozva olvasott fel A prófétából*. Nem Carrie hibája, hogy az esküvője napja
egybeesik Sarah húgának lagzijával. Csupán egy rettenetes, véletlen egybeesés. Vajon nemet kellett volna mondania Carrie-nek?
Nem, nem tehette volna meg. Egy ilyen esküvő híressé teheti, vagy
– ha minden rosszul alakul – rossz hírét keltheti.
De egyelőre nem is szökhet meg. Addig nem, amíg apja beszédet
nem mondott. A vőfély, a vőlegény és bárki egyéb, véletlenszerűen
felszólaló szónok beszélhet nélküle, de apját meg kell hallgatnia.
A templomon kívül a fotós, akit csak néhány formális fénykép elkészítésére kértek fel, eléggé meglepődött, hogy ennyire siettetik,
de ismerte Sarah-t, szerette volna, ha máskor is alkalmazza, és azt
tette, amit mondtak neki.
– Nincs szükségük arra a rengeteg képre a rokonokról – dünnyögte Sarah Mrs. Boscastle-nak, amint figyelték, ahogyan az ifjú pár
egymásra mosolyog. – Rémesen közönséges!
Sarah, aki akkor kérte fel ezt a fotóst, amikor kétségei támadtak
Joby bácsi megbízhatóságával kapcsolatban, nagyon örült, hogy
így tett. A bácsit sokkal jobban érdekelte, hogy Charlene-nek csapja a szelet, mint a fényképezés.
Arra sem jutott idő, hogy a menyasszony és a vőlegény igyon egy
pohár pezsgőt, és összebújjon az autóban, miközben a fogadásra
mennek. Ezt Sarah mindig javasolta, ha volt rá lehetőség. Ezzel az
újdonsült házaspárnak volt egy pillanata arra, hogy egyedül legyenek, és élvezzék a pillanatot a fogadás zűrzavara előtt.
Ez alkalommal azonban szóltak Dirk barátjának, akit azzal bíztak
meg, hogy biztonságban eljuttassa őket a fogadásra, hogy megváltozott a fontossági sorrend. Most már nagyon gyorsan oda kellett
*

Kahlil Gibran libanoni-amerikai író 1923-as műve. (A szerk.)
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érniük. Szerencsére nagyon közel volt, és egyébként is, Lily nem
ivott.
A kettős fogadósor ragyogóan működött. Sarah, aki Lily körül lézengett, hogy segítsen felidézni az ismeretlenebb családtagok nevét, hallotta, amint azt kérdezgetik Lilytől, hogy mikorra várható a
boldog esemény, de ha a családtagoknak is hasonló dolgokat mondtak, legalább Lily nem tudott róla.
– Jól van – mondta Sarah Lilynek –, ültessük le az embereket egy
pohár borral. A pezsgőt tartogassuk a pohárköszöntőkre.
Apja mellé suhant, és elmagyarázta a problémáját. Apja már tudott róla, hogy Carrie esküvője néhány megyével arrébb esedékes.
– De drágám, nem kezdhetjük el egyenesen a beszédeket, amíg az
emberek nem ettek valamit. Ez egy büfé, egy örökkévalóságig fog
tartani.
– Apa, tudom, és rémesen érzem magam. – Elhallgatott. – Talán
egyszerűen a sorsára kell hagynom Carrie-t. Jó csapat van odaát.
Nincs rám szükségük.
– Ugyan, drágám, ne mondd ezt! Anyád annyira büszke lenne rád.
És tudod, hogy Dirk és Lily a te oldaladon áll. Ugyanannyira szeretnék, hogy megcsináld Carrie esküvőjét, amennyire azt akarják,
hogy itt legyél. Tedd, amit tenned kell. – Összeesküvő módjára
előrehajolt. – És ha az a savanyú képű ribanc – mutatott Mrs.
Boscastle-ra –, elnézést a kifejezésért, de olyan, mintha citromba
harapott volna, fölényeskedni kezd, szólj, és velem gyűlik meg a
baja.
Sarah megölelte az apját, és a fülébe kuncogott.
– Innen örököltem a parancsolgatás szokását. Tőled.
– Nincs idő érzelgésre, kislány – mondta apja. – Töltesd meg
azokat a poharakat! Mindjárt kezdem!
Sarah gyorsan átsiklott a tömegen Veronicához, aki a Vendéglátó
Hölgyeket irányította.
– Szeretném, ha gondoskodnál róla, hogy mindenkinek legyen tányérja, aztán egyszerűen csak végigmennétek az asztalok között,
tele tányérokkal és borospalackokkal, és a helyükön szolgálnátok ki
az embereket. Iszonyúan sietnem kell Carrie esküvőjére!
Mivel a Vendéglátó Hölgyek mind eléggé izgatottak voltak Carrie
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esküvőjének gondolatától, lelkesen segítettek.
– Bízd csak ránk! Még azt sem tudják, fiúk-e vagy lányok, és mi
már megetettük és megitattuk ezt a rengeteg embert.
Sarah azon tűnődött, vajon fejébe szállt-e a hatalom. Noha esküvőket szervezett, általában alkalmazkodott az ügyfeleihez. Most,
amikor gyakorlatilag ő volt az ügyfél, szabadjára engedte szervezési képességeit. Mindenkit perceken belül leültettek valahova. Senkit sem hagytak panaszkodni, ha nem a kijelölt asztalhoz került.
Egyszerűen meglátták Sarah-t, és azt tették, amit mondott.
Másodperceken belül odaért a főasztalhoz, ahol elméletileg ő is
ült.
– Lily, drágám, nem bánod, ha apa most tartja meg a beszédét?
Tényleg hamarosan mennem kell.
Lily, akit élete legnagyobb részében kellemetlenkedő és figyelemfelhívó viselkedés jellemzett, átalakult a házasságtól.
– Saresy, annyira nagyszerű voltál, akkor mész, amikor akarsz.
Rendben leszünk nélküled, ugye, apa? Ha szükséges, Charlene elvégzi majd a koszorúslányi teendőket. Gyerünk, apa!
„Apa” szolgálatkészen bólintott.
– Bár jobb, ha hagyjuk, hogy igyanak egyet. Színjózan hallgatóság előtt nem áll meg a beszédem.
Sarah elmosolyodott, és megütögette apja vállát. Azt kívánta, bár
ne kellene ragaszkodnia a színjózanságához.
– Oké. – A széke szélére ült, elővette a mobiltelefonját, remélve,
hogy senki nem figyeli, és nem tartják tapintatlannak. Próbálta
Somerby számát hívni, de nem vették fel a telefont, így szinte ösztönösen tárcsázta Hugo számát. Ő tudni fogja, mit kell tenni. – Hugo? – suttogta, és előrehajolt, mintha a szalvétáját venné fel. – Csak
most ültünk le, de körülbelül negyedórán belül biztosan el tudok
indulni.
– Hát… jól van – mondta Hugo, olyan hangon, ami inkább azt jelentette, hogy nincs jól. –- Pillanatnyilag Carrie nem valami boldog. Nincs rá esély, hogy egy kicsit hamarabb ideérj?
Sarah felfogta az összes ki nem mondott sürgetést. Megértette,
hogy a „nem valami boldog” azt jelenti, hogy „nagyon bosszús”, és
tudta, hogy azonnal oda kell mennie, és talán már így is késő. Ha
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Carrie igazán kiborul attól, hogy Sarah nincs ott, és nem fizet, akkor csődbe jut, és rossz híre kel. A tiszteletdíja egy részletét már
megkapta, de ahhoz nem eleget, hogy kifizesse az összes vállalkozóját.
– Akkor most kell indulnom. Itt akartam maradni, hogy meghallgassam apám beszédét.
Kis szünet után Hugo így szólt:
– Figyelj, maradj ott, ahol vagy. Érted megyek.
– De Hugo, egyórányi távolságra vagyunk egymástól, semmivel
sem lesz gyorsabb, ha eljössz értem. Valójában úgy tovább tart.
– Maradj ott, ahol vagy! Elmegyek érted. Bízz bennem!
Letette a telefont, hagyva, hogy Sarah azon tűnődjön, vajon tényleg bízhat-e benne, vagy sem. Nos, egyszerűen bíznia kell. Rossz
hír, hogy Carrie annyira kiborult. Természetesen tudta, hogy ez
lehetséges. Nem arról van szó, hogy a hírességek bármivel is nehezebben kezelhetők, mint bárki más, de hozzászoktak egy bizonyos
színvonalhoz. És ha Sarah fizetne egy szolgáltatásért, nagyon dühös lenne, ha nem kapná meg ténylegesen, még akkor is, ha mindent jó kezekben hagynak. Mindig tudta, hogy nehéz lesz megoldani, de éppenséggel megvalósítható lett volna, ha a szertartás nem
tartott volna olyan sokáig. De hosszú volt. És most kutyaszorítóba
került: vagy a húgát, vagy a valaha volt legnagyobb ügyfelét hagyja
cserben. Bár, ha igazságos akar lenni, a húga nagyszerűen viselkedik a dologgal kapcsolatban.
Sarah ülve maradt, és néhány másodpercig ujjaival dobolt az asztalon, mielőtt észrevette volna, mit művel. Ekkor abbahagyta. –
Kérlek, gyorsabban szerezzetek magatoknak ételt! – sürgette némán a vendégeket. –Fenékig hajtsátok fel! – Ivott egy korty bort,
egy pillanatra megfeledkezve arról, hogy nem akar inni. Erőszakkal
elterelte gondolatait az aggodalmairól, és felidézte, mennyire örült,
amikor megtalálta a bort az áruházban. A parkolóban kóstolta meg,
rájött, hogy nagyszerű, majd visszament, és kiürítette a polcokat. A
mennyiségi kedvezménnyel együtt kevesebb mint fél áron tudta
megvenni.
A Vendéglátó Hölgyek nagyon jó munkát végeztek. Sarah látta,
hogy egy halom szendvicset visznek a fejek fölött néhány megle374

pett rokonnak, akik alaposan belemerültek a beszélgetésbe. Aztán
észrevette, hogy Veronica a főasztalhoz jön, kezében tányérokkal.
Füstölt lazac és saláta – tökéletes! Elmagyarázta, milyen elégedetlen volt Mrs. Boscastle a büfé gondolatával, és most talán abban a
hitben ringatja magát, hogy végül az ő akarata érvényesült a kérdésben.
Sarah az apjával és a mostohaanyjával csevegett, és próbálta elrejteni előlük a Carrie esküvőjével kapcsolatos aggodalmait. Egy helikopter szállt el felettük, miközben a mostohaanyja a ruhája vásárlásáról mesélt valamit, és arról, hogy úgy döntött, nem kalapot visel, hanem inkább egy fejdíszt. Sarah bólintott és mosolygott, és
remélte, hogy nem kell megértőnek lennie. Belül belepusztult az
aggodalomba, és tudta, hogy ha ilyesmi ténylegesen lehetséges
lenne, akkor perceken belül halott lenne.
Amint a jobb oldalán ülő szomszédhoz fordult, remélve, hogy el
tudja terelni a gondolatait az egyre növekvő pánikjáról, valaki
megütögette a vállát. Hugo volt az. Személyesen.
– Hogy a csudában…
– Gyere! Köszönj el, amilyen gyorsan csak tudsz. Vár ránk egy
taxi.
– Egy taxi? Hugo…
Csak miután kijött a sátorból, akkor jött rá, hogy valójában senkitől sem búcsúzott el. Megpillantotta Lilyt, aki boldogan integetett
neki, és mutatta, hogy menjen az ajtó felé. Amikor Sarah elfordult,
Lily csókot dobott neki, és Sarah tudta, hogy legalább egy esküvő
rendben lesz.
