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ELSŐ FEJEZET 
 

 

 

 

 

– Szóval, mit mondtál, tulajdonképpen ki is ez a Fösvény Eric bácsi? Biztos meséltél már 

róla, de a saját rokonságomat sem tudom számon tartani, nemhogy a másokét. 

Sophie letette a kanalát, és elgondolkodva tekintett a vele szemben ülő lányra, a két 

legjobb barátnője egyikére. 

– Apa valamelyik rokona, Mandy, de mivel még sohasem láttam – vagy ha igen, túl kicsi 

voltam ahhoz, hogy emlékezhetnék rá –, az sem csoda, hogy te nem tudsz róla. Nem vagyok 

biztos benne, hogy valóban nagybácsi-e, vagy csak egy idősebb unokatestvér. Nekem teljesen 

kiesett, csak most, hogy így szóba került, dereng valami. 

Kedvenc kávézójukban, az ablak melletti törzsasztaluknál üldögéltek, ahonnan jól 

megfigyelhették a járókelőket, és ha úgy adódott, akár megjegyzést is tehettek az öltözékükre. 

Sophie szórakozottan feltörölgetett a szalvétájával egy kis kilöttyent kávét. 

– Na és miért pont neked kell majd vigyáznod rá? Még csak huszonkét éves vagy, és nem 

holmi vénkisasszony, akitől úgy kell megszabadulni, hogy rásózzák egy egyedülálló 

férfirokon gondozását. 

Amanda rosszallását jól tükrözték mozdulatai, ahogy erőteljes vonásokkal mintákat vésett 

kapucsínója habjára. 

– Túl sok kalandregényt olvasol, Mandy! – korholta tréfásan barátnőjét Sophie. – Bár az a 

rész nem hangzik rosszul, amelyben a család a független fiatal lányt a gazdag nagybácsihoz 

küldi, remélve, hogy az majd ráhagyja az összes pénzét. De ez most nem igazán erről szól – 

tette hozzá homlokát ráncolva. 

Barátnője kétkedőn vonta fel szemöldökét. 

– Tényleg nem! – erősködött Sophie. 

– Szóval a családod már megint cselédnek néz! Ennek a váratlanul előkerült rokonnak a 

dadája meg nyaralni megy? 

Sophie vállat vont. 

– Nem dada, az olyan rémesen hangzik! Házvezetőnő, gondozónő vagy valami ilyesmi. 

Amanda egyenesen Sophie szemébe nézett. 

– És miért pont te? Miért nem bárki más a családodból? Az anyád például. 

– Ó, Amanda! Pontosan tudod, miért! Senki más nem vállalná, és lássuk be, éppen munka 

nélkül vagyok. 

Sophie tisztában volt vele, barátnőjét sokkal jobban felháborítja a hír, hogy egy idős rokont 

kell gondoznia, mint őt magát. Talán tényleg túl könnyen enged a családi nyomásnak. 

– Majd ráveszem, hogy fizessen érte. 



– Gondolod, hogy fog? Ha azt akarná, akkor felkérhetne egy ügynökséget, hogy kerítsenek 

neki gondozót. Akkor nem ragaszkodna egy családtaghoz. Biztos nagyon fukar. Ezért ragadt 

rá a „Fösvény” becenév. 

Sophie elgondolkodott. 

– Ahogy már mondtam, személyesen még sohasem találkoztam vele, de a családomban 

mindenki azt állítja róla, hogy rettenetesen zsugori. Tény, hogy egyszer egy kis pénzzavar 

vagy valami hasonló miatt megpróbáltak kérni tőle egy bizonyos összeget, de ő egy kölcsönt 

kérőkről és kölcsönt adókról szóló shakespeare-i idézet kíséretében visszautasította őket, 

mondván, ő sem ez, sem az. 

Sophie felnevetett. Elképzelte a szüleit, amint bosszankodnak a történtek miatt. 

– De ez már sok-sok évvel ezelőtt történt. 

– Tényleg nagyon garasoskodó lehet, ha téged kért meg, amikor nyugodtan megengedhetne 

magának egy hivatásos gondozónőt is. 

Sophie az ajkába harapott. Nem akarta bevallani Amandának, hogy az anyja ajánlotta az ő 

szolgálatait Eric bácsinak, és valószínűleg azért most, hogy megpuhítsa, így közel a halálos 

ágyhoz. Ha kölcsönt nem is ad, talán rájuk hagy valamennyit, feltéve, ha nincs túl sok örökös. 

Mert Sophie családja mindig is kétségbeejtően pénzszűkében volt. 

De Amanda már általános iskolás koruk óta ismerte Sophie-t, és pontosan tudta, hogyan 

bánik vele a családja. 

– Nem is kell mondanod, anyád ötlete volt. 

– Akkor nem mondom! 

Sophie a kávéscsészéje fölött barátnőjére pillantott. 

– Jó, jó, tudom, azt gondolod róluk, hogy szörnyen zsarnokoskodnak felettem, de 

gyakrabban érvényesül az akaratom, mint hinnék. Tudod, van annak előnye, ha ostobának 

tartják az embert, legyen az akár a saját családja is. 

Sophie érezte, meg kell indokolnia, miért nem érzi ezt sértőnek. 

– Tudom, néha úgy tűnik, hogy zokszó nélkül eltűrök mindent, de sosem teszek olyasmit, 

amit nem igazán akarok. 

Amanda felsóhajtott. 

– Ha te mondod! De sohasem értettem, miért hiszi rólad a családod, hogy nehéz felfogású 

vagy. 

Sophie vállat vont. 

– Azt hiszem, azért, mert velük ellentétben, én nem jártam egyetemre, ráadásul a 

legfiatalabb vagyok. Részben megszokásból teszik, részben azért, mert nem látják be, hogy az 

én erősségem a gyakorlatiasság. 

Felsóhajtott. 

– Nem látják be, de hasznukra van! A családom nem veszi emberszámba azt, akinek a 

nevében nem szerepel a „Dr.”. 

– Hm! Érdekelne Milly véleménye! 

A Milly-Molly-Mandy néven emlegetett – Sophie bánatára, mivel utálta, ha Mollynak 

hívták – iskolai trió harmadik tagja, Milly New Yorkban élt. Néhány évvel idősebb lévén, ő 

volt a csapat vezére, és még Amandánál is határozottabban kimondta, amit gondolt. 



– Még nem meséltem neki, de majd felhívom. Most rohanok, mert még be kell szereznem 

néhány strapabíró műanyag poharat a gyerekeknek. Egy óra körül kezdenek szállingózni a 

vendégek. 

Vágott egy grimaszt. 

– Anyám ragaszkodik hozzá, hogy az emeleten, a régi játszószobában legyenek a gyerekek. 

Azt mondja, azért, mert ott jobban elvannak, de szerintem csak nem akar rendetlenkedő 

lurkókat látni a partiján. 

– Erről beszéltem! Te töröd magad, hogy segíts megszervezni anyád partiját, ők pedig úgy 

bánnak veled, mintha alacsonyabb rendű lennél. 

Sophie elnevette magát. 

– Ez nem társadalmi osztályok, hanem agysejtek kérdése, drágám. Bár az előbbivel én is 

büszkélkedem, a vizsgaeredményeim szerint viszont kissé híján vagyok az utóbbinak. 

– Mintha csak anyádat hallanám! 

– Tényleg!? Ennek nem örülök! 

– Ez nem meglepő! De hogy ne legyünk igazságtalanok anyáddal, van valami abban, amit 

a gyerekszobáról mond. A szülők bulija rém unalmas a gyerekeknek. Apád pedig fárasztó tud 

lenni, főként egy kiskorúnak, a latintudás-tesztelésével! 

Sophie felvonta a szemöldökét. 

– Akkor is dögunalom, ha már felnőttél! Gondolom, most ezért nem jössz, bár a tavalyin 

ott voltál. Egyébként már nem kérdezne ki latinból, mert tudja, hogy egy suliba jártunk, és 

tisztában van vele, hogy annyit tudsz, mint én. 

Amanda arcára kiült a bűntudat. 

– Ha szeretnéd, akkor elmegyek. Végül is mi mindig egész jól mulattunk a szüleid 

szokásos éves buliján. 

– Aha, amikor hárman kifestettük egymás arcát, aztán a kerti locsolóval szórakoztunk. 

Mindketten felsóhajtottak, ahogy felidézték a múltat, aztán Sophie így folytatta: 

– Nem kell jönnöd, megoldom egyedül. Én már megszoktam, hogy rémes családom van, 

elboldogulok velük. 

Kicsit összeráncolta a homlokát. Nem volt teljesen őszinte Amandához. Bár látszólag 

beletörődött a családi hierarchiában elfoglalt helyébe, az utóbbi időben egyre gyakrabban 

bosszankodott is emiatt. Főként a mostani nehéz anyagi helyzetben, amikor különösen 

hasznosnak bizonyult az a képessége, hogy a rongyokból is eleganciát varázsol, és még egy 

barátságos hátbaveregetést sem kapott érte. 

A régi városnegyed egyik mellékutcájában Sophie talált egy kis eldugott üzletet, ahol 

kedvezményesen vásárolhatott partikellékeket. Mivel kiárusítás volt, kiegészítette a listáját 

néhány aprósággal: vett csillagszórót, arcfestéket és néhány flitteres parókát, aztán felsétált a 

dombtetőn álló régi, nagy Viktória korabeli házba, ahol élt. 

Úgy gondolta, ha a szüleit igazán foglalkoztatná szűkös anyagi helyzetük, akkor már régen 

kisebb házba költöztek volna, vagy a ház egy részét átalakíthatták volna kiadható lakássá. Ha 

a padlástérben kiépítenének egy fürdőszobát és egy főzőfülkét, minden évben állandó 

pluszbevételhez jutnának. A házban lakó családtagok – Sophie, a bátyja, Michael, valamint a 

szülők – mindig azon vitáztak, hogy éppen ki használja az egyetlen fürdőszobát, a 

vendégszobákban meg mindenféle kacatot tároltak. 



Sophie anyja, aki egyetemi karrierjét feladva az életét a művészetnek szentelte, rengeteg 

helyet kisajátított a műterméhez, ahol a festményeit tartotta. Apja, aki még mindig az 

egyetemen dolgozott, megszállott könyvgyűjtő volt, ennél fogva szüksége volt egy 

dolgozószobára és egy könyvtárra, csakúgy, mint a szintén egyetemi tanár Michaelnak. 

Sophie egyszer próbaképp felvetette, hogy az egyik könyvtárat megoszthatnák, és akkor talán 

neki is lehetne egy kis varrószobája, de a család lehurrogta, mondván, hogy a művészet az 

„alkotás”, míg a varrás csak „javítgatás”, vagyis teljesen haszontalan időtöltés. Végül tizenöt 

éves korában Sophie birtokba vehette az éppen elköltöző nővére, Joanna szobáját, így végre 

lett helye a varrógépének és minden egyéb kelléknek, amire szüksége volt. 

Hála Sophie ügyességének, a földszinti szobák mostanra mind tisztán és csillogón készen 

álltak a partira. A ház bájos és elbűvölő volt, bár a szőnyegek kopottságát és a kivehetetlen 

foltokat csak egész szobanövényerdőkkel lehetett elrejteni. Sophie-nak terítőkkel kellett 

elfednie az asztalokon lévő karikákat, amelyeket a nemtörődöm értelmiségi családtagjai által 

kényük-kedvük szerint lerakott bögrék hagytak maguk után. 

Az ételszállítók, Linda és Bob, akiknél Sophie gyakran pincérkedett, már elfoglalták a 

konyhát. Ez egy szabadon álló bútorokkal berendezett nagy helyiség volt, ami mostanság oly 

divatosnak számított, pusztán azért, mert a beépített konyhákból ezeket kihagyták. Sophie 

néha fontolóra vette, hogy konyhai régiségként eladogatja a felszerelést, és újakkal 

helyettesíti, így jutva némi bevételhez. De a modern dolgok nem illenének a finoman 

dekadens családi otthonhoz. 

Ledobta táskáját a konyhapultra. 

– Nézzük csak, citrom, lime, chips és egyéb finomságok a gyerekeknek. Volt még valami 

más? 

– Szerintem nem – mondta Linda, ahogy kézbe kapta a citromot és a lime-ot. – A saláták 

már készen állnak, a lazacot és a hideg sülteket pedig feldíszítettem. A meleg ételek a 

sütőben, szóval egész jó úton haladunk. 

– Akkor segíthetek még valamiben? 

Sophie jól értette a testbeszédet, és látta, hogy Linda még szeretne valamit. Mindig is 

nagyon segítőkész volt, ha a családi vendégségről volt szó. Egyszerűen a vérében van a 

segíteni akarás. Valójában örömét lelte abban, ha hasznossá tehette magát, nem úgy, mint 

családja férfi tagjai. Ők mindig sértésnek vették, ha valami olyasmit kértek tőlük, aminek 

bármi köze lehetett a házimunkához. Az anyja pedig, aki jelenleg a fürdőkádban áztatta 

magát, kimerülve egy kerti zug átrendezésétől – művészi érzékét bántotta egy bizonyos 

színösszeállítás –, nyilvánvalóan nem látta szükségesnek, hogy felajánlja a segítségét. 

– Kiraknád a poharakat az étkezőben? S talán nem ártana őket áttörölgetni. A bátyád 

szerezte a borkereskedőtől, de megnéztem, és nem valami tiszták. 

– Rendben. 

Sophie fogott egy tiszta konyharuhát, a vállára csapta, majd becipelte a poharakkal teli 

dobozokat az étkezőbe. Innen üvegajtók nyíltak a kertre; mivel emberemlékezet óta nem volt 

ilyen szép októberük, remélték, hogy ezeket is kitárhatják majd, és a vendégek kisétálhatnak a 

kövezett kerti sétányra, majd még tovább, a „vadonba”. 

A felületes szemlélőnek a kert – éppúgy, mint a ház – pompás volt: láthatott itt számtalan 

hatalmas bokrot, amelyeket évek óta nem metszett senki, későn nyíló, rikító rózsaszín 

lángvirágot tömör csoportokban, szemben a narancsszínű sáfrányfűvel. (Épp ez késztette az 

anyját arra, hogy – még mielőtt a vendégek megérkeznek – felvegye a harcot a 

színösszeállítás ellen.) 



Anyja, a fürdőtől még mindig kipirulva és ragyogóan, Sophie-t az étkezőben találta, amint 

egy forró vízzel teli lavór fölé hajolva poharat mosogatott. 

– Jaj, drágám, ne bajlódj ezzel! Tökéletesen tiszták. Inkább segíts elhelyezni néhány 

virágot a hallban. Nem vettem észre azt a rémes foltot, éppen a bejárattal szemben. Egy 

jókora, virággal teli vázával eltakarhatnánk. Most hasznát vehetnénk valamelyik bolondos 

ötletednek. 

– Hm, keresnem kell egy asztalt vagy valamit, amire rátehetjük. Tudom már! Van egy jó 

erős kartondoboz odafent. Mindjárt keresek rá valami terítőt is. Bízd csak rám, anya! 

– Köszönöm, drágám! – mondta az anyja, visszatuszkolva néhány engedetlen hajtincset, 

aztán felsétált a lépcsőn, vélhetően azért, hogy befejezhesse a készülődést. 

Sophie elindult, hogy kerítsen egy éles ollót. 

 

Miután berendezte a legnagyobb padlásszobát a gyerekeknek – és ebbe a kategóriába 

számított mindenki, aki nem volt még huszonöt éves –, Sophie egyik krízisből a másikban 

találta magát (vagy tiszta kéztörlő vagy épp vécépapír nem volt), így nem maradt túl sok 

ideje, hogy kicsinosítsa magát a partira. Éppen csak felkapott egy fehér blúzt, mivel csak ez 

volt tiszta, és hozzá kis fekete szoknyát, mert az anyja ezt jobban kedvelte rajta, mint a 

farmert. Aztán leszaladt, hogy segítsen a szüleinek és a bátyjának italokkal kínálni a 

vendégeket, bár a bátyja nem különösebben erőltette meg magát. Bezzeg amint olyasvalaki 

érkezett, akivel kedve volt beszélgetni, egyből ott termett. Miután megbizonyosodott afelől, 

hogy tele a pohara, a dolgozószobája felé terelte áldozatát, ahol békében diskurálhattak. 

Hamarosan minden simán ment a maga útján; az ételek az asztalra kerültek, a vendégek a 

teraszon álldogáltak, Sophie pedig egyre jobban vágyott arra, hogy felmehessen az ifjúsághoz. 

Már belefáradt a folytonos magyarázkodásba, hogy igen, sokkal fiatalabb az okosabb 

bátyjainál és nővérénél, s nem, ő nem egyetemi hallgató, és nem is tervezi, hogy az legyen; és 

köszöni szépen, tökéletesen elégedett a helyzetével. (Nagyon udvarias lány volt.) 

Néha kísértést érzett, hogy valakinek, akivel épp beszélgetett, elmondja, hogy ő igazából 

szabó szeretne lenni, de a szülei mindig közbevágtak, hogy ez nem a megfelelő téma, és hogy 

majd egyszer úgyis „kinövi”, úgyhogy inkább hallgatott. Ilyenkor csak magában fortyogott, 

amit Milly és Amanda is teljes mértékben helyeselt volna. 