Éppen meg akarta kérdezni Hugót, hogyanjutott ide, amikor határozottan betessékelték egy taxi hátsó ülésére.
Hugo is beült mellé.
– Amilyen gyorsan csak tud, haver – mondta a sofőrnek. A járó
motorral álló autó gyorsan elindult.
– Semmivel sem lesz gyorsabb, ha taxival megyünk – reklamált
Sarah –, és sokkal drágább. Bár meg kell mondanom, nagyon gyorsan ideért veled. Még legalább egy óra hosszat nem vártalak.
– Ami túlságosan késő lett volna, és ezért nem taxival megyünk.
– Hogy érted ezt? Ez egy taxi! – Az idegességtől ingerült lett.
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– Igen – felelte Hugo türelmesen –, de valahova máshova visz
bennünket.
– Nem mondod, hogy van egy expresszvonat? – Gondolatai hiábavalóan kergették egymást. Ez azt jeleneti, hogy rekordidő alatt el
tud jutni Somerbybe vagy legalább a legközelebbi városba?
– Nem vonat. Helikopter.
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Negyvenegyedik fejezet

Sarah egész eddigi életében azt hitte, hogy csak egy süllyedő hajóról szállna helikopterre. Most rájött, hogy a süllyedő hajó átvitt
értelemben is lehetséges.
Behunyta a szemét, miközben a taxi visszaszáguldott egy sportpályához, ahol türelmetlenül zümmögött egy helikopter, amelyet a
rémülettől alig látott nagyobbnak egy szitakötőnél.
– Menj a gép elejéhez, és kerüld ki a hátsó légcsavart! – kiabálta a
fülébe Hugo.
Aztán a nyitott ajtó irányába lódította a lányt. Sarah fellépett a
rácsra, és nagy nehezen bemászott, rémesen felcsúszó ruhájával
viaskodva.
– Húzódj arrébb! – utasította Hugo, és Sarah átvonszolta magát a
másik ülésre. Hugo bekapcsolta Sarah biztonsági övét, és átadott
neki egy fejhallgatót. – Ezt vedd fel, akkor tudunk beszélgetni.
Sarah föltette a fejhallgatót. Másodpercekkel később a helikopter
levegőbe emelkedett. Sarah csupán egyetlen pillanatig nézte a távolodó talajt, aztán behunyta a szemét, és mindkét kezével megragadta Hugo kezét.
– Jól vagy? – kérdezte Hugo.
– Amint odaérünk, rendben leszek – felelte összeszorított szemmel.
– Nem rajong a repülésért? – kérdezte a pilóta.
– Nem igazán – nyöszörögte. – De rendben leszek.
– Igazán szerencsénk volt, hogy Bob még néhány percig ott maradt, miután letette Carrie-t és Mandyt. Később fel kell majd vennie
néhány vendégüket – mondta Hugo. – El tudtam csípni.
– Ühüm – felelte Sarah. Tudta, hogy lelkesednie kellene ezért a
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váratlan szerencséért, de pillanatnyilag nem volt rá képes.
– Gyanítom, hogy egyenesen a szállodába akarsz menni, ahol
Carrie készülődik. Körülbelül húsz perc múlva ott leszünk – folytatta Hugo.
Sarah egy szédítő pillanatra felnézett.
– Ó, az jó – lehelte, aztán ismét lehunyta a szemét.
– Carrie csak körülbelül félórával ezelőtt érkezett. Szerintem Elsa
azonnal hozzá akart fogni a ruhához.
– Azt hiszem, Bron is el akarta készíteni a frizuráját és a sminkjét.
Azon tűnődöm, vajon hiba volt-e megkérni, hogy belekeveredjen. –
Sarah szorosan kapaszkodott, és szemhéja mögött látta elhaladni
egész életét és minden hibáját.
– Nagyszerű munkát végzett a tortákkal, és segített a virágokkal.
Ő fodrász és sminkes, ugye?
– Ühüm.
– Akkor jól tetted.
– És Elsa, az utolsó pillanatban a koszorúslányokkal…
– Minden rendben. Felöltöztette őket a házban, mielőtt átvitte
volna a ruhát, hogy a szállodában várjon Carrie-re. Még a fotós is
elég jó. – Ez halvány mosolyt csalt Sarah arcára. – Szóval semmiért
nem kell aggódnod, azt leszámítva, hogy ne dühítsd fel megint
Carrie-t.
– Ez elég nagy baj – vinnyogta Sarah.
– Ó, jól van – szólalt meg a pilóta –, még mindig tiszta az idő a
leszálláshoz. Úgy tűnik, jó néhány paparazzo van odalent, de tudják, hogy jobban teszik, ha nem állnak a lapátok útjába.
– Mind azt fogják gondolni, hogy valami híresség vagy – mondta
Hugo.
– Ha ezt azért mondtad, hogy jobban érezzem magam tőle, akkor
nem jött be.
Hugo fölnevetett.
Amint Sarah levette a fejhallgatót, tudatosult benne, milyen zajos
lett volna nélküle a helikopter. Hugo után ő is kiszállt. A férfi gyorsan a helikopter elejéhez kísérte.
– Te menj be, én váltok egy-két szót Bobbal. Menj, és békülj ki
Carrie-vel!
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Mielőtt besietett a szállodába, utolsó gondolata az volt, hogy meg
kell kérdeznie Hugót, mennyibe került ez az egész.
Annak köszönhetően, hogy helikopterrel érkezett, és a recepciósok véletlenül emlékeztek rá, hogy korábban már találkoztak, amikor kijelentkezett a szállodából, túl sok felhajtás nélkül vezették
Carrie lakosztályába. Bekopogott. Mandy nyitott ajtót.
– Carrie! – Sarah tisztában volt vele, hogy saras a cipője, a fejdísze rosszul áll, és bizonyára úgy néz ki, mintha ivott volna. – Anynyira sajnálom! Nem tudom, van-e elég mentségem. A húgom esküvőjén voltam, és nem tudtam hamarabb eljönni.
Carrie óvatosan Sarah felé fordult. Selyem- és csipkekombinét és
bugyit, fehér csipkés harisnyát és harisnyatartót viselt. Részekre
osztott hajában néhány hatalmas csavaró volt.
– A húgod esküvőjén? Ó, szívem! Mondtad is, én pedig teljesen
megfeledkeztem róla! Az enyémmel egy napon? Mekkora ennek az
esélye?
Sarah vállat vont, és bölcs elfogadással tárta szét a tenyerét.
– Nyilvánvalóan több, mint bármelyikünk gondolta volna. Mindegy, nagyon sajnálom…
Mandy szólalt meg.
– Tessék, igyál meg egy pohár pezsgőt, itt minden szuper. – Elmosolyodott, és Sarah tudta, hogy megbocsátást nyert, de ettől fogva teljesen a kezében kell tartania a dolgokat. Ezt az esküvőt semmi
sem fogja megzavarni, akkor nem, ha ő felügyeli. Elvette a felé
nyújtott poharat, és hálásan kortyolt belőle. Ideje, hogy azt tegye,
amihez a legjobban ért.
– A biztonságiak féken tartották a sajtót? – Sarah tudta, hogy ha
ez rosszul alakulna, akkor tönkretehetné Carrie esküvőjének napját.
– Ó, igen – felelte Mandy. – Tudták a dolgukat.
– És jól ment az utolsó ruhapróbád? – Ez állt a lehetséges katasztrófák listájának második helyén.
– Aha – felelte Carrie. – Elsa remek munkát végzett. Éppen a fürdőszobában készülődik.
Sarah összeszidta magát, amiért kételkedett Elsában. Carrie folytatta.
– Mindannyian átjöttünk, két autóval…
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– Az egyikben voltunk mi, a másikban a ruha – vetette közbe
Mandy.
– Aztán elkezdtem készülődni – folytatta Carrie.
Sarah ivott még egy nagy kortyot. Tudta, hogy igazából vizet kellene innia, de pillanatnyilag pont erre volt szüksége.
– És a lovas hintó itt van?
– Készen áll és vár – felelte Mandy. – Láttuk, amikor bejöttünk.
Azt hittük, hogy Bron formázta meg a lovak sörényét, de úgy tűnik,
mindig ilyen göndör.
– Szerintem valószínűleg csináltak vele valamit – szólalt meg
Bron. – De gyönyörűen nézett ki.
Elsa kilépett a fürdőszobából, és összeölelkeztek Sarah-val.
– Hát ideértél!
Sarah bólintott.
– Helikopterrel. Rettegtem, és egész úton Hugóba csimpaszkodtam.
– Hugo nagyszerű volt – mondta Elsa.
– Tényleg remek fickó – szólalt meg az öltözőasztalnál ülő Carrie.
– Már rengeteg spontán fotót készített. Örülök, hogy nem kértünk
fel mást is. Hugo nagyon szuper.
Sarah bólintott, és kiürítette a poharát. Hugo tényleg fantasztikus.
És nagyon kedves, ő pedig fülig szerelmes belé. Nem akart beleszeretni, egyszerűen csak a szívébe lopózott, és eltökélt szándéka ellenére, hogy sosem lesz többé elővigyázatlan, az volt. De ez nem jó;
szeretheti Hugót, amennyire csak kedve tartja, de ő jegyben jár
valakivel, még akkor is, ha az a valaki nem jó számára, neki pedig
egyszerűen el kell fogadnia ezt, és tovább kell lépnie.
Minden tökéletesnek tűnik, gondolta Sarah, amint végigsétált a
házon. Már átnézte az elintéznivalók listáját Fenellával. A virágokkal kapcsolatos katasztrófát leszámítva minden terv szerint ment.
Megérkezett a zenekar, és rendkívül elegánsnak tűntek, egy különösen elbűvölő szólóénekessel. A vendéglátók annyira hatékonyak
voltak, mintha kerekeken gurultak volna, és egyetlen jelentősebb
hiszti sem volt. Most ő maga fog ellenőrizni minden részletet, egészen az utolsó szalvétáig.
A kápolnában kezdte, a külső ajtónál. A virágok fantasztikusak
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voltak. Senki nem tudott volna jobb munkát végezni, mint Sukie,
bármilyen mennyiségű importált virággal is dolgozott volna. Sarah
először a szenteltvíztartónál lévő virágdíszt nézte meg. Hatalmas
kazal kékeszöld rózsalevélen ülő élénkvörös csipkebogyók alkották
egy rendkívüli és hosszan elnyúló virágdísz hátterét. Olyan volt,
mint egy vad sövény, bár közelebbről megvizsgálva Sarah vásárolt
virágokat is fölfedezett a vadul burjánzó kompozícióban. Tökéletes
volt: mintha egy pillanatra megtorpant volna a nyár. A szenteltvíztartónál és az oltárnál másik virágdísz is volt. A padsorok végén
lévő díszek főleg lelógó borostyánból álltak, de romantikusnak és
határozottan szándékosnak tűntek. Csak egy Sarah-hoz hasonlóan
tapasztalt ember tudná, hogy ez egy trükk volt a virágok pótlására.
A kápolnától átment a házba. A társalgó még mindig gyönyörű
volt, és a nappali, amelyet most csillogó poharakkal és ezüsttel borított asztalok töltöttek meg, csodálatos környezetet biztosított a
tortának és a kettős sorban álló kisebb másolatoknak. Egészen közelről megvizsgálta a tortát, és látta, hogy milyen tökéletes lett
minden egyes apró, kristályközepű cukormáz virág. Bron előtt kétségtelenül egy új pályafutás áll, ha szeretné.