Épp azon tűnődött, el tudna-e csenni egy nagy tál csokoládéhabot, hogy felvigye a 

gyerekeknek, amikor anyja egyik ismerőse – egy művészeti foglalkozásra jártak –, akivel már 

Sophie is számtalanszor találkozott, megkocogtatta a vállát. 

– Hozna nekem egy tiszta poharat? Ez koszos. 

A nő mosolytalanul adta elő óhaját, sehol egy „kérem” vagy „köszönöm”, és Sophie, aki 

saját kezűleg mosott csillogóan tisztára minden poharat, el sem tudta képzelni, ez az egy 

„bajkeverő” melyik sötét zugban bújhatott meg. A hölgy persze nem vette észre a lány 

sértődöttségét, miközben az halvány mosollyal elvette tőle a renitens poharat. Bement a 

konyhába, elmosta, majd eltörölgette, és visszavitte a nőnek. 

– Ja, és fehérbort kérek, de nem chardonnay-t – mondta a nő. – Valami tisztességeset. 

Miután a nő megkapta a bort, amit akart, és Sophie segítőkészségét egy kegyes 

biccentéssel nyugtázta, a lánynak végleg elege lett abból, hogy egész nap ingyen 

pincérkedjen, és úgy döntött, elmenekül. 



Megszerezte a csokoládéhabot, és felmarkolt néhány kanalat, mivel tudta, hogy a 

gyerekszobában csak papírtányérok vannak. Mindenki kap belőle, aki odafent van, majd 

kiosztja egy játék nyereményeként, aztán felhívja Millyt New Yorkban. 

 

* 

 

– És aztán – folytatta Sophie, vállával füléhez szorítva mobiltelefonját, mivel éppen 

kártyalapokat osztott – egy vén hülye liba pincérnőnek nézett! A szüleim partiján! Pedig már 

rengetegszer összefutottam vele! Ebből elegem lett, szóval felmenekültem ide. Sokkal 

szórakoztatóbb. 

– Rémes! 

Barátnője hangja kissé rekedtnek tűnt az Atlanti-óceán túlpartjáról. 

– Ó, sajnálom, Milly! Felkeltettelek? Már iszonyú régen fel akartalak hívni, és 

megfeledkeztem az időeltolódásról. 

– Semmi gond, most már ébren vagyok. Éppen lustálkodtam egy kicsit, de nincs semmi 

baj. 

Rövid, de annál költségesebb csend volt a vonalban. Sophie hallani vélte, ahogy barátnője 

kidörzsöli szeméből az álmot, ráhangolódva egy kis pletykára. 

– Na és van valaki érdekes a partin? 

– Senki, ha pasira célzol. A szüleim szokásos éves, az idén kicsit megkésett nyári bulija. 

Tudod, amire te és Amanda is jártatok régebben, csupa családtag és a régi barátaik. Feljöttem 

az emeletre a gyerekekhez. Utálom, hogy úgy bánnak velem, mintha a személyzethez 

tartoznék. A családom se piskóta, de amikor már a vendégek is kezdik… 

– Az igazat megvallva, Soph, szoktál pincérkedni. 

– Persze. És büszkén vállalom is, de az a nő annyira goromba volt, hogy akkor is kiborított 

volna, ha valóban munkában vagyok. Inkább megszerveztem ezt a kis kártyázást, mert 

találtunk elég paklit ahhoz, hogy Racing Damont játszhassunk, így legalább remekül fogunk 

szórakozni. 

Milly-ből hallhatóan hiányzott az ezzel kapcsolatos egyetértés. Egy pillanatig csend volt, 

ágyneműsuhogás, végül Milly megszólalt. 

– Figyelj! Miért nem jössz New Yorkba? Tudom, mindig ezzel nyaggatlak, de most 

tökéletes lenne az időzítés. Már abbahagytad a bébiszitterkedést, nem? Szabad vagy! Itt most 

nagyszerű az élet, és már csak egy hónap van hátra a hálaadásig. 

– Istenien hangzik! De nem akarom szórni a pénzem. Egy tanfolyamra gyűjtök. 

– Milyen tanfolyamra? 

– Még nem döntöttem el, hogy szabászatot tanuljak, vagy inkább kisebb vállalkozásba 

fogjak. Majd amelyik hasznosabbnak tűnik, ha meglesz hozzá a pénzem. 

– A szüleid nem támogatják a tanulmányaidat? –Milly nem is titkolta felháborodását. – 

Egy vagyont spóroltál nekik azzal, hogy nem mentél egyetemre. 

– Az lehet, de semmi olyanra nem pazarolnak pénzt, ami szerintük szórakozás, mint 

például a könyvkötés, az ólomüveg-készítés, és tartok attól, hogy a szabászatot is ebbe a 

kategóriába sorolják. A művészet az más lapra tartozik – tette hozzá gyorsan, mivel olvasott 

barátnője gondolataiban. – És valószínűleg a kisvállalkozást sem támogatnák. A szüleim nem 



értik azokat az embereket, akik saját vállalkozással keresik a kenyerüket. – Sophie 

felsóhajtott. – És, hogy őszinte legyek, nem is állnak úgy anyagilag, hogy támogassanak. 

– Akkor New Yorkban a helyed! Nem kell sokat költened. Spórolhatsz a repülőjegyen, és 

lakhatnál nálam. 

– Ööö… – Sophie itt megállt. Millynek úgyis ugyanaz lenne a véleménye, mint 

Amandának. De úgy gondolta, jobb, ha őszinte a barátnőjéhez; s végül csak kibökte. – Egy 

idős rokonomat kell majd gondoznom. De minden rendben, még pénzt is kapok érte. – 

Babonából keresztbe tette az ujjait, mert ezt azért még nem tudta biztosan. 

Ahogy az várható volt, Millynek a barátnője családjáról alkotott lesújtó véleménye szinte 

átsüvített az óceánon. 

– Jaj, Sophie! Nem hagyhatod, hogy a családod olyasmibe rángasson bele, amiből ők 

húznak hasznot, és nem te! Tudod, hogy milyenek! 

– Nálam jobban senki nem tudja. 

– Mindig elvárják, hogy úgy táncolj, ahogy ők fütyülnek, és azt sem hagyták soha, hogy 

megvalósítsd a saját elképzeléseidet. Ideje, hogy a kezedbe vedd a sorsodat, és a saját utadat 

járd! 

Sophie habozott. 

– Ezt most valami önsegítő könyvből vagy egy lélekbúvár tévéműsorból szedted? 

Sophie maga előtt látta Milly sajnálkozó arckifejezését. 

– Jó, talán onnan szedtem, de attól, hogy közhely, még akár igaz is lehet. 

– Ebben igazad van. Akkor megpróbálom összeszedni magam, és nem leszek többé a 

lábtörlőjük! 

– Te nem vagy az, Soph. Ők viszont erőszakosak veled, te pedig, a jó természeted miatt, 

kicsit túlságosan is segítőkész és engedelmes vagy. Tudod mit, keresek neked valami munkát, 

amit zöldkártya nélkül is elvállalhatsz. 

– Köszönöm, Milly! Kivételesen elnézem neked, hogy most te erőszakoskodsz velem. És 

te hogyan jutottál zöldkártyához? 

– A főnököm intézte az egészet. Kivételes képességeim vannak. 

– Ó, arra gondolsz, hogy jól tudsz parancsolgatni? 

– De én a te érdekedben teszem – erősködött Milly. 

– Ők is mind ezt mondják – mondta Sophie. 

– Sophie! – szólt az egyik tizenkét év körüli gyerek, aki mindeddig türelmesen várta, hogy 

Sophie kiossza a kártyalapokat. – A kisebbek már tűkön ülnek. Játszhatnánk végre? 

– Persze – mondta. – Milly, mennem kell, várnak rám. Majd még rád csörgök. 

– Én pedig azon leszek, hogy találjak neked valami munkát ideát. Olyan jó buli lesz! 

Megmutatom neked az összes látnivalót, a legjobb üzleteket, nagyszerű lesz! Majd küldök e-

mailt – mondta Milly, aki – úgy tűnt – mostanra teljesen felébredt. 

– Klassz! És köszi, hogy meghallgattál! Nálatok most mennyi az idő? 

– Mindjárt reggel tíz óra. De ma vasárnap van. 

– Akkor nem is kell bűntudatot éreznem. 

Sophie egy sóhaj kíséretében befejezte a barátnőjével folytatott telefonbeszélgetést, és 

figyelmét különféle unokatestvéreire és a szülei barátainak gyerekeire fordította. 



– Oké, srácok, mindenkinél van egy csomag kártya? 

Az egyik idősebb „gyerek” felcsempészett pár üveg bort, és Sophie észrevette, hogy 

teletöltötték a poharát. 

Bár Sophie-t az Apperly család úgymond „legkevésbé eszes” tagjának tartották (butának 

azért senki nem akarta nevezni), ő volt a legcsinosabb és messze a legkedvesebb is. Most is 

ült a földön, a gyerekek között, hosszú lábai törökülésben, karamellszínű haja lazán feltűzve a 

feje búbjára. Miután pincérlánynak nézték, fekete miniszoknyáját és fehér blúzát sebtében 

farmerra és egy használtruha-kereskedésben vásárolt, gyöngyház gombokkal szegélyezett V 

nyakú felsőre cserélte. 

– Akkor vegyük át a szabályokat, rendben? 

Ez elég sokáig tartott, mivel figyelembe kellett vennie, hogy sokan még nagyon kicsik és 

ráadásul gyakorlatlanok is a játékban, és ezért hátrányban vannak a Racing Demon-

”szakértőkhöz” képest. Majd megkezdődött a játék. Kezek lendültek, kártyalapok röpködtek, 

a vesztesek nyafogása és a győztes üdvrivalgása egymásba folyt. Az első kör után Sophie 

megvigasztalta a legifjabb játékost. 

– A következő körben – magyarázta Sophie, átkarolva a könnyeivel küszködő hatévest – 

neked csak tíz lapot kell kitenned, míg mindenki másnak tizenkettőt, a nagytesódnak pedig 

tizennégyet, mivel ő nyert! 

– Sophie – méltatlankodott a szóban forgó nagytestvér –, te saját szabályokat találsz ki! 

– Naná! De nekem szabad! 

Néhányan morgolódtak, de mivel Sophie volt a kedvenc unokatestvérük, és többé-kevésbé 

mindannyian bele voltak esve, a teljes körű lázadás elmaradt. 

– Helyes, akkor töltsük meg a poharainkat! Toby, te önthetsz egy kis bort a limonádédba, 

de csak én ihatom tisztán – jelentette ki. 

– Ez nem igazság! – ágált Toby, és a többiek is egyetértettek. 

– Tudom – mondta Sophie megbánást színlelve. –Ez a pech. 

Lehet, hogy lezser volt, de nem akarta, hogy fiatalabb unokatestvérei közül bárki is túl 

sokat igyon, és emiatt rosszul legyen. 

Sophie addig folytatta a játékot, míg a legfiatalabb játékos, akinek már csak öt kártyalaptól 

kellett megszabadulnia, végül nyert. A tisztességnek eleget téve felkelt a padlóról, leporolta 

farmernadrágját, s miután megbizonyosodott afelől, hogy nem maradt fönt alkohol, amire az 

unokatestvérei rátehetik a kezüket, lement a lépcsőn. 

Ahogy remélte, a ház körül már csak a családtagok maradtak, kisebb csoportokat alkotva. 

Az ételszállítók takarítottak. Sophie elkezdte összeszedni a poharakat, részben megszokásból, 

részben azért, mert tudta, hogy a családból senki más nem tenné meg. 

– Drágám! – szólt oda csinos, művészi és mostanra már kissé becsípett anyja, átkarolva 

legkisebb gyermekét, aki éppen elhaladt mellette. – Alig láttalak. Szemmel tartottad a 

kisebbeket? 

– Néhányan már nem is olyan kicsik – mondta Sophie. – Egyébként igen. 

– Az én édes kislányom! – Sophie anyja végigsimította a haját, ettől már amúgy is zilált 

frizurája még jobban kiszabadult a csatból. – Mindig olyan szépen bánsz a gyerekekkel! 

– Örülök, hogy hasznomat vettétek – megpróbált nem úgy érezni, mint akit elintéztek egy 

sovány dicsérettel. – Azt hiszem, megyek, segítek Lindának és Bobnak a konyhában. 



– Ha már ott vagy, nézd meg, nem maradt-e egy üveg pezsgő! – szólt egy éles hang a hall 

irányából. –Egész eddig apa unalmas vén haverjaival csevegtem, kiszáradtam, mint a sivatag! 

Sophie-nak a nővére, Joanna volt a kedvenc testvére. Amíg a többiek úgy kezelték, mintha 

kicsit együgyű lenne, ő legalább nem vette gyerekszámba. 

Sophie kerített egy üveg pezsgőt és két tiszta poharat, majd megkereste a nővérét. A 

növényházban talált rá, amint titokban cigizett. 

– Szeretnéd, hogy kinyissam neked az üveget? –kérdezte Sophie. 

– Én már a születésed előtt is pezsgősüvegeket bontogattam. – válaszolta a nővére, letéve 

cigarettáját. 

– Mi!? Tizenöt éves korodban? Meg vagyok döbbenve! 

Joanna nem vett róla tudomást. 

– Beszállsz? 

– Inkább segítek egy kicsit rendet rakni a konyhában. Hullafáradtak, és ma estére van még 

egy megbízásuk. 

Sophie habozott. Nem volt benne biztos, hogy elég humorosnak látja-e már az esetet. 

– Képzeld! Az a vén tehén, aki anyával egy művészeti foglalkozásra jár, azt hitte, hogy 

pincérnő vagyok! Tiszta poharat akart, aztán meg a bor miatt kötözködött. 

Joanna vállat vont. 

– Biztos megint a szokásos segítőkész stílusodat adtad elő. Hagyok neked egy kis pezsgőt. 

Az unokatesók és pereputtyaik nemsokára mennek. Mi meg lazíthatnánk és cseveghetnénk 

egy kicsit. Nem akarom elhinni, hogy rávettek, vigyázz a Fösvény Eric bácsira! 

Mivel ezt Sophie sem akarta, mármint elhinni, inkább kihátrált a konyhába. Minél 

hamarabb rendet rak, annál hamarabb pihenhet és iszogathat nyugodtan a nővérével. 



Második fejezet 

 

 

 

 

 
A csendes iszogatás azonban ezúttal elmaradt. Mire az összes nagybácsi, nagynéni és 

unokatestvér hazament, a maradó családtagokban, a házigazdákban és gyerekeikben feltámadt 

a harci szellem. Ez sűrűn előfordult, és Sophie nem igazán tudta eldönteni, az alkohol 

dolgozik-e bennük, vagy természetüknél fogva hajlamosak a vitatkozásra és féltékenykedésre, 

amit nem is nagyon rejtettek véka alá, ha együtt volt a család. 

Elsőként Sophie legidősebb bátyja viharzott be a növényházba. Stephen egy 

környezetvédelemmel foglalkozó jótékonysági szervezetnél dolgozott, de Sophie úgy érezte, 

hogy a bolygó megmentéséért folytatott küzdelemre bátyja csak rossz fényt vet: kioktató, 

fellengzős és unalmas volt. Már eleve feldúltan érkezett, mert észrevette, hogy a gyerekei 

pókereztek, és mivel az unokatestvérek már biztos távolságban voltak, muszáj volt keresnie 

valakit, akin kitöltheti a mérgét. Az ólomvirág és a könnyező pálma közül finoman 

előgomolygó füst csak olaj volt a tűzre. 

– Az ég szerelmére, Jo, ugye nem engedted Sophie-t dohányozni? – kérdezte. 

Sophie nem reagált. Semmi értelme emlékeztetnie a bátyját arra, hogy már elég idős ahhoz, 

hogy rágyújtson, ha éppen akar. 

– Természetesen nem – válaszolta a kanapén pöfékelő Joanna. – És csak egy kis pohár 

pezsgőt engedtem meg neki. 

– Már négy éve a kocsmákban is legálisan ihatok, Stephen – vágott közbe Sophie, aki egy 

széken kuporgott, és alig látszott ki egy jázminbokor mögül. 

Stephen oda sem figyelt rá. Az ő szemében Sophie még mindig túl fiatal volt ahhoz, hogy 

bármi szórakoztató dolgot műveljen, bűnbaknak viszont éppen megfelelt. Stephen csípőre tett 

kézzel tornyosult fölé. 

– Te adtál kártyát a gyerekek kezébe!? Az enyémeket rajtakaptam, amint szerencsejátékot 

űznek! 

– De csak gyufaszálakban – mondta Sophie. – Szegénykéknek el kellett foglalniuk 

magukat valamivel. Tudod, hogy a gyerkőcöknek rémesen unalmas egy ilyen parti. Pláne, ha 

ilyen begyepesedett a társaság. 

– Szegény Soph, ráadásul még pincérnőnek is nézték – mentegette Joanna, miközben a 

maradék pezsgőt a poharába töltötte. 

– Azt hittem, a te feladatod vigyázni rájuk! – folytatta a bátyja a dühöngést, mert 

elhatározta, hogy kitölti valakin a mérgét, erre pedig a legkisebb húga volt a legalkalmasabb 

célpont. 