A szalon ragyogott. Itt fognak pezsgőzni az emberek, mielőtt vacsorához szólítják őket, és itt gyülekeznek a szertartás végéig azok,
akiket nem hívtak meg a tényleges szertartásra. Néhány elegáns,
fekete egyenruhás fiatalember poharakat fényesített. Készen álltak
arra, hogy pezsgőt szolgáljanak fel az összes vendégnek, szinte
teljesen egyszerre.
Általában Sarah tartott volna eligazítást nekik, de ez alkalommal
Jess Allsopra, a vendéglátó cég tulajdonosára kellett támaszkodnia.
Jól ismerte Jesst, és gyakran dolgoztak együtt. Amikor Sarah jelt
ad, ezek a férfiak azonnal akcióba lépnek, és minden vendég másodperceken belül poharat kap majd.
Sarah megtalálta az elegáns kosztümbe öltözött, higgadt Jesst, aki
éppen Fenellával beszélgetett.
– Kicsit aggódtunk, hogy nem fogsz ideérni – mondta Fenella. –
Bár minden rendben lett volna máskülönben is, Carrie igazán azt
akarta, hogy itt legyél. – Jess és Fenella barátságos pillantást váltottak.
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Sarah örömmel látta, hogy mindenki jól kijön a többiekkel, és egy
csapatként dolgoznak.
– És a Celeb magazinról gondoskodtatok? – kérdezte Sarah.
– Kiírtuk az ültetési sorrendet a padsorokra. Két sort kaptak –
mondta Fenella. – Korábban készítettek néhány felvételt, de szerintem Hugo képeit fogják használni. Biztosan hoz neki egy kis zsebpénzt.
– Feltétlenül! – helyeselt Jess.
Az emeleten Fenella és Rupert szobája tisztának és kellemesnek
tűnt. Itt frissítik majd fel Carrie sminkjét a szertartás és a fogadás
között. A menyasszonyi ruhát is itt cseréli le, és ha pihenésre van
szüksége, akkor itt menedéket talál majd. Valaki kitakarított, Sarah
sejtése szerint Elsa, mielőtt elvitte Carrie ruháját a szállodába.
– Látta valaki a vőlegényt? – kérdezte Fenellától.
– Rupert találkozott vele. Jól távol tartják őket egymástól a szállodában. Annyira szuper, hogy időben ideértél!
– A helikopter nélkül nem tudtam volna megcsinálni – mondta
Sarah, és elmesélte Fenellának, mi történt.
Sarah a kápolna ajtajánál várakozott, és a domb szelíd kanyarulatát nézte, ahol fölfelé haladt a lovas hintó. Látta, hogy Elsa műve
igazán tündérkirálynői lett, és a hintó volt a tökéletes jármű egy
ilyen légies menyasszony számára.
A biztonságiak már foglalkoztak a paparazzókkal, feltehetőleg
megengedték nekik a megállapodás szerinti felvételek elkészítését.
Sarah-nak most már csak a szertartás és a fogadás miatt kellett aggódnia.
Elsa és Bron a helyükre osontak. A végén már nagyon siettek, és
alig volt idejük magukra kapni a ruhájukat. Sarah észrevette, hogy
Elsa a báli ruháját viseli, amely megfelelő volt egy esti rendezvényhez. Sarah át akart öltözni a Lily esküvőjén viselt ruhából valami hivatalosabb öltözékbe, de túl meleg volt egy korlátozó ruhához és egy alakformáló fehérneműhöz. Rettenetes rohanás volt az
egész, de most már tud koncentrálni. Tudta, hogy Hugo valahol a
közelben van. Korábban egymásra pillantottak, és Hugo barátságosan, bátorítón mosolygott rá. A puszta tudattól, hogy a férfi itt van
valahol, jobban érezte magát, és magabiztosabb lett.
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Úgy tűnt, egy örökkévalóságig tart, mire a hosszú sörényű póni
felér a dombra, de Sarah rájött, hogy csak azért látja így, mert eddig nagyon sokat rohant. Már látta Hugót, aki természetesen fotózott. Rengeteg hálával tartozik neki. Hogyan viszonozhatná? Semmit sem tudott kitalálni, ami megközelítőleg elég lehetne.
Visszanézett a kápolnára, és meglátta Carrie jóképű vőlegényét. A
vőfélyével beszélgetett, nevetgélt, és sokkal magabiztosabbnak
látszott, mint Dirk. Sarah rájött, hogy ismeri a vőfélyt, és próbált
visszaemlékezni, melyik filmben vagy tévéműsorban látta. Ezzel
foglalta el a gondolatait, amíg a ló fölfelé kaptatott.
Az összes vendég elbűvölő volt. Ami azt illeti, kis esküvő volt, de
egy-egy ruha ára szinte Lily takarékos rendezvényének teljes költségét fedezte volna.
Visszaterelte gondolatait arra a nagyon eltérő esküvőre. Vajon hol
tartanak éppen? Remélte, hogy a menyasszony és a vőlegény által
együtt készített CD-re táncolnak. A dalok szerelmük alakulását
jelezték. Nagyon örült, hogy segíthetett abban, hogy a húga esküvőjének napja tökéletes legyen. Carrie-nek később zenekara lesz, és
a társalgóban táncolnak majd. Sarah lebeszélte őt arról, hogy a vacsora alatt egy vonósnégyes zenéljen, mert értékes helyet foglaltak
volna el.
Carrie végre megérkezett. Apja segítette le a hintóról, aki a hagyományokhoz illő módon fogja az oltárhoz vezetni és átadni a
vőlegénynek, ahogyan Carrie akarta. A kis koszorúslányok mind
készen álltak. Amikor Sarah aznap már másodszor hallotta meg
Purcell trombitamuzsikáját, tudta, hogy már látszik a vége. Körülbelül nyolc óra múlva bezuhanhat az ágyba.
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Elsa visszaosont a kápolna hátuljába, miután utoljára eligazgatta
Carrie ruháját. Most már indulhat az oltárhoz. Nagyon elégedett
volt a ruhával. A hátulja különösen jól sikerült. Végül is ezt a részt
fogják a leghosszabb ideig nézni.
A kristályokkal díszített felsőrész és a merevített zsorzsett összegyűjtötte a fényt, és úgy csillogott, mintha teleszórták volna gyémántokkal. Semmilyen színházi jelmez sem lett volna tündérszerűbb vagy varázslatosabb.
Még a kis koszorúslányok is úgy néztek ki, mint a királynőjüket
követő tündér szolgálók, pedig az ő ruhájuk teljesen az utolsó pillanatban készült el. Egy-két ember kivételével senki sem fog tudni
a pánikról, az eszeveszett varrásról, az éjszakázásról, ami ezekhez a
ruhákhoz kellett, de Elsa most már tudta, hogy mindez megérte.
A Carrie felbukkanása előtti néhány percet arra használta, hogy
sztárokat próbált fölismerni. Ez egyfajta időtöltés volt, amelyről
úgy gondolta, segíthet megszabadulni az utóbbi időben rátelepedett
búskomorságtól.
Már ezer éve semmit nem hallott Laurence felől. A férfi figyelmeztette, hogy nagyon kevés ideje lesz telefonálni vagy sms-t írni,
és egyébként is az Államokban volt, tehát az időeltolódás tovább
nehezítette a dolgokat. De kicsit sértve érezte magát. Manapság
legalább fél tucat módja van annak, hogy az ember kapcsolatba
léphessen valakivel, a postagalambokat nem számítva.
Vajon hibát követett el azzal, hogy lefeküdt vele? Ezért szűntek
meg az sms-ek néhány napon belül? Ha igen, akkor ez kellemes
hiba volt, és egyszerűen be kell érnie egy csodálatos, szenvedélyes
éjszaka emlékével, egy figyelmes, előzékeny, szexi férfival.
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Egy kis izgalom szikrázott fel a szívében, mint amikor fény éri a
Swarovski-kristályokat. Végül is még mindig lehetséges, hogy ideér. Talán éppen úton van, és nem tud telefonálni. Az a tény, hogy
Laurence esetleg felbukkanhat, némi reményt adott.
És ha mégsem tud eljönni, gondolta Elsa, akkor rengeteg megfelelő fiatalember van itt, még akkor is, ha többnyire nádszálvékony,
kezdő színésznő barátnők kísérik őket, és nem valószínű, hogy
megnézik őt a régence-stílusú báli ruhában.
A szertartást és az esküvői vacsorát követően ismét ellenőrizte
Carrie ruháját, miután a menyasszony felment, megigazították a
szájfényét, bepúderozták a hátát és a vállát, és hintettek rá egy leheletnyi színjátszó festéket. Elsa körülnézett a szobában, és elkapta
Bron pillantását. Tudta, hogy Bron aggódik, mert az ágyát még
mindig üvegcserepek borítják a létrás baleset következtében. Nem
volt rá lehetőség, hogy bármit intézzen ezzel kapcsolatban, és noha
valószínűleg lesz valahol egy szabad hely, ahol alhat majd, nyomasztónak érezte, hogy nem tudja, hol fogja lehajtani a fejét.
Amint azt is, hogy James látszólag eltűnt.
– Megtisztelne a következő tánccal? – A vőfély állt előtte, akiben
Elsa felismerte egy amerikai szappanopera sztárját. Elsára mosolygott, gyakorlatilag szikrázó, tökéletes fogakkal.
Keringő volt: Carrie azt akarta, hogy a fogadás hagyományos társastáncokkal kezdődjön, ahol mutogathatja gyönyörű ruháját, mielőtt általánosabb, kötetlen táncolássá alakulna.
Elsának be kellett ismernie, hogy a vőfély nagyon jóképű, és bár
valaha visszautasította volna, nem volt felnőtt koszorúslány, akivel
táncolhatna, ő pedig már tud keringőzni. Igent mondott. Rámosolygott a férfira, és hagyta, hogy a karjaiba vegye.
Reménytelen táncos, jött rá; éppolyan rossz, mint ő volt, amikor
először próbált keringőzni Laurence-szel, ha nem rosszabb. Kétszer
mentek körbe a parketten, ami nem volt óriási, majd a férfi így
szólt:
– Bocsánat. Ez nem megy jól nekem. Nem bánja, ha inkább csak
egy lassú táncot táncolunk?
– Mire gondol? A keringő nem valami rémesen gyors.
A férfi incselkedve nevetett rá.
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– Édes vagy. Erre gondoltam. – Megfogta Elsa két kezét, és öszszekulcsolta a saját feje mögött, majd Elsa derekára tette a kezét. A
lánynak be kellett ismernie, hogy ez sokkal könnyebb, mintha
megpróbálná végigvezetni őt a keringő fordulatain.
Semmi más nem űzi el olyan jól egy vonzó férfival való tánc emlékét, mint ha egy másik vonzó férfi karjaiban vagyok, gondolta
Elsa, miközben körbetáncolták a szobát. Nem mintha ez a férfi valóban elűzte volna a Laurence-szel kapcsolatos gondolatait, de elterelte a figyelmét. Valaha egy ilyen eseményen csak arról álmodhatott volna, hogy találjon egy jó helyet, ahonnan végignézheti az
egészet. De most már más a helyzet. Rengeteget fejlődött, amióta
helyettes koszorúslány volt Ashlyn esküvőjén. Most már részt akart
venni a buliban, nem pedig csak nézelődni.
Például, tűnődött, amint nagy nehezen megtettek egy kis kört,
Ashlyn esküvője és minden utána következő dolog nélkül vajon lett
volna egyáltalán önbizalma ahhoz, hogy táncoljon vele, és hagyja,
hogy szorosan tartsa őt? Nem hinné. A haja levágatása, Vanessa,
aki rávette a színei megcsináltatására, és Laurence, aki rávette,
hogy megtanuljon keringőzni, mind önbizalmat adtak neki. „Tehát
mi van akkor, ha Laurence úgy dönt, hogy hiba volt? – mondta
magának keményen. –Most már legalább bátrabb, magabiztosabb
ember vagyok.” Miután erre a következtetésre jutott, úgy döntött,
merészebbnek kell lennie. Ellazult, rámosolygott a partnerére, és
hosszan a szemébe nézett, amint a férfi visszamosolygott rá.
– Elnézést!
Valaki megütögette a vállát, és lefejtette őt a partneréről.
Laurence volt az.
– Elnézést – mondta ismét, ez alkalommal a férfinak.
– De ez az én barátnőm. Attól tartok, el fogom őt vinni.
– Elsa szíve kisebb örömtáncot lejtett.
– Hé, haver! Neki nincs beleszólása a dologba? – A fiatal amerikai filmsztár nehezebb volt, mint Laurence, és úgy tűnt, kész megverekedni ezért a nőért.
– Attól tartok, nincs. Gyere, Elsa! – mondta Laurence. Aztán
megfogta a kezét, és elvezette.
– Laurence! – mondta Elsa, és igyekezett lépést tartani vele. – Mit
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keresel itt? Azt hittem, nem tudsz eljönni!
Laurence meg sem állt egy kis kamráig, a bulitól mérföldekre.
– Tudom, majdnem nem értem ide, de egyszerűen el kellett jönnöm, bármi áron.
– Miért nem szóltál? Olyan hosszú ideje nem hallottam felőled.
Azt hittem…
Laurence kellően bűnbánónak tűnt.
– Nagyon sajnálom, hogy nem hívtalak. Nagyon sok dolgom volt.
Aztán elvesztettem a telefonomat, és tönkrement a laptopom akkumulátora, és nem tudtam tartalék akkumulátort szerezni ott, ahol
voltam, és az összes telefonszámom rajta volt.
– Ó. – Ez a legtöbb alapvető módszert lefedte, természetesen a
postagalamboktól eltekintve.
Laurence mélyet sóhajtott.
– Igazán sajnálom. Mindegy, most már itt vagyok.
Elsa bólintott.
– Taxit kellett hívnom a repülőtértől.
Egy vagyonba került.
– Ó, drágám. – Nem tudta, mi mást mondjon.
– Elsa, nem azért autóztam több mint öt órán át, hogy amikor ideérek, azt hallgassam tőled: „Ó”, vagy ha szerencsém van, akkor „Ó,
drágám”.
Elsa hunyorogva nézett Laurence-re. El volt ragadtatva, hogy látja
őt, amint ott áll, nagyon elegánsan, szmokingban. Drága Laurence,
visszajött hozzá.
Ekkor Laurence a karjaiba vette és megcsókolta.
Elsának kellett néhány pillanat, hogy elmerüljön a csókban. Először összeütközött az orruk, és összekoccantak a fogaik, de aztán
egymásra találtak egy gyomorremegtető ölelésben, amitől Elsa egészen elszédült. Örült, hogy Laurence nem engedte el, amikor megállt, hogy levegőt vegyen, különben összeesett volna.
– Istenem, Laurence – mondta zihálva. – Ez aztán csók volt a javából.
– Remélem, most már tudod, mennyire hiányoztál.
– Hát, el tudom képzelni. – Elsa mosolygott, és szívében hatalmas
melegséget érzett.
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– Tudom, hogy nem jutottunk el igazán ilyen messzire a kapcsolatunkban… – Laurence elhallgatott.
– Volt kapcsolatunk?
– Hát, barátság. De nem tudok tovább várni. És az a gorilla megkapott volna téged, ha nem léptem volna közbe.
Elsa fölnevetett.
– Nem hiszem. Csak táncoltunk.
– Nagyon is jól tudom, hova vezethet a tánc! – mondta Laurence.
– Annak a tánctanárnak határozottan tetszettél.
Elsa hirtelen kuncogni kezdett. Annyira aranyos és vicces és bolondos volt, hogy itt áll Laurence-szel, aki féltékeny.
– Valójában azt hiszem, a tánctanár meleg volt.
– Ha igen, akkor azon töprengett, hogy meggondolja magát.
– Bolond vagy. – Aztán folytatta, mert nem akart semmi kínos érzést kettőjük között. – Amikor olyan hosszú ideig nem hallottam
felőled, azon tűnődtem, vajon hibát követtem-e el azzal, hogy lefeküdtem veled. Nem ismertük túl jól egymást. Azt hittem, talán többé már nem tisztelsz.
– Ó, Elsa! Ez sosem fordulhat elő. – Ismét hosszan a karjaiba zárta.
Mivel Elsa úgymond szolgálatban volt, ha netán Carrie-nél valami „ruházati hiba” adódna, visszaszivárogtak a táncterembe. Az
ajtóban Sarah-val találkoztak, aki éppen a lábát dörzsölgette.
– Laurence! – kiáltott fel örömében, mikor meglátta a férfit. – Hát
ideértél.
– Éppen a megfelelő pillanatban. – Elsára pillantott, és Elsa észrevette, hogy szemében valami kisajátító érzés csillan fel. Úgy
érezte, belül perdül egyet örömében. – Éppen arra készült, hogy
lelépjen a vőféllyel.
– Esküvőkön ezt szoktam tenni ~ magyarázta Elsa. –Ez az aranyszabály.
Laurence megcsiklandozta a derekát.
– Nem, többé már nem az. Mostantól fogva csak a vőlegények jöhetnek szóba.
– Vőlegények? – kérdezte Sarah. Nevetett, és visszabújt a cipőjébe. – Olyan esküvőkön nem, amikhez van valami közöm. Tönkre388

tenné az üzletemet.
– Akkor nem, ha én vagyok a vőlegény – felelte Laurence. – Elegem van belőle, hogy mindig a vőfély legyek, azt akarom, hogy
mindenki rám figyeljen.
– Ha nem vigyázol, mindenki rád fog figyelni. Befurakodott néhány újságíró – felelte Sarah. – Éppen most fogom távozásra kérni
őket.
Elsa bizonytalanul nevetgélt. Nem volt benne biztos, de lehetséges, hogy nagyon közvetetten megkérték a kezét.
– Tehát – szólalt meg Laurence, miután friss pezsgőt szerzett maguknak – milyen menyasszony szeretnél lenni?
Elsa eltűnődött, de még mindig nem volt benne biztos, hogy
Laurence általában kérdezi ezt, vagy ténylegesen feleségül kéri.
Úgy döntött, könnyen veszi.
– Nem hiszem, hogy menyasszony leszek. Azt hiszem, nem szeretnék a figyelem középpontjában állni.
– Lehet nagyon egyszerű esküvőnk, ahova csak a család és néhány barát jön el…
Elsa felhúzta az orrát. Eddig nem tudta, hogy képes ilyesmire.
– Mi ez a többes szám? Azt hittem, arról beszélünk, hogy én milyen menyasszony leszek!
– Ha menyasszony leszel, hadd legyek én a vőlegény.
Elsa rosszallóan rázta a fejét.
– Menyasszonyokat nem így szokás megkérni, mintha csak egy
ülőhelyet kérnél a buszon! Le kell térdelni és megkérni… – Halkan
felsikoltott. – Ne merészeld!
– Nem fogok letérdelni, ha nem akarod, de el lennék ragadtatva a
boldogságtól, ha beleegyeznél… – Térdet hajtott.
– Nem! – Elsa meglökte Laurence-t, és megint fölnevetett. Az
egész olyan őrültség volt. – Alig ismerjük egymást!
– A szó bibliai értelmében elég jól ismerjük egymást.
– Igazán, Laurence!
– Igazán, Elsa! – Laurence tétovázott egy pillanatig. Ekkor a zenekar rázendített, és meghallották a Smoke Gets in Your Eyes* cso*

Eredetileg egy 1933-as amerikai operett, a Roberta betétdala, melyet később
sokan énekeltek, de híressé a The Platters tette 1959-ben. (A szerk.)
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dálatos, szívfacsaró hangjait. Az énekes mély, bársonyos hangja a
levegőben szállt.
Laurence felállt, és kézen fogta Elsát.
– Gyere, a mi dalunkat játsszák. Táncoljunk!
Elsa követte a táncparkettre.
– Laurence, nekünk nincs dalunk.
– Ettől fogva lesz. Ettől fogva ha meghalljuk ezt, mindig emlékezni fogunk arra az éjszakára, amikor csaknem beleegyeztél, hogy
a feleségem légy.
Elsa kuncogott.
– Tehát ha valaha beleegyezek, akkor lesz egy másik dalunk?
Laurence hirtelen a karjaiba zárta.
– Nem. Ez a dal pont jó lesz.
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Semmi nem olyan fárasztó, mint amikor nem tudja az ember,
hogy aznap este hol fogja álomra hajtani a fejét, gondolta Bron.
Eddig nem fogta fel, hogy a sztárok sminkesének lenni elég kimerítő dolog lesz. Az volt a baj, hogy az esküvő napja előtt túl sokszor
kelt kora hajnalban. A torták elkészítése és az a rengeteg virágrendezés azt jelentette, hogy már a munkája megkezdése előtt fáradt
volt.
Hosszú ideje nem látta Jamest. Talán hazament. Talán úgy érezte,
hogy ez a buli nem neki való. Lehet, hogy örökre elveszett a pillanat. Vanessa mindkettőjükre haragudni fog. Hirtelen elszomorodott. Egyszerűen el kell fogadnia, hogy James barátnak tekinti, és
legalább ezért hálásnak kell lennie. Bron abban sem volt igazán
biztos, hogy neki való lesz a buli. Jó volt megnézni, mert mindenhol gyönyörű embereket látott. A torta mesésen nézett ki. Mindenki
megcsodálta. A vendéglátók elkérték Bron elérhetőségeit. Ez egy
teljesen új karrier kezdete lehet. Amikor Sarah megmondta, mennyi
pénzt fog kapni a torta elkészítéséért, rájött, hogy a tortákban több
pénz van, mint a frizurákban. Ha nem lett volna kimerült, akkor
felvillanyozta volna a dolog. Végül utolérték az utóbbi pár hónap
eseményei.
Amikor Carrie-re felkerült az utolsó adag szájfény és púder, és elvitték az ifjú párt, Bron úgy döntött, hogy lelép. Tisztában volt vele, hogy sok ismerőse, Rupert és Fenella, Elsa és Laurence (Elsa
annyira boldognak tűnt, hogy örült neki, a saját szívfájdalma ellenére) és valószínűleg Sarah is pihenni és lazítani fognak. Az esküvő hatalmas siker volt, és most már befejezhetik a munkát, és
kezdhetnek bulizni. Noha Bron is ezt szerette volna, először aludni
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akart egy kicsit.
Lesurrant a konyhába, és kiment a hátsó ajtón. Az ágyára gondolt,
amely valószínűleg még mindig tele van a rászóródott üvegcserepekkel, és morgott magában. Aztán eszébe jutott a lakókocsi. Ott
tud aludni. Úgy érezte magát, mintha egy sivatagban lenne, és éppen az oázis felé tartana. Semmi sem fogja megakadályozni, hogy
letegye a fejét.