– Én csak egy kis Racing Démont játszottam velük, aztán újra lejöttem – mondta Sophie. – 

Biztos folytatták a kártyázást, amikor a többiek már elmentek a szüleikkel. A te gyerekeid, a 

tiéd a felelősség is, nem az enyém. 



Amint az várható volt, megjegyzésével bátyja tyúkszemére lépett. Stephen komolyan vette 

a felelősségeit. 

– Csak nem örülök annak, hogy a gyerekeimet szerencsejátékon értem… 

– De csak gyufaszálakért – mondta Joanna és Sophie egyszerre. 

– Hol van Hermione? – kérdezte Sophie, bátyja felesége után érdeklődve. 

– Kicsit elbeszélget Myrtle-lel és Rue-val a szerencsejáték veszedelmeiről. 

A nővérek sokatmondó pillantást váltottak. 

– Látom, szerintetek ez vicces – folytatta mondókáját Stephen, aki jól értette húgai 

arckifejezését –, de igen kemény munkát végzünk, hogy a gyerekeinknek megtanítsuk a 

helyes erkölcsi normákat, és nagyon nem szeretnénk, ha egyetlen délután alatt kárba veszne 

minden erőfeszítésünk. 

– Nos, akkor vagy jobban ügyelhetnél a gyerekeidre – tette hozzá Joanna, akit mindig 

boldoggá tett egy kis perpatvar a bátyjával –, vagy talán bízhatnál abban, hogy a házilag 

kotyvasztott müzlivel és joghurttal együtt a helyes erkölcsi normákat is sikerült beléjük 

tölteni. 

– Nem kell feltétlenül gúnyolódnod csak azért, mert mi az egészséges életmódot 

választottuk! 

– Dehogyisnem, drágám! – kötözködött tovább Joanna. 

– Készítsek egy kis teát? – kérdezte Sophie, mivel szeretett volna öt percre egyedül 

maradni. A családban mindig ő volt a teafelelős. Joannát a pezsgő civakodóvá tette, de mivel 

elég ritkán látogatott haza és még ennél is ritkábban pezsgőztek együtt, Sophie mindig 

elfeledkezett arról, hogy jobb, ha nem hagyja inni. Talán a tea is segít. Néha azt gondolta, 

annak idején elcserélték a kórházban, annyira más volt, mint a családja. De mivel külsőleg 

nagyon hasonlított az anyjára, úgy döntött, biztos valamelyik felmenőjétől örökölte a jellemét 

és a képességeit. Ezek a dolgok néha csak egy-két generációval később jönnek elő. 

Az ételszállítók ragyogó tisztaságot hagytak maguk után a konyhában, és Sophie, 

kihasználva az időt, amíg felforr a teavíz, kipakolta a mosogatógépet. 

Mire végzett, a tea elkészült, ő pedig fogott néhány kekszet, ami felszívja az alkoholt, és 

visszaindult a növényházba. Addigra Michael és a szülők is csatlakoztak a többiekhez, és a 

kezdeti vita lassan „véres” ütközetté fajult. Sophie azonnal meghátrált. 

– Több bögre kell – mormolta visszavonulóban. 

Visszajött pár bögrével és még egy adag forró vízzel, de mivel mindenkit túlságosan 

lefoglalt a veszekedés, észre sem vették a teát, amit Sophie elkezdett kitölteni. 

– Kér valaki cukrot? – kérdezte, felemelve hangját, hogy meghallják. 

Hirtelen csend lett. 

– Az ember azt hinné, hogy már megjegyezted – mondta Stephen. – A válasz egyébként 

nem. És tehéntej sem kell bele. ■ 

– Jaj, drágám – mondta az anyja –, csak az van itthon. 

– A tehéntej rosszabb, mint a húsevés – vetette közbe Hermione. Gyermekei, Myrtle és 

Rue a kézzel szőtt szoknyájába csimpaszkodtak, alaposan megszeppenve az iménti kioktatás 

miatt. Sophie nem tudta megmondani, azért szelídültek-e meg, mert tényleg hálásak voltak, 

hogy megmenekültek a bűnbeeséstől, vagy azért, mert az anyjuk magához parancsolta őket. 



Őszintén megsajnálta az unokahúgát és az unokaöccsét; mivel ilyen szülők, egy hatalmaskodó 

apa és egy álszent anya mellett az élet nem lehet nagy mulatság. 

– Kekszet? – Sophie feléjük nyújtotta a tálat. 

– Nem, köszönjük! – szólt Hermione ingerülten – Tele van cukorral és zsírral. 

– Nos, cukor valóban van benne, de saját kezűleg készítettem, és vajjal – válaszolta 

Sophie. 

– Te magad készítetted? – kérdezte anyja. – Vajjal? Milyen pazar! 

– Én kérek egyet! – mondta Michael, a család második legidősebb gyermeke – Sophie 

nagyszerű teasüteményeket süt. 

Sophie elmosolyodott. 

– Te aztán tudod – mondta Joanna –, hisz mindig te eszed meg az összesét. Nem lenne már 

itt az ideje, hogy elköltözz? 

– Nem – mondta Michael –, túlságosan hiányoznának Sophie süteményei. 

– Drágám! – fordult az anyja Joannához, aki mindannyiszor feltette bátyjának ezt a kérdést, 

amikor hazajött. – Már számtalanszor mondtam neked, hogy nincs értelme bérleti díjat 

fizetnie valahol, amikor itt is bőven elfér. 

– Én viszont fizetek – mondta Sophie csendesen. Tudta, hogy ez nem teljesen méltányos, 

de ő jobban érezte így magát, mint ha a nem kifejezetten jómódú szülein élősködne. Amikor 

először felajánlotta, hogy kifizeti a saját rezsiköltségét, anyja szokásos tétovaságával csak 

annyit mondott: – Köszönöm, drágám! – és berakta azt a konyhapulton lévő bádogdobozba. 

Tulajdonképpen soha nem kérte rá, ennek ellenére Sophie minden héten beletette a pénzt. 

Igaz, hogy aztán elég gyakran ki is ürítette a dobozt, hogy villanykörtét, vécépapírt vagy 

egyéb nélkülözhetetlen háztartási cikket vegyen. 

– Az más – mondta Michael –, te nem végzel olyan fontos munkát, mint én! 

– Ez baromság! – vágott közbe Joanna, hogy megvédje húgát, nem pusztán Sophie 

kedvéért, sokkal inkább azért, hogy a bátyját piszkálja. 

– Hozzád képest filléreket keres, és mégis te laksz itt ingyen! 

– De ő csupán dolgozgat, nekem viszont hivatásom van! – jelentette ki Michael, aki, 

Joannához hasonlóan semmibe vette a tényt, hogy Sophie is jelen van. 

– Ráadásul a rongyain kívül nem is kell másra költenie – toldotta meg Stephen, aki mindig 

is Michael pártját fogta Joannával szemben. – Nézz csak rá! Úgy néz ki, mint egy született 

feleség, vagy mi a csuda! 

Sophie, aki – az apró részletek iránti fogékonyságának és kiváló kézügyességének 

köszönhetően – a jótékonysági üzletekből és használtruha-kereskedésekből vásárolt ruháit 

ügyesen alakította át, egyszerre volt bosszús és elégedett. Azon töprengett, hogy szűkös 

pénztárcája lehetővé teszi-e, hogy Myrtle-t születésnapjára egy Heat-előfizetéssel lepje meg. 

A bátyját biztosan megőrjítené, ha a bulvármagazin képében otthonában hetente megjelenne 

„mindannak a jelképe, ami rossz a huszonegyedik században”. Joanna viszont 

megengedhetné magának, talán továbbítja neki az ötletet. 

– Hacsak nincs valami, amit Sophie nem mondott el nekünk, tudtommal ő még nem 

minősül annak, Steve – mondta Joanna, aki tudta, a bátyja utálja, ha a becenevén szólítja. 

– Azt mondtam, hogy úgy néz ki, nem pedig, hogy az is. – Stephen bekapott egy kekszet, 

mert felháborodásában elfelejtette, hogy semmi olyat nem fogyaszt, ami nem bio és nem 

természetes. 



– Ebből is látszik, Sophie csak egy dísztárgy, és nem sok haszna van! – jelentette ki 

Michael. – A sütemény persze finom, de nem igazán létszükséglet. 

– Pláne, ha fehér lisztből és finomított cukorból készül – szólt közbe Hermione. – Mi 

mindig inkább mézet használunk a „finomított fehér halál” helyett. És természetesen teljes 

kiőrlésű lisztet, barna rizst, barna tésztát, semmi fehéret. 

– Rémisztő fogászati számlátok lehet! – mondta Joanna, aki a család többi tagjával 

egyetemben már kicsit sokat hallotta Hermionét az ő tökéletes étrendjükről papolni. 