A lakókocsi foglalt volt. James a kihúzott kétszemélyes ágyon feküdt elterülve, és mélyen aludt. Bron tudta, hogy máshol is van
néhány rejtett ágy, de nem akart zajt csapni azzal, hogy hálóhelyeket húz le, vagy rejtett matracokat keresgél. Túl sok munka lenne,
és túlságosan hangos is. Óvatosan átmászott Jamesen, hogy a fal
mellé kerüljön, és lefeküdt.
Hasznosnak bizonyult az az utolsó néhány hónap, amikor az ágy
szélére húzódott Roger mellett, gondolta, miközben magára húzta a
könnyű takarót, amelyet James ledobott. Aztán elaludt.
Kicsit később felébredt. James még mindig aludt. A könyökére
emelkedett, és figyelte a férfit. Ajka kissé nyitva volt, ingét félig
kihúzta a nadrágjából, ami látni engedett egy kis részt a testéből.
Nem tudott ellenállni. Megkívánta.
Vett néhány mély lélegzetet, aztán úgy döntött, modern nő (sok
szempontból), és kezébe kell vennie a sorsát. Vanessa is erre célzott. James vállára tette a kezét.
Új ing volt rajta (tudta, mert megbeszélték, hogy mit kellene felvennie az esküvőre, és azt is, hogy nincs egy rendes inge). Érezte a
teste melegét az ingen keresztül.
Felbátorodott, és keze elindult a gombok felé. Ujjait a gombok
közé csúsztatta, és megkereste a meleg bőrt. Kigombolt egy gombot. James egy kicsit megmoccant, de nem ébredt fel, így Bron még
egy gombot kigombolt. Amikor az egész felsőtest látszott, néhány
percig csodálta. Már máskor is látta James mellkasát (és izmos hátát), amikor félmeztelenül dolgozott a kertjében. De sosem volt rá
lehetősége, hogy ilyen közelről megvizsgálja.
Tekintete James nadrágjának patentjára siklott. A férfi korábban
elárulta, hogy csak egy öltönye van, amelyet egy jótékonysági
boltban vett. De ez nagyon jó öltöny, és James elbűvölően nézett ki
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benne. Most látni akarta, milyen elbűvölően néz ki nélküle. Úgy
tűnt, nem tud ellenállni.
Hagyta, hogy keze végigkószáljon James mellkasán és hasán, de
nem engedte lejjebb haladni, bár szerette volna.
Miért nem ébred fel? Úgy gondolta, fel tudja ébreszteni, de nem
akarta igazán. Talán azt mondaná: „Mit gondolsz, mi a csodát művelsz?”
Sóhajtott, és hirtelen fáradtnak és elkeseredettnek érezte magát.
Ismét lefeküdt, és anélkül, hogy hagyta volna beismerni, mit művel, James mellkasára fektette a fejét, és alá csúsztatta a kezét. A
férfi testének melege és illata megnyugtatta. Behunyta a szemét, és
ismét elaludt.
Rövid idővel később riadtan ébredt. Miért van a feje egy férfi
mellkasán? Ki ez? Tudta, hogy nem Roger, de agyának kellett néhány őrült másodperc, mire visszaemlékezett, hogy hol van, és mit
csinál.
Rémületében megdermedt. Mi a csodát gondolt?
Gyakorlatilag levetkőztette Jamest! Ki kell szabadulnia innen. Ha
a férfi itt találja, szajhának fogja tartani! Ha ki tudna csúszni az
ágyból, és visszamenne a buliba, Jamesnek sosem kellene megtudnia, hogy itt járt. Ráébredt, hogy minden rendben lenne, ha nem
gombolta volna ki az ingét. Ha egyszerűen csak szundított volna
egyet mellette, akkor mondhatná neki azt, hogy kellett egy hely,
ahol alhat. Miért, ó, miért engedte, hogy legyőzze a sóvárgása?
Nagyon óvatosan és lassan visszahúzta a kezét, de az csak néhány
centit mozdult, aztán James megragadta. Bron azért imádkozott,
hogy aludjon tovább, és csak valami reflexből tartsa a kezét. Kicsit
erősebben rántott egyet a kezén. De nem tudta kiszabadítani magát.
James ébren volt.
– Add vissza a kezemet! – sziszegte.
– Nem. Miért?
James tökéletesen nyugodtnak tűnt a helyzettől, Brontól eltérően,
aki magánkívül volt a szégyenkezéstől.
– Mert fel akarok kelni, és nyilvánvalóan nem tudok elmenni innen a kezem nélkül!
– Egyébként mit keresett itt? – James már gyöngédebben tartotta.
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– Úgy értem, a kezed.
– Én… én csak szundítottam egyet. Ha emlékszel, az ágyamat
üveg borítja. Biztosan álmomban tettem a mellkasodra a kezemet. –
A reflexszerű cselekvés lehet a legjobb kifogása.
James megrázta a fejét.
– Ezt nem veszem be. Miért van kigombolva az ingem?
– Fogalmam sincs! – Bron ismét rántott egyet a kezén, és nagyon
szeretett volna megszabadulni ettől a megalázástól.
– De igen, tudod. Te gomboltad ki!
Bron túlságosan szégyellte magát ahhoz, hogy James-re nézzen.
– Nem. Nem én tettem!
James egyik karjára támaszkodott, így most lefelé nézett Bronra.
– Tökéletesen jól tudom, hogy amikor lefeküdtem, akkor végig be
volt gombolva az ingem. Csak pár percet akartam aludni. Csak a
cipőmet rúgtam le az utolsó pillanatban. Te gomboltad ki az ingemet.
Úgy tűnt, semmit sem tud mondani, hogy kikeveredjen ebből a
szörnyű helyzetből. Az egyetlen megkönnyebbülést az jelentette,
hogy a nadrágját nem érintette meg. Bár gondolt rá.
– Tetszem neked, ugye? – folytatta James könyörtelenül.
– Nem…
– Akár be is ismerheted. Rajtakaptalak.
Bron felsóhajtott. Aligha tagadhatja.
– Oké, most már eressz el! Igen, egy kicsit tetszel… tetszettél…
tetszel nekem. Végül is teljesen normális nő vagyok…
Egy ideig nem kellett többet beszélnie, ami valószínűleg nem is
volt baj. James odafordult hozzá, és ajka megérintette Bron ajkát, ő
pedig elfogadta a sorsát mint szajha. Valójában nagyon jó érzés
volt.
Jóval később megszólalt:
– Akkor bizonyára én is tetszem neked.
James fölnevetett.
– Persze hogy tetszel, te szamár. Miért kételkednél ebben?
– Mert sosem tettél semmit az ügy érdekében! Folyamatosan jeleket küldtem neked, és te egyszerűen nem vetted őket!
Most James sóhajtott fel.
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– Hát, nem voltam biztos a dologban. Igazán nem akartam hibát
elkövetni. Korábban már megtettem, és nagyon kínos lett volna
számodra, ha nem vagyok megfelelő. Kikerülsz egy rossz kapcsolatból, és csalódva fedezed fel, hogy a szomszéd pasi teljesen beléd
zúgott.
– Ez elég jó gondolat lett volna – mondta Bron. –Mondd csak,
kezdeményeztél volna valaha, ha nem mászom be az ágyadba, a
szó szoros értelmében?
– Ó, igen. Most már bármikor felkértelek volna táncolni, és megcsókoltalak volna.
Bron felsóhajtott. Az imént csókolózásnál kicsivel több történt.
– Akkor miért vártál olyan sokáig?
– Csak most tudtam meg biztosan, hogy tényleg tetszem neked.
– Tessék? Hogy érted ezt?
– Vanessa mondta.
Bron a fejére húzta a párnát.
– Mit?
– Amikor azt mondta, hogy el kell jönnöm veled erre az esküvőre,
félreérthetetlenül közölte, hogy tetszem neked, és bolond lennék,
ha nem csípnélek fel. Szerintem azt gondolta, hogy magamtól nem
jönnék rá.
– Nem is jöttél rá – motyogta Bron, még mindig a párna alatt.
– Vanessa tudta, amikor dolgozni kezdtem nála, hogy éppen akkor léptem ki egy hosszú kapcsolatból. Valószínűleg úgy gondolta,
elő kell segítenie a dolgot.
Bron tovább motyogott.
– Gyere ki onnan! – James elkobozta a párnát.
– Annyira szégyellem magam!
– Igazán nem tudom, miért. Egyébként Vanessa azt mondja, hogy
ha készen állunk az összeköltözésre, akkor átengedi nekünk a régi
istállók fölötti lakást. Ott sokkal több helyünk lesz, és mindkettőnk
házát ki tudja adni.
– Ó, ez a nő tényleg nem ismer határt! – Bron fölnevetett. – Bár
ez nagyon kedves dolog tőle. Nem mintha bármikor is készen állnék majd rá, hogy összeköltözzünk – tette hozzá gőgösen, próbálva
visszaszerezni némi büszkeséget.
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– Miért?
James halk, mély hangon súgta Bron fülébe ezt a kérdést. Bron
azon kapta magát, hogy szégyenkezés helyett felsóhajt, és egy ideig
nem beszélgettek tovább.
Valahogyan visszamentek a buliba. Bron ragaszkodott hozzá. Belül még mindig szégyenkezett a szemérmetlensége miatt. Igazán
nem akarta, hogy a barátnői kikövetkeztessék, mi történt.
Természetesen amint meglátta Sarah-t, rájött, hogy jobban tették
volna, ha nem mennek sehova. Sarah egyetlen pillantást vetett rájuk, és mindent tudott.
– Ó, Bron – mondta, és arcon csókolta. – És James! Mindenki fülig szerelmes! Milyen csodálatos!
– Ennyire feltűnő? – kérdezte Bron.
– Attól tartok. – Sarah Jamest is arcon csókolta, és Bron azon tűnődött, vajon kezdenek-e kicsúszni az események Sarah vasmarkából.
– Nagyon szerencsés ember vagyok – mondta James. – Most pedig gyere, táncoljunk! – mondta Bronnak, és kézen fogta.
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Sarah nagyon örült, hogy ilyen boldognak látja Bront és Jamest.
Noha az igaz szerelem kétségtelenül nem tartozott az általa megtapasztalt dolgok közé, elfogadta a tényt, hogy mások számára működik. Elsa és Laurence a bálteremben keringőztek, és olyanok
voltak, mint egy üdvözlőlapra festett pár. Mélyet sóhajtott, és kitaszította Hugót a gondolataiból. Aki ebben a pillanatban felbukkant,
csaknem úgy, mintha ő idézte volna meg.
– Azt tervezed, hogy egész éjjel dolgozol? – kérdezte. – Carrie
elment, minden rendben van. Most már leállhatsz.
– Amíg ilyen sokan vannak, addig úgy érzem, itt kell lennem,
hogy segítsek rendbe tenni a terepet.
– Hát gyere, és igyál velem valamit! Millió képet készítettem, és
teljesen kimerültem.
A fáradtság annyira nem voltjellemző Hugóra, hogy Sarah, akit
elgyengített a saját kimerültsége és az a kísértés, hogy legalább egy
kis időre fölteheti a lábát, beleegyezett. Követte Hugót az üres
konyhába. Mindenütt az esküvő nyomai látszottak. Az utolsó pillanatban váratlanul igénybe vett edények (kancsók a hálószobába,
amelyekben vizet kértek, vesszőkosarak a kenyérhez, szinte bármi,
amit virágokhoz használtak) visszakerültek a konyhába, és most
minden felületen ezek hevertek.