– Miért lenne sok? – kérdezte Hermione. – Tudod, hogy pont a cukor rontja a fogakat. 

– Nem úgy értem, hogy fogtömésre lenne szükségetek – magyarázta Joanna, aki gyűlölte 

Hermionét, és ezt nem is rejtette véka alá. – Inkább arra gondolok, hogy biztos beletörik a 

fogatok a sok betonkemény kajába, amit feltálalsz! 

Sophie észrevette, ahogy bátyja önkéntelenül megérintette nyelvével a felső fogsorát, 

vagyis Joannának igaza lehet. De Sophie most már úgy érezte, békét kellene teremtenie. 

– Nem gondoljátok, hogy abbahagyhatnánk a marakodást? – mondta most. – Nem vagyunk 

olyan sokat együtt, hogy ezt a kevés időt is veszekedéssel töltsük. 

– Az a baj veled, Sophie – mondta Michael –, hogy nem tudsz különbséget tenni a 

veszekedés és az értelmes vita között. 

– De tudok – vágott vissza azonnal –, és ami itt folyik, az veszekedés. 

– Mit tudsz te bármiről is!? – mondta az öccse pártjára állva Stephen most, hogy a felesége 

főzési szokásait már nem fenyegette támadás. – Te ritkán mondasz valami értelmeset. 

– Azért ez már durva! – tiltakozott Joanna, aki talált egy fél üveg fehérbort az egyik 

szobanövény mögött, és már majdnem az egészet megitta. 

– Sophie tudja, hogy nem rosszindulatból mondtam. És mi is mindannyian tudjuk, hogy ez 

az igazság – mondta Michael öntelten. – Sophie kedves kislány és csodás szakácsnő, de nem ő 

a család esze. 

– Azon mindig is csodálkoztam – mormolta Sophie –, ha ti mind olyan átkozottul okosak 

vagytok, miért nincs soha pénzetek. Ez a család tele van észkombájnnal, mégis mindenki 

olyan szegény, mint a templom egere. 

– Ez nem feltétlenül rossz – magyarázta Hermione. – Az anyagi javak messze nem a 

legfontosabbak az életben. 

– Hacsak nincsenek kifizetetlen számláid! – vágott vissza Sophie, akinek a türelme kezdett 

megfogyatkozni. 

– Jelen pillanatban még megbirkózunk a kiadásainkkal – mondta Hermione önelégülten. – 

Könnyű kijönni a pénzből, ha addig nyújtózkodsz, ameddig a takaród ér. 

– Ja, de úgy látom, az én lábam nem lóg ki a takaró alól – mondta Sophie –, a tiétek viszont 

annál inkább! 

Családja döbbenten meredt Sophie-ra, kivéve Joannát, aki láthatóan jól szórakozott azon, 

ahogy a húga kiállt magáért. 

– Miért mondod ezt, drágám? – kérdezte az anyja. 

– Mi másért küldenétek engem Fösvény Eric bácsihoz!? 

Az egész család megkönnyebbülten sóhajtott fel. 

– Tudod jól, miért, drágám – magyarázta az anyja, mintha egy kisgyerekhez beszélne. – A 

gondozónője szabadságra ment, szüksége van valakire, te pedig éppen szabad vagy. 



– Kérlek, anya, ne keverjük össze a szabadot azzal, hogy nektek pont „kéznél” vagyok! – 

mondta Sophie. –Ragaszkodom ahhoz, hogy fizetést kapjak, még ha csak egy ötfontost is 

hetente. De nem ez az igazi oka, hogy én megyek, jól gondolom? 

Némi fészkelődés volt érzékelhető a szobában, és válasz helyett mindenki az üres 

teáscsészéjébe bámult. 

– Azért küldtök engem, mert azt akarjátok, hogy kiszedjek belőle valamennyi pénzt! 

A csend elmélyült, és senki nem nézett a másikra. 

– Szóval igaz! – Sophie nem tágított. – A pénzét akarjátok! 

Joanna előkotort egy szál cigarettát a táskájából. 

– Azt hiszem, erre van is egy helyes szakkifejezés, amit úgy neveznek a „vagyon 

újraelosztása”. 

– De nem önző érdekekből, édesem – magyarázta az anyja kedvesen. – Szükségünk van a 

pénzre, hogy megjavíttassuk a tetőt, és Eric bácsinak van bőven. 

– Nem tudhatod biztosan – mondta Sophie, és remélte, azt azért nem várják el tőle, hogy 

még ellenőrizze is a nagybátyja bankszámláját. 

– De bizony – mondta apja, aki whiskyjét szorongatta, s mindeddig meg sem szólalt, csak 

csendesen mulatott a műsoron. – Láttam az apja végrendeletét. Az öreg tele volt pénzzel. 

– És senki más nem volt, akire hagyhatta – tette hozzá Michael. 

– Eltekintve attól a lehetőségtől, hogy Eric akár mind el is költhette az örökségét, legalább 

várnotok kellene addig, amíg meghal – folytatta Sophie. – Azt azért nem vállalom, hogy a 

kedvetekért megmérgezem. Egyébként meg nem hiszem, hogy sok van neki hátra. 

– Abban sem lehetünk biztosak, hogy egy huncut vasat is hagy a családunkra – mondta az 

anyja. – Hagyhatja akár valami macskaotthonra vagy hasonlóra is. 

– Ez az ő döntése – értett egyet Sophie, aki hirtelen még egy jó indokot talált arra, hogy 

felbátorítsa nagybátyját, tagadja ki pénzsóvár családját az örökségből. 

– Nekünk nagyobb szükségünk van a pénzre, mint egy macskaotthonnak – mondta 

Stephen. 

– Azt hittem, ti… – kezdte Sophie. 

– Ne légy már nevetséges! Én a pénzt nádasok telepítésére akarom költeni, hogy tudjunk 

mit kezdeni a saját szennyvizünkkel – válaszolt élesen bátyja. 

– Pfuj! – mondta Joanna 

– Igen, Sophie, legyen eszed – tette hozzá az anyja, tudomást sem véve Joanna 

reakciójáról. – Nagyon önző vagy, hogy meg sem próbálsz segíteni a családodon! 

– Az isten szerelmére! – szólt Sophie, és felpattant a földről, ahol eddig ült. – Elképesztők 

vagytok! Cikiztek, mert csak részmunkaidőben dolgozom; panaszkodtok, hogy a 

süteményeim „haszontalanok”; de persze mindannyian két pofára tömitek magatokba, még te 

is, Stephen! De a kisujjatokat sem mozdítanátok azért, hogy segítsetek Eric bácsinak…! 

– Nem véletlenül hívják Fösvénynek – vetette közbe Joanna. 

– Ráadásul nemcsak azt akarjátok tőlem, hogy gondozzam, hanem még a pénzét is szedjem 

el! 

– Nézzünk szembe a tényekkel! – mondta Michael. – Nem sok más dolgod van. 



Sophie ekkor határozta el, hogy igenis lesz más dolga! Abban a percben, ahogy teljesíti a 

feladatát Eric bácsinál, elutazik New Yorkba, és meglátogatja Millyt. 

Mindig is ezt tervezte; most viszont a családja elintézte, hogy szükségesnek is lássa. 

– Ez még változhat – mondta, és amint elhagyta a szobát, már nyúlt is a zsebébe a 

mobiltelefonjáért. 

– Milly? Azt mondtad, segítesz állást találni New Yorkban. Megtennéd? De ha nem, akkor 

is megyek! Azt hiszem, ha nem hagyom itt azonnal a nyavalyás családomat, meg fogok 

bolondulni! 



Harmadik fejezet 
 

 

 

 

 

Bár a vonat Worcester felé robogott vele Eric bácsihoz, Sophie az egész utazás alatt New 

Yorkra gondolt. Annak idején Millyvel és Amandával együtt nézték a Szex és New Yorkot, és 

mindhárman arról álmodoztak, hogy egyszer majd ők is ugyanolyan cipőket fognak viselni, 

ugyanolyan üzletekben fognak vásárolni és ugyanolyan bárokban fognak iszogatni. 

Ábrándoztak arról is, hogy majd ugyanolyan férfiakkal találkoznak, de mivel a sorozat 

szereplői közül egyik sem randizott olyan, egyébként elbűvölő pasival, aki ne lett volna 

gubancos, mondjuk például meleg, a lányok képzelete a valóság talaján maradt. 

Mióta Milly már ott dolgozott (Sophie és Amanda nélkül! A gálád!), ők ketten egy csajos 

utazást tervezgettek hozzá, hogy majd hárman együtt megvalósíthassák az álmaikat, ha csak 

néhány napra is. 

Ám a pénzhiány, az egyéb kötelezettségek és valószínűleg a józan ész is visszatartotta őket 

attól, hogy valóban elutazzanak. De most Sophie elhatározta, ha teljesítette a feladatát Eric 

bácsi mellett, nem fogja engedni, hogy az anyagi nehézségek az útját állják. Nagyszerűen 

tudott spórolni, mindig is tudott, és valahogyan oda fog jutni. 

Jót tesz a családjának, ha nélküle kell boldogulnia, gondolta, s kinézett a vonatablakon, de 

alig érzékelte az elsuhanó tájat. Annyira magától értődőnek vették a létezését. Majd ha nem 

lesz velük, hogy elvégezze azokat az apró dolgokat, amiktől olyan simán működött a 

háztartás, mint a villanykörtecsere, a kisebb javítások, az apróbb feladatok lebonyolítása, 

akkor rájön a család, mennyire hiányzik. Kezdenie kell valamit az életével, hogy lássák, ő 

nem csak egy csinos pofika, aki mellesleg varrni is tud. 

Sophie elgondolkodott. Jó lenne, ha úgy mehetne el New Yorkba, hogy nem kellene 

felhasználnia az összes megtakarított pénzét. A nyaralás után haza is kell jönni, és nem 

szeretne ismét a tanfolyamra kuporgatni. 

Amiről még mindig nem tudta pontosan eldönteni, mi is legyen. Jó esetben egyszerre 

tanulhatna szabászatot és tervezést is, s egyesíthetné a divat iránti és üzleti érzékét, hogy 

vállalkozást építsen arra, amit igazán szeret csinálni, vagyis átalakítani a használtruha-

szerzeményeket meglepő, izgalmas darabokká. Akkor egy napon a családja majd ráébred arra, 

hogy ő igenis okos, és a gyakorlati érzéke is sokkal többet ér, mint az ő összes egyetemi 

diplomájuk együttvéve. 

Mire a vonat befutott, Sophie égett a vágytól, hogy New Yorkba menjen, és azt tegye, ami 

neki jó, a családja pedig végre elgondolkodjon róla. Felvette a hátizsákját, és az internetről 

letöltött térkép segítségével elindult Eric bácsi háza felé, felbuzdulva saját elszántságán, hogy 

javít a sorsán. 

 

Mindkettejük meglepetésére Sophie és Eric találkozása szinte „szerelem az első látásra” 

volt. Eric bácsi azt hitte, Sophie is olyan, mint családja többi tagja, akikről az volt a 

véleménye, hogy haszontalanok és pénzéhesek. 



Csak azért ment bele, hogy Sophie helyettesítse a szabadsága alatt a házvezetőnőjét, mert 

így megkímélte magát egy alkalmasabb jelölt keresgélésétől. 

Sophie meg azt gondolta a nagybátyjáról, hogy olyan bogaras, maradi és fösvény, 

amilyennek a családja lefestette, de hamarosan azon tűnődött, miért is hitt nekik, hiszen 

máskor is előfordult, hogy tévesen ítéltek meg dolgokat. Korosodó úriember nyitott ajtót 

Sophie-nak, aki ott állt szűk szárú farmerban, lazán feltűzött hajával, és abban a pillanatban 

látta, hogy bár a bácsikája maradi és talán kicsit egykedvű, de biztosan nem gonosz. Sophie 

Fagin és Scrooge kombinációját várta, egy csipetnyi zsákosember-beütéssel, és ehelyett egy 

kedves, idős férfit látott maga előtt, kissé elnyűtt, de valamikor szebb napokat látott, jól 

szabott ruhában. Igaz, a kardigán lyukas volt, és a nyakkendőjére is ráfért volna egy vasalás. 

Azonnal a gondjaiba akarta venni, nem pusztán a szó szoros értelmében, érzelmileg is. A 

bácsinak szüksége van egy ügyes kezű segítőre, és Sophie eldöntötte, meg is fogja kapni. 

A bácsi bevezette a lányt a nappaliba, és kezébe nyomott egy sherryvel teli poharat. 

– Szükséged lesz rá. A házvezetőnőm majd ad neked egy részletes útmutatást arról, milyen 

napirend szerint szeretek élni. – Felsóhajtott. – Egyébként nem biztos, hogy jól tudja. 

Sophie belekortyolt a sherryjébe, egész jó volt, majd elindult, hogy megkeresse Mrs. 

Brownt, akinél – ahogy a nagybátyja előre jelezte – volt egy napirend és egy többoldalas, 

utasításokkal teli lista. 

Sophie átfutotta, aztán felpillantott. 

– Nem látok a listán túl sok testmozgást. Elhagyhatja a házat? Fizikailag rendben van? 

Mrs. Brown bólintott. 

– Igen, de jobban szeret újságot olvasni vagy rádiót hallgatni. Az étkezésében sincs semmi 

különleges. A sima hétköznapi ételeket kedveli, amiket én főzök neki. Én tudom, mi kell az 

idős embereknek! 

Sophie-nak fogalma sem volt arról, mi kell nekik, de arról igen, hogy neki nem lenne 

kedve ilyen beszűkült élethez. 

Lehet, hogy Eric bácsinak jót tenne egy kis változatosság. Eltöprengve kortyolt a 

sherryjébe. 

Megkapta a szobáját, amelyben volt egy egyszemélyes ágy, lepedővel, takaróval és egy 

kasmírmintás dunyhával. A könyvespolcon antik könyvek sorakoztak, olyan szerzőktől, 

akikről Sophie még csak nem is hallott: Ethel M. Dell, Jeffery Farnol és Charles Morgan. Volt 

ott még egy kézitükörből, hajkeféből, ruhakeféből és fésűből álló ezüst fésülködő garnitúra, 

gondosan elrendezve egy háromrészes tükör előtt, amelyen kis kartondobozka lógott. Sophie 

rájött, ez a kifésült hajszálak összegyűjtésére szolgál. Sophie számára bájos és vonzó volt az 

egész, szerette a régi tárgyakat, hiszen tudta magáról, bizonyos értelemben ő is eléggé 

régimódi. 

Amikor eljött a lefekvés ideje, bebújt az ágyba, aminek a matraca nem volt a 

legkényelmesebb, és olvasni kezdte az egyik könyvet, de két sor után egyszerűen elaludt. 

 

Másnap a reggelinél megjelent Mrs. Brown, hogy megbizonyosodjon afelől, Sophie tudja a 

teendőit. 

Magyarázkodott is, nyilván bűntudatot érzett amiatt, hogy kivette a jó ideje esedékes 

szabadságát: 



– Már igen régóta vagyok Mr. Kirkpatric mellett, és jól is érzem magam, de amikor az 

Ausztráliában élő lányom megszervezte a látogatásomat, úgy éreztem, nem hagyhatom ki a 

lehetőséget. A lányom szerint két hét nem is lesz elég, de nekem még így is hosszúnak tűnik. 

Nem örülök, hogy itt kell hagynom a bácsikáját. 

– Jól megleszünk! – mondta Sophie határozottan. –Csak élvezze nyugodtan az utazást! 

Megígérem, hogy a gondját viselem, és tökéletes állapotban szolgáltatom vissza önnek. 

– Reggelire zabkása… 

– Tudom! Rajta van a listán. Nagyszerű eligazítást kaptam öntől. Eric bácsi és én nagyon 

jól elleszünk! 

Mrs. Brownt ez nem győzte meg teljesen. 

– Az ügynökség telefonszámát felírtam az utolsó lap aljára. Azt gondoltam, jobb, ha egy 

szakképzett gondozó jön helyettem, de a bácsi nem hajlandó fizetni sem az ügynökségnek, 

sem másnak. Szereti jól megnézni, mire költi a pénzét. 

Mivel a családja zsugori vénembernek festette le a bácsit, ez a kijelentés nem volt nagy 

újdonság Sophie-nak. 

– Jól megleszünk. Én magam is alaposan megnézem, mire költöm a pénzem – ezzel 

kikísérte Mrs. Brownt, és vidáman integetett neki a lépcsőről, amíg az a járdához ért. 

Aztán, ahogy visszatért idős rokonához, magában azon fohászkodott, hogy minden rendben 

legyen, a bácsi ne essen el, ne törje el a csípőjét, és semmi egyéb szörnyűség ne történjen 

vele. 

Vízben főtt, cukor nélküli, csak egy csepp tejjel készült zabkása, szigorúan utólagos sózás 

nélkül, ez volt az előírás szerinti reggeli, de amikor ezt megemlítette a bácsinak, aki közben 

már kiteregette maga köré az újságot az ebédlőben, nem tűnt nagyon lelkesnek. 

– Akkor inkább müzlit? Hoztam magammal. 