Sarah automatikusan a mosogatóhoz ment, és pakolni kezdett.
– Ne merészelj mosogatni, gyere, és ülj le velem? –parancsolta
Hugo. – Tessék, igyál ebből egy kicsit! Különlegesség.
Egy szakácskönyvtartó polc mögül elővett egy palackot. Ugyanerről a rejtekhelyről két kis pohár is előkerült. Hugo az asztalra
tette a poharakat.
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– Ez Ruperté vagy a tiéd? – kérdezte Sarah. Nem akarta elfogadni
a felkínált italt, ha igazából Ruperté. Az emeleten rengeteg alkohol
volt, és ha azokból inna, azt nem sajnálná.
– Az enyém. Pont erre az alkalomra tettem ide korábban.
– Milyen alkalomra? – Sarah kihúzott egy széket.
Hugo nem felelt. Csak elmosolyodott, és mindkét pohárba töltött
egy kis italt. Az egyiket Sarah-nak nyújtotta.
– Armagnac. Még Franciaországból hoztam valamikor.
Sarah kortyolt egyet belőle. Finom volt. Hugo kihúzott egy széket, és vele szemben ült le úgy, hogy térdük csaknem összeért.
Sarah nagyon keményen próbálta figyelmen kívül hagyni a csontjaiig hatoló villámcsapást és forróságot, amelyeket nem csupán a
brandy okozott. Ellenállása gyorsan szertefoszlott. Amint Hugo
letette a palackot, Sarah sebhelyeket vett észre a kézfején. Az egyik
vérzett. Gondolkodás nélkül letette a poharát, és megfogta Hugo
sérült kezét.
– Te megsérültél! Hogyan történt? – Abban a pillanatban rájött,
hogy tudja, hogyan történt, amint kimondta. Ismerős érzés volt Hugo kezét fogni. – Én tettem, ugye? Azok az én körmöm nyomai.
Hugo, fogalmam sem volt…
Hugo nem várta meg a bocsánatkérést. Szabad kezét Sarah arcára
tette, és gyöngéden maga felé húzta, majd megcsókolta.
Sarah-val aznap rengeteg dolog történt, és harmatgyenge védekezése lerombolásához bőven elég volt az ajkán éreznie Hugo ajkát.
Úgy érezte, örökké képes lenne az asztal mellett ülni, Hugót csókolni, és a brandyt meg Hugo csókját ízlelgetni. A külvilág elhalványult, és Sarah azt akarta, hogy soha ne mozduljanak meg. Szertefoszlott az a hetek óta tartó próbálkozása, hogy ne gondoljon rá,
ne álmodozzon róla és a csókjairól, és többé nem győzködte magát,
hogy Hugo nem megfelelő számára, és valaki mással van. Pillanatnyilag meg tudott feledkezni Electráról. Pillanatnyilag Hugo az övé
volt.
Valaki bejött, valószínűleg az egyik vendéglátó, és meglátta, mi
történik. Elnézést kért, mielőtt kihátrált volna.
– Gyere! – mondta Hugo. – Nem maradhatunk itt.
Sarah követte, vissza a lépcsőkön, egy hálószobába az eresz alatt.
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– Ez a „cselédszállás” – magyarázta Hugo menet közben. – Rupert ezért rakott engem ide.
Hosszú, alacsony szoba volt, közvetlenül a tető alatt, a ház homlokzati oldalán, éppen szemben azzal, ahol neki és Elsának kell
aludnia, jegyezte meg Sarah röviden, mielőtt bement volna Hugóhoz. Csak a hosszú ablaksorból érkezett fény. Nappal biztosan látványos lesz a kilátás. Hugo az ágyhoz ment, és felkapcsolta a mellette lévő lámpát.
– Itt több ágy sorakozott, a női szolgálók részére. Még az is lehet,
hogy ketten aludtak egy ágyban. Nagyon gyönyörű lakás lesz belőle. Rupertnek és Fenellának nagyszerű terveik vannak vele. – Elhallgatott, és Sarah felé fordult. Sarah hirtelen érezte, hogy megmerevedik. – Hugo, én erre nem vagyok képes – mondta.
Az ajtóban állt. Képes értékelni a cselédszállásban rejlő lehetőségeket; látja, mennyi munkát kell még elvégezni, és tudja, hogy
ezért helyeztek el itt inkább egy olyan családi barátot, mint Hugót,
mintsem bárki mást, de nem képes átlépni a küszöböt. Valamitől,
valószínűleg a félelemtől, földbe gyökerezett a lába.
– Mire nem vagy képes?
– Nem tudok szexelni veled, Hugo. A testem szeretne, vagy legalábbis néhány pillanattal ezelőtt szeretett volna, de nem tudok
megbirkózni azzal… hogy csak szex legyen.
– Miből gondolod, hogy „csak” valami lenne? – Hugo halkan beszélt, mintha tisztában lenne vele, milyen kevés kell ahhoz, hogy
Sarah visszarohanjon a lépcsőn.
– Jegyben jársz Electrával. Ha képes vagy szeretkezni velem, miközben…
– Nem. Nem járok jegyben Electrával. Valójában sosem jártam.
Próbáltam elmondani neked… – Elhallgatott.
– Ó. – Sarah nem tudta kizárni a cinizmust a hangjából, bár keményen próbálta.
– Gyere, ülj le! Nem tudok úgy beszélgetni veled, hogy ott ácsorogsz.
Sarah nem mozdult. Hugo odalépett hozzá, kézen fogta, és elvezette a küszöbről. Aztán becsukta az ajtót.
– Semmi sem fog történni ebben a szobában, amit ne akarnánk
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mindketten, de mesélnem kell neked Electráról.
Az ágyhoz vezette Sarah-t. Ez volt az egyetlen hely, ahol le lehetett ülni. Mielőtt Sarah ellenállhatott volna, azon kapta magát, hogy
térdei engedelmeskednek, és leül.
– Electra és én egész életünkben ismertük egymást. Ha lett volna
köztünk valaha valami szexuális szikra, akkor már összeházasodtunk volna.
Sarah hallgatott. Reszketőnek és zavartnak érezte magát. Nem
akarta elrontani a pillanatot azzal, hogy valami oda nem illő dolgot
mond.
– Néhány hónappal ezelőtt, valójában közvetlenül Ashlyn esküvője után, találkoztunk valami rendezvényen. Zaklatott volt. Mivel
régi barátok vagyunk, rávettem, hogy mindent meséljen el. Kiderült, hogy éppen akkor ejtette a szerelme. Ennél is rosszabb volt,
legalábbis úgy tűnt számára, hogy előtte mindenkinek azt mondta,
hogy hamarosan eljegyzik egymást. Van néhány nagyon pöffeszkedő unokatestvére, és úgy volt, hogy valami családi ünnepségre a
vőlegénye nélkül fog menni. – Felsóhajtott. – Kidolgoztunk egy
tervet. Úgy teszek majd, mintha a vőlegénye lennék, amíg lesz ideje túltenni magát az igazi szerelmén, aztán pedig felbonthatja az
eljegyzést, és mehet utazni vagy bármit tenni. Úgy gondoltuk, nincs
szükségünk gyűrűre vagy bármire. – Ismét elhallgatott. Ez alkalommal olyan figyelmesen nézett Sarah-ra, amitől a lány önbizalma
megingott. – Nem voltam tisztában vele, hogy milyen sokan hallották, de semmit sem mondhattam, amíg Electra fel nem bontja az
eljegyzést. Nem az én döntésem volt. – Felkelt, és föl-alá járkált a
szobában. –Mindegy, nem ajánlottam volna fel, ha nem utasítottál
volna vissza azok után, hogy aznap éjjel úgy gondoltam, nagyon jól
kijövünk egymással. – Kérdő pillantással nézett Sarah-ra.
Sarah-t nem kellett emlékeztetni arra az éjszakára. Pontosan tudta,
mi történt, és azt is, hogy mi volt az, ami csaknem megtörtént
Ashlyn esküvője után. Arra sem kellett emlékeztetni, hogy nemet
mondott Hugónak, amikor vacsorázni hívta, egy rendes randevúra:
tökéletesen egyértelművé tette, hogy nem akarhat és nem is akar
vele kapcsolatot.
Hugo odament az útitáskájához, és kotorászott benne. Elővett egy
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másik ugyanolyan fajta palackot és két rozsdamentes acélbögrét.
Sarah figyelte, amint tölt még Armagnacot. Egy pillanatig képtelen volt bármit is mondani, amíg felfogta mindazt, amit Hugo mondott.
Hugo odahozta a bögréket, és az egyiket Sarah-nak adta. Ismét
leült mellé.
– Fenella és Rupert tudják? – Sikerült végül megszólalnia.
– Igen, elmondtam nekik. – Hugo elmosolyodott. –Fen azt mondta, hála istennek. Szerinte belőlünk sokkal jobb pár lesz.
Sarah elpirult.
– Nem mondtad el nekik… hogyan viselkedtem?
– Nem, ne aggódj… De össze vagyok zavarodva. Miért nem akartál járni velem? Nem mintha teljesen ellenállhatatlan lennék. –
Sarah-ra vigyorgott. – De úgy tűnt, nagyon jól kijövünk egymással,
és ma este… Én elmeséltem az én történetemet, mi a te történeted?
Miért voltál velem olyan közömbös Ashlyn esküvője után? És miért vagy olyan cinikus a szerelemmel kapcsolatban?
Sarah kortyolt az italából. Igazából azt akarta, hogy Hugo vegye a
karjaiba, és addig csókolja, amíg mindenről megfeledkezik. Most,
miután megtudta, hogy nem egy másik nő párja, megengedheti
magának ezt az élvezetet. Hogyan kételkedett benne valaha is? Félresöpörte őt, feltételezve, hogy olyan, mint az összes többi férfi,
mint Bruce. De tudta, hogy mesélnie kell a múltjáról. Legalább
ennyivel tartozik neki.
Ivott még egy kortyot, és most már kicsit nyugodtabbnak érezte
magát. Nyelt egyet, és megszólalt:
– Évekkel ezelőtt beleszerettem valakibe. Egyetemista voltam.
Gyakorlatilag ő volt az első férfi, akit megláttam, és egyszerűen
beleszerettem. Nagyon szexi volt, olyan Hugh Grant-típus, de inkább az a rész, amit a Bridget Jones naplójában játszott. – Szomorúan mosolygott Hugóra, aki csak bólintott, hogy folytassa. Csendben figyelt. – Fülig szerelmes voltam – folytatta. – Gondolkodás
nélkül nekiadtam a szüzességemet. Még az első héten történt. Az
egyetemen szinte végig együtt voltunk. Odaadóan szerettem, és azt
hittem, ő is így érez. Közös jövőt terveztünk. Aztán egy napon egy
másik nővel találtam az ágyban. Visszatekintve azt hiszem, azt
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akarta, hogy rajtakapjam, és ezzel megspórolja magának a fáradságot, hogy dobnia kelljen. Látnom kellett volna a jeleket. Erkölcsileg mindig gyáva volt. Ezt akkor is tudtam, amikor szerettem őt, de
nem törődtem vele.
Hugo gyöngéden megfogta a kezét. Megható gesztus volt, és
Sarah szinte a karjaiba vetette magát. De kényszerítette magát,
hogy folytassa, bár nagyon nehéznek érezte. Ezek fájdalmas emlékek voltak.
– Röviddel ezután megnősült, bár mindketten rémesen fiatalok
voltak. Soha többé nem hallottam felőlük. Nem is akartam volna.