– Te jó ég, kislány! Meg akarsz ölni!? Az is csak a fogorvosok találmánya, hogy növeljék a 

forgalmukat! Belerakják azokat az átkozott magvakat, amibe még a legerősebb fog is 

beletörik. Szórd a madarak elé! 

– Rendben, akkor mit készítsek? Pirítóst? Esetleg tojásrántottával? 

Eric ráncai közt sóvár arckifejezés jelent meg. 

– Lehet lágytojás pirítóskatonákkal? 

Sophie vágott egy grimaszt. 

– Megpróbálhatjuk, de a tojást nagyon nehéz épp a megfelelő keménységűre főzni. Ha 

esetleg túl kemény lesz, ehetünk tojásos szendvicset ebédre. 

Miután Sophie elkészítette Eric bácsinak a megfelelő lágyságú tojást – kettőt engedélyezett 

neki –, a „főtt tojásos katonák” lett a kedvenc reggeli. 

Sophie napi négy kisebb étkezésről gondoskodott Eric bácsi számára, ellenőrizte, hogy 

beveszi-e a piruláit, és akadt még egy kevés házimunka is, de ez nem töltötte ki a teljes napját. 

Szép időben felfedezőútra indult a környéken, jótékonysági üzletek és kávézók után kutatva; 

amikor az időjárás ezt nem engedte, unaloműzőként a bácsi dolgait rendezgette. A háttérben 

szólt a Rádió 4, az egyetlen rádióállomás, amely Eric bácsinál fogható volt, Sophie pedig 

átfésülte a ház legeldugottabb zugait, szekrényeket rámolt, válogatott és mosott, takarított és 

átrendezett. Az első hét végére már átvizsgálta az összes szekrényt, és annyi apró régiséget 

talált, amennyivel berendezhetett volna egy kisebb üzletet. Mivel a nagybátyja úgysem 



engedte volna meg, hogy a helyi piacon eladogassa a csecsebecséit, Sophie nekilátott a 

rendetlenség felszámolásának az egyik íróasztalon. 

Ekkorra már rendbe tette a bácsi ruhásszekrényét, megfoltozta a kedvenc kardigánját 

(kihangsúlyozva, hogy egyike azon keveseknek az ő korosztályából, akik még tudnak 

foltozni), visszavarrta a zsebet a köntösére és gyapjú talpbetétet tett a papucsába. 

Esténként, a vacsoránál és utána beszélgettek. Sophie Eric bácsit a régi szép időkről 

kérdezgette, amíg a nagybátyja bele nem unt, majd ő faggatta a lányt szerelmi életéről. 

– Szóval, ifjú Sophie, elég csinos vagy, felteszem, legyeskedik körülötted valaki. 

Sophie-nak beletelt egy kis időbe, mire elértette a célzást. 

– Ja, úgy érti, van-e udvarlóm? Nem, most épp nincs. Hála istennek! 

Doug, a meglehetősen tapadós exe jutott eszébe, de azonnal el is hessegette a gondolatát. 

– Azt hittem, a lányok szeretik, ha valaki elviszi őket táncolni, piknikezni és efféle 

helyekre. 

– Én is szeretném mindezt, de az eddigi barátaim nem ilyenek voltak. A legtöbb, amit tőlük 

remélhettem, egy fél korsó sör volt valami eldugott kocsmában. –Felsóhajtott. – Úgy tűnik, én 

csak a rémesen unalmas pasasokat vonzóm. – Aztán eltöprengett. – Bár a barátnőim szerint én 

egyszerűen túl vajszívű vagyok ahhoz, hogy megmondjam nekik, menjenek a … el. Ha 

elhívnak egy italra, én megyek. 

– Ez csacsiság, és még csak nem is szórakoztató! 

– Bizony nem! Rettentő unalmas. Mindenesetre még egy ideig biztosan szingli maradok. 

Sokkal jobban érzem magam a barátnőim társaságában, mint a legtöbb fiúval, akit ismerek. 

– Nyilván nem a megfelelő férfiakkal találkoztál. 

– Én is azt hiszem! Nem maga az első, aki ezt mondja! 

– Hm. Na és mit tesz ez ügyben az apád és a bátyáid? Biztosítják neked a megfelelő pasit? 

Sophie elszörnyedt a gondolatra, hogy az igazit bármely férfirokona keresi majd meg neki, 

s hisztérikus nevetésben tört ki. Hogy lenyugodjon, nagyot kortyolt a teájából. 

– Akkor ez nemet jelent? – kérdezte Eric bácsi. 

– Eric bácsi! – mondta Sophie megbotránkozva. –Micsoda modern szóhasználat! 

A bácsi felettébb önelégültnek látszott. 

– Szeretek lépést tartani a korral! 

– Á, dehogy! – mondta Sophie, és megpaskolta a kezét. – Csak szereti megbotránkoztatni 

az embereket, akárcsak én. 

 

– Lemostam az összes dísztárgyat, és visszatettem a kandallópárkányra – mondta később 

Sophie az úgynevezett étkezés utáni szunyókálásából ébredező bácsinak. 

– Mit tehetek még? 

– Az isten szerelmére, gyermekem, muszáj neked örökösen valamit csinálnod?! Mi van 

veled? Még Mrs. Dolgosnak sem kell állandó elfoglaltság! – Eric bácsi próbált úgy tenni, 

mintha ez nem tetszene neki, de Sophie-t nem tévesztette meg. A bácsi virult, amióta eltűntek 

az életéből a szigorú előírások. Sophie még csak egy hete volt vele, és máris szembetűnő volt 

a mind Eric bácsin, mind a házon végbemenő változás. 

– Mrs. Dolgosnak, illetve Mrs. Brownnak bizonyára magas a monotóniatűrő képessége. 



Eric most sértődöttnek tűnt. – Vannak, akiknek az idősek gondozása nagyon is kielégítő 

feladat. Kiváltság a pompás otthonomban tartózkodni. Ingyen is meg lehetne tenni. 

– Persze hogy nagyszerű dolog az orvosságait adagolni, óvni a lefekvés előtti túl sok 

itókától, és hogy le ne essen a lépcsőn, de ez nekem nem elegendő elfoglaltság. A háza meg 

tényleg nagy, de egyáltalán nem pompás! Pótlékot kellene fizetnie nekem azért, hogy ekkora 

távolságokat teszek meg. De mivel azt nem fizet, legalább ne tiltakozzon, ha különböző 

feladatokkal lefoglalom magam. – Sophie megállt egy pillanatra. –Ha nem bánja, rendbe 

teszem az íróasztalát. 

– Csak a holttestemen keresztül! Nem hagyom, hogy értékes irataim egy szeleburdi 

nőszemély kezébe kerüljenek, aki nem érti a jelentőségüket! 

Sophie nem jött zavarba. 

– Nem dobok ki semmit. Csak mindent szépen elrendezek. Aztán tőlem akár 

csoportosíthatja, újra felhasználhatja, vagy el is égetheti. – Bátorítón rámosolygott. – Nem is 

rossz ötlet. Legalább melegít, amíg meg nem jön a téli tüzelő. 

Nagybátyja olyan arckifejezéssel nézett rá, ami folytatásra ösztökélte. 

– Egyébként nem lehetnek valami újak ezek az iratok, hiszen mindegyik csupa por. Pedig a 

szoba többi része egész takaros lenne, csak ez az íróasztal rontja el a látványt. 

Eric megköszörülte a torkát, összeráncolta a homlokát és fújt egyet, majd így szólt: 

– Ha muszáj, hát legyen, gyermekem. De meg kell ígérned, hogy nem olvasol bele a 

papírokba, csak elrendezed őket. 

Eric bácsi molyette kardigánjának látványa még inkább feltüzelte. E ruhadarabot Sophie 

legszívesebben kidobta volna, de ő nem akart megválni tőle. 

– Hogy tudnám kiválogatni a papírokat, ha beléjük sem olvasok!? Ne butáskodjon már, 

Drága Eric bácsi? –Ezt a becézést azért találta ki, nehogy véletlenségből Fösvény Ericnek 

hívja. 

Jelképes tiltakozása jeléül a bácsi felsóhajtott. 

– Na jó, gyermekem, mint mindig, tedd, amit szeretnél. 

– Lemondtam az iPodomról Eric bácsi kedvéért, nem? – mondta Sophie. – Már csak a 

Rádió 4-et hallgatom. – Ami történetesen nem esett nehezére, mivel olyan hasznos híreket 

tudott meg belőle, amelyekről egyébként sose szerzett volna tudomást, de ezt nem akarta 

bevallani a bácsinak. A játszma kedvéért egyensúlyban kellett tartani az erőviszonyokat. 

– A kis ketyerére gondolsz, amelyik sistergő hangot ad ki? Csak hálával tartozol nekem! 

– Nem sistereg, ha