Összetörte a szívemet.
– Tudod, a legtöbbünk szívét időnként összetörik, és ettől nem
lesz mindenki szerzetes és apáca.
Sarah elmosolyodott.
– Tudom, de… – Tétovázott. – Tényleg nagy pofon volt. – Nem
akart belemenni a részletekbe, ma este semmiképpen. Pillanatnyilag csak azt akarta, hogy Hugo ismét megcsókolja. A múlt fájdalma
valahogyan elillant. Olyan hosszú ideig ragaszkodott hozzá, hogy
nem ismerte fel, hogy már csak egy rossz szokás.
– Az esküvő egy káosz volt. – Elmosolyodott. – Eddig erre sosem
gondoltam, de azon tűnődöm, hogy vajon emiatt lettem-e esküvőszervező. Azt gondoltam, hogy a rendezvényszervezéssel meg
ilyesmivel kapcsolatos tapasztalatom miatt, de talán Bruce esküvője volt az oka.
Hugo most lágyan simogatta a kezét. Úgy tűnt, talált néhány különleges pontot, amelyek közvetlen kapcsolatban álltak Sarah érzéseivel, és megolvasztották őket.
– Ez az egész már véget ért. Bízhatsz bennem. Nem foglak bántani; sosem foglak bántani.
Sarah hallotta, hogy valaki mélyet sóhajt, és rájött, hogy ő volt az,
és már nem tudja megakadályozni, hogy Hugo meghallja. Hugo
keze felkúszott a lábán, és megtalálta a harisnyája tetejét. Sarah
mindig harisnyát viselt, ha tudta, hogy valószínűleg meleg lesz, és
most Hugo felfedezte ezt.
– Ez meglepően szexi titok, drágám.
– Nem szexinek szántam! – tiltakozott Sarah. – Nem olyan meleg,
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mint a harisnyanadrág. Úgy értem… tényleg. – Úgy döntött, nem
beszél többet, csak elengedi magát. Nem állította meg Hugót, amikor cirógató mozdulatokkal lesimogatta a harisnyát a lábáról. Előbb
az egyik, aztán a másik harisnya is a padlóra hullott. Hugo kezének
érintésétől Sarah teljesen elgyengült. Légzése hallhatóvá vált, és
Hugo gyöngéden az ágyra döntötte, és mellé feküdt.
– Talán ostoba voltam…
Nem tudott többet mondani, mert Hugo megcsókolta. Csókja
olyan elmélyült, ügyes és határozott volt, hogy Sarah nem tudott
igazán többé az ostobaságára gondolni. Csak arra tudott gondolni,
amit Hugo szája művelt az övével, és arra, ahogyan érezte magát
ettől.
– Ülj fel – mondta Hugo egy örökkévalósággal később. – Le kell
húznom a cipzáradat.
Sarah felült, és hagyta, hogy Hugo lehámozza róla a ruháját. A
hozzá illő kabátot már régen a konyhában hagyta. Ismét lefeküdt.
Eszébe jutott valami, és hirtelen kuncogni kezdett.
– Mi olyan vicces? – kérdezte Hugo, miközben levetette a zakóját.
– Csak eszembe jutott valami vicces dolog. Ha elmondom, nem
lesz vicces – felelte, és még hangosabban kuncogott.
– Mi jutott eszedbe? – Hugo vele nevetett, de frusztrálta, hogy
nem tudja, miért nevet annyira.
Sarah nagy levegőt vett.
– Oké, elmondom – felelte, és levette Hugo ingét.
– Mit?
– Csak igazán örülök, hogy nem az alakformáló bugyimat vettem
fel.
Az éjszaka nagy része sok nevetéssel, szerelmeskedéssel és később egy kis alvással telt. Másnap reggel Sarah-t rajtakapták a
konyhában, hogy Hugo ingét és saját, teljesen közönséges bugyiját
viseli. Kissé kínos volt, de Fenella természetesnek vette a dolgot.
– Végre összejöttetek Hugóval? Nagyszerű! Tökéletesek vagytok
egymásnak!
Néhány másodperccel később megérkezett Rupert. Sarah már ült,
és teát kortyolgatott.
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– Hugo és Sarah összejöttek! – mondta Fenella. –Hát nem mesés?
– A mindenit! – felelte Rupert. – Szóval ez azt jelenti, hogy öszszeházasodtok?
Sarah szerencséjére Hugo ebben a pillanatban jelent meg, zuhanyozástól üdén, tüskésen meredező hajjal. Ha egyedül lettek volna,
nem tudott volna ellenállni neki.
– Nem bánod, ha először őt kérdezem meg? – mondta Hugo. –
Felfogtam, hogy erősen érdekeltek vagytok a fogadás megtartásában, de tényleg! Sarah? Mit gondolsz?
Sarah nevetni kezdett.
– Kizárólag olyan esküvők érdekelnek, amelyekben az égvilágon
semmit sem kell szerveznem!
– Ez nekem is megfelel. Megtalálom a kellő pillanatot, és elrabollak. Szóval, Rupert, Fenella, van valami harapnivaló? Mindjárt
éhen halok!
– Nem tudom elképzelni, miért – mondta Fenella kuncogva,
amint a hűtőhöz lépett.
Sarah rettenetesen elpirult, de szerencsére senki sem vette észre.
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Utószó

– Mindenkinek van itala? – kiáltott ki Sarah a konyhájából. – Hozom a tányérokat a sütihez.
– Jaj, gyere már! – sürgette Elsa. – Látni akarjuk ezeket a képeket!
– Ígérjük, hogy nem kenjük össze őket csokival – tette hozzá
Bron.
Sarah megjelent, kezében egy megrakott tálcával.
– Oké, most már itt vagyok. – Helyet keresett a tálcának, Bron
pedig elkapta a veszélyesen megbillenő pezsgősüveget.
– Úgy gondoltam, szükségünk lehet még egy üveg pezsgőre –
magyarázta Sarah, mikor meglátta a többiek meglepett arckifejezését. Fölemelte a poharát, és így szólt: – Egészségünkre! – majd
felvett egy nagy fényképalbumot, amely egy széknek támasztva
állt, és az asztalra tette, a társaság elé.
– Már ezer éve nem voltunk együtt. Valójában az esküvő óta nem
– mondta Bron. Kortyolt egy nagyot a pezsgőből. – Ó, ez remek
pezsgő.
– Carrie esküvőjéről maradt. Küldött nekem egy ládával – felelte
Sarah.
– Ó, nagyon kedves volt! – mondta Elsa, megfeledkezve arról,
milyen hosszú ideig tartott sztár ügyfelének kiválasztani az anyagot
és a stílust és dönteni a koszorúslányok számáról.
– Igen – helyeselt Sarah.
– De neked biztosan kimerítő lehetett, Sarah – mondta Bron –,
így, hogy egy napra esett Lily esküvőjével.
Sarah sóhajtott egyet.
– Az volt. Azt hittem, örökké aludni fogok utána. Elsa és Bron
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egymásra pillantottak.
– Nos – szólalt meg Elsa, felbátorodva még egy kis Pol Roger
pezsgőtől –, néhány napra elmentél egy nagyon szép szállodába.
Azt állítod, hogy csak aludtál?
Sarah elpirult. Bár Hugóval már csaknem egy hónapja együtt voltak, még mindig kissé zavarban volt amiatt, hogy milyen szemérmes a dologgal kapcsolatban.
– Hát, néhányszor sétáltunk meg ilyesmi.
Tökéletesen boldogok voltak. Carrie esküvője után Hugo beültette
Sarah-t a kocsijába, és elvitte egy szállodába, amelyet a cornwalli
part mentén, egy apró halászfaluban ismert. Aznap délután, amikor
megérkeztek, elvitte őt ruhákat vásárolni. A vásárlási lehetőségei
korlátozottak voltak: farmernadrágokat, halászruhákat, csíkos felsőket, gyapjúzubbonyokat és vászoncipőket lehetett kapni, és egy
hatalmas, vízálló kabátot, amelyet Sátornak neveztek el, és amely
most Hugo kocsijában volt. Sétáltak, hatalmasakat ettek és aludtak,
de ami a legfontosabb, szeretkeztek. Sarah még soha nem volt ilyen
boldog. Carrie esküvője után elég sok munkát jelentett a maradékok összecsomagolása, de még ez is megérte a fáradságot, mert
utána megszöktek a világból. Elsa gyengéden meglökte, és ezzel
visszahozta a jelenbe. Kinyitotta az albumot.
– Istenem – szólalt meg Bron néhány lap után. – Rettenetes lenne,
ha a pletykarovatok firkászai megkaparinthatnák ezeket. Bár nagyszerű képek.
– Hát, a Celeb kissé dühös lenne – mondta Sarah. –Nézd meg
magad, Elsa!
A képen Elsa látszott, amint Carrie ruhájának uszályánál térdel, és
a szegélyével csinál valamit. Carrie hátrafordult és rámosolygott,
Elsa pedig felnézett rá. Az egyik kis koszorúslány grimaszolt a
háttérben. Tökéletesen megragadta az esküvő előtti jelenetet.
– Feltétlenül adnod kell egyet ebből a képből Laurence-nek –
mondta. – Remekül nézel ki.
– Hát, adhatok – felelte Elsa határozatlanul.
– Szóval hogy mennek a dolgaitok? Együtt éltek már? – kíváncsiskodott Bron.
– Csupán azért, mert te és James összebútoroztatok, eléggé a kap406

csolatotok elején, ha mondhatom, ez nem jelenti azt, mindenkinek
ezt kell tennie. Laurence és én még mindig külön élünk. – Aztán
csintalan pillantást vetett a többiekre. – Bár keresünk valami helyet.
És Laurence állást is keres. Nagyon sok időt kell távol töltenie. És
inkább azt kell eldöntenie, hogy hova menjen, nem pedig ajánlatokra kell várnia. – Nagyon büszke volt Laurence-re, de remélte, hogy
ez nem látszik nagyon. Ilyesmivel nem jó kérkedni.
– Ó, ez nagyszerű – mondta Bron. – Imádni fogod az együttélést.
Jamesszel úgy döntöttünk, semmi értelme annak, hogy ne lakjunk
együtt, ha minden mást megosztunk egymással. Tudom, hogy nem
sokáig éltem egyedül, de megpróbáltam. – Bár egyik lány sem tűnt
kritikusnak, úgy érezte, kénytelen magyarázkodni. –Jamesszel
olyan könnyű együtt élni. Igazán alkalmazkodó, és sokszor megnevettet. – Mélyet sóhajtott. –Nagyon boldogok vagyunk.
– Szóval jöhetnek a babák? – mondta Sarah.
– Hát, talán – helyeselt Bron. – Pénzügyileg szűkös lesz a dolog,
de egyikünk sem akar túl sokat várni a családalapítással.
– Ó! – mondta Elsa. – Lehetek tiszteletbeli nagynéni?
– Amíg meg nem születnek a saját gyerekeid, persze – felelte
Bron nagylelkűen. – És mi a helyzet veled és Hugóval, Sarah?
Sarah hátrahőkölt.
– Ó, nálunk még nem lesz baba. Bár már beszéltünk róla – tette
hozzá mosolyogva.
– És előtte… mi a helyzet a házassággal? – kérdezte Elsa.
Sarah ábrándozva fölnevetett.
– Hát, Hugo állandóan gyötör. Minden áldott nap megkéri a kezem, amikor együtt vagyunk, tehát mondhatom, hogy végül beadom majd a derekamat.
Bron és Elsa el voltak ragadtatva, és koccintottak, mintha csak alkohollal gratuláltak volna egymásnak.
– Ne aggódj, segítünk megszervezni.
Sarah olyan morcosan és szigorúan pillantott rájuk, ahogyan csak
tudott, tekintettel arra, hogy nyilvánvalóan fülig szerelmes volt.
– És mi a helyzet az összeköltözéssel? – Bronnak megesett a szíve
a barátnőjén. – Az egy jó kezdet.
– Hát, a hely szempontjából kényes ügy. Hugónak van egy gyö407

nyörű vidéki háza és egy lakása a városban. Mindkettőt imádom, de
szeretnék itt maradni a környéken.
– Szóval házat kerestek? – kérdezte Elsa.
– Hát, Hugo keresgél. Állandóan teljesen alkalmatlan kastélyok
ingatlanügynökeinek elérhetőségével állít be.
– Miért alkalmatlanok? – kérdezte Bron. – Mi a baj velük?
– Túl drágák. Pusztán azért, mert Hugo megengedheti magának,
hogy egy kisebb főúri kastélyban éljen, én nem engedhetem meg
magamnak. – Tudatosult benne, hogy a másik két lány kérdő pillantással néz rá. – A saját részemet én akarom fizetni.
– Megengedheti magának a kisebb főúri kastély megvásárlását a
te segítséged nélkül? – kérdezte Elsa.
Sarah bánatosan bólintott.
– Nagyon gazdag. Ha tudtam volna…
– Hát, hála istennek nem tudtad – felelte Elsa. – Elég hosszú időbe telt, mire felfogtad, hogy szerelmes beléd… és te is beleszerettél… anélkül hogy bármi más közétek állt volna! Hadd vegye meg
a kastélyt, és ne aggódj emiatt! Nem gondolod, Bron?
– Így van! Ne hagyd, hogy a büszkeséged továbbra is a boldogságod útjába álljon! – Elvigyorodott. – Én nem hagytam.
– De éppen Hugo! – Sarah igyekezett, hogy az a régi, hatékony
ember legyen, aki csupán hetekkel korábban volt.
– De Hugo aranyos – felelte Bron és Elsa kórusban.
– Tudom, de a cinikus, régi énem azt mondja, hogy ő egy Hugh
Grant-hasonmás, és több eszemnek kellene lennie. – Feladta a küzdelmet. – De nincs. Annyira szerelmes vagyok.
– Ez kedves – mondta Elsa. – És nem tudom, miért ne lehetnél
szerelmes, csak azért, mert esküvőszervező vagy. – Elhallgatott. –
Hogy van Lily?
– Ó, nagyon jól. Az anyósa már el van ragadtatva attól, hogy
nagymama lesz. Állandóan Lily körül sürgölődik, felszereléseket
vásárol, szól Lilynek, hogy tegye fel a lábát. Lily teljesen megváltozott az esküvő óta. És nagyszerű pár lett belőlük.
Továbblapozott az albumban. –Jaj, istenem! Oldalba bökte Bront,
aki halkan felsikoltott.
– Ez a betört ablak és az üvegcserepek az ágyamban! Mikor volt
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Hugónak ideje lefényképezni?
– Mindenütt ott volt – mondta Elsa. – Ó, és ott van a lakókocsi. –
Bronra pillantott. – Igazán romantikusnak tűnik, azzal a rengeteg
borostyánnal.
– Meglep, hogy James nem tépte le az összest a virágdíszekhez –
felelte Bron. – Biztosan nem vette észre.
– Szóval hogyan vetted rá, hogy kezdeményezzen? –kérdezte
Elsa, akit a legkevésbé sem érdekelt a borostyán.
Bron zavartnak tűnt, aztán játékosan ennyit mondott.
– Hát, tudod, nagyon fáradt voltam, és az ágyamat ért üvegszerencsétlenség után sehol sem tudtam aludni, csak a lakókocsiban,
tehát bementem. James már aludt. A többi már történelem.
– A történelmet nem hallottam – mondta Elsa határozottan. – Hogyan jutunk el onnan, hogy „James már aludt”, oda, hogy „a többi
már történelem”? Alszik. Öntudatlan állapotban nem tudja rád vetni magát.
– Oké, beismerem. Én voltam. – Bron egyszerre nevetett és szégyenkezett. – Lefeküdtem mellé… igazán csak szundítani akartam
egyet. De aztán fölébredtem, és James olyan remekül nézett ki,
hogy egyszerűen csak… kigomboltam néhány gombot. – Felsóhajtott. –Rajtakapott. És ha a többi történelem, akkor kitalálhatod, mi
történt.
Mindenki nevetett. Sarah újratöltötte a poharaikat.
– Szóval, Elsa, te jössz, mesélj el minden részletet rólad és
Laurence-ről! – mondta.
– Azt hittem, már elmeséltem – mondta Elsa, és felnézett rájuk a
frufruja alól. – Laurence egyszerűen aranyos. A szüleim szerint
tökéletes, ami valójában kissé bosszantó, mert bármikor átmegyünk
ebédelni, apával eltűnnek a Morgan gyomrában, és rám meg anyára
hagyják a mosogatást.
– Ó, ez nagyon ismerős helyzet – mondta Bron együttérzéssel.
Elsa elvigyorodott.
– De rendben van, mert anya szereti, ha van néhány zavartalan
órája, amikor elmondhatja nekem, milyen szerencsés vagyok. Ó, és
van egy nagyszerű új feladatom. Kosztümöket varrok egy nagyon
puccos iskolának, a Szentivánéji álomhoz.
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– Hűha! De ez azt jelenti, hogy nem lesz időd másik menyasszonyi ruhára? – kérdezte Sarah. – Jövő héten találkozom egy új ügyféllel.
– Ó, nem, be tudok illeszteni egy menyasszonyt. A kosztümök
nem túlságosan trükkösek, és néhány anyuka felsorakozott, hogy
segít.
– Reméltem, hogy ezt fogod mondani. Micsoda megkönnyebbülés. – Sarah Bronhoz fordult. – És természetesen ajánlani fogom a
legjobb fodrászomat. A teljes csapatom nélkül nem tudtam volna
mindent megcsinálni. – És egy hármukról készült képre mutatott,
ahol egymásba karolva, boldogan mosolyogva néztek a kamerába.
– És mi a helyzet a fotóssal? – ugratta Elsa.
– És a kertésszel? – vetette közbe Bron, mielőtt felvette volna az
üveget, és szétosztotta volna a maradék pezsgőt.
Folytatták a képek nézegetését, és időnként tettek egy-egy odaillő
megjegyzést.
Az utolsó lap után Sarah becsukta az albumot, és a második üveg
pezsgőért nyúlt. Egyetlen szakértő mozdulattal hántotta le róla a
fóliát.
– Nem tudom elhinni, mennyit változott az életünk Ashlyn esküvője óta. Sarah például – mondta Bron, miközben a barátnője másra
figyelt – átment egy teljesen új személyiség beültetésén.
– Nem, ez nem igaz! – tiltakozott Sarah, miközben ismét megtöltötte a poharakat.
– De igen – mondta Elsa. – Néhány hónappal ezelőtt mindenkivel
vizet itattál volna.
Sarah fölnevetett.
– Hát, „mindennek rendelt ideje van”, vagy valami ilyesmi a
mondás. És ez most a pezsgőszezon. – Megemelte a poharát, hogy
csatlakozzon a többiekhez.
– Sőt, az esküvői szezon – mondta Elsa –, vagy ez túl messzire
vezet?
– Minden bizonnyal túl messzire – felelte Sarah –, de mindenesetre vessük bele magunkat!
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Köszönetnyilvánítás

Sokan működnek közre egy-egy esküvő létrejöttében. A könyvvel
kapcsolatos kutatásaim során sokukkal találkoztam, és remélem,
senkinek sem felejtek el köszönetet mondani. Azonban először is
van néhány ember, aki felelős azért, hogy megírtam a könyvet. És
igen, most mindenki megtudja, kik voltak ők!
Először is Jema Hewitt, amiért ihletet adott az egészhez, és majdnem megtanította a lányomat és engem fűzőt varrni. Rengeteget
mulattunk.
Másodszor Debbie Evans, a barátnőm, a szomszédom és fodrászom. Nemcsak a frizurámat készíti el azonnal, éjjel-nappal bármikor, de arra is ráébresztett, hogy egy esküvőkről szóló könyv fodrász nélkül nem tökéletes.
Ők ketten felelősek az egész ötletért, de mások keze is benne volt
a dologban.
Sue Trevaskis a Colour Me Beautiful divattanácsadó cégtől. Sue
nem parancsolgatott, hanem felkeltette bennem a vágyat, hogy meséljek másoknak, és azt mondjam nekik: „Igazán meg kellene csináltatnod a színeidet.” A legtöbb embernek tényleg szüksége lenne
rá!
Kate Cobbnak, aki igazi esküvőtervező. Minden tiszteletem a tiéd!
Amanda Grange, a Mr Darcy's Diary és más könyvek szerzője.
Köszönet a ruhákkal kapcsolatos tanácsaiért. Nagyon nagylelkűen
nem mondta, hogy „végezz saját kutatást”.
Christine Gauntnak, a sminkmesternek és varrónőnek, aki hatalmas nagylelkűséggel osztotta meg velem tudását a Curves fitneszklub öltözőjében.
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Cassie Winters-Pilchernek, a személyi edzőnek és tortaszakértőnek. Az a torta sosem készült volna el nélküle.
A személyi edzőmnek, David 'Mac' McKinnonnak, aki nemcsak
mindent tud, amit az étrendekről és edzésekről tudni lehet, de
(nyugtalanítóan) sokat tud a leánybúcsúkról is.
Egy könyv, egy esküvőhöz hasonlóan, sok ember munkájának
gyümölcse. Esküvő nélkül nem lenne menyasszony, szerző nélkül
pedig nem lenne könyv. De a menyasszony kissé magányosan álldogálna az oltárnál, ha nem lenne ott sok más ember is.
A kiadóim az én menyasszonyom vőlegényei. Ihletet adnak, és
ihletettek, szorgalmasak, türelmesek, és hihetetlenül támogatók. Ha
erőt vesz rajtam a kétségbeesés, válaszokat kapok tőlük, és nagyon
kedvesek velem. Sosem mondják, hogy „Ez a te feladatod, Katie”.
Már-már túl sokan vannak ahhoz, hogy megemlítsem őket, de itt
következnek a nevek:
A szerkesztőségben Kate Elton, Georgina Hawtrey-Woore és mások, akik nagyon keményen dolgoznak, de sosem jutnak el ebédelni
A Szerzővel. Charlotte Bush és Amelia Harvell, akik olyan gyalázatosan elkényeztetnek, és folyton megnevettetnek, a nehézségek
ellenére (és sajnos ezekből van bőven). Mike Morgan, aki minden
évben utazni visz engem. Rob Waddington, Oliver Malcolm, Jay
Cochrane és Trish Slattery, akik olyan sikeresen sózzák könyveimet az olvasókra. Claire Round és Louisa Gibbs a marketingen. És
Richard Ogle meg a művészeti osztály, akik olyan remek borítókat
készítenek.
A türelmes, elnéző Richenda Todd, aki nélkül nagyon sokszor jöttem volna zavarba.
Az AM Heath irodalmi ügynökség minden munkatársa, Sara
Fisher, a bájos Sarah Molloy, Bili Hamilton és a csapat többi tagja.
Köszönöm!
És most ünnepeljünk!
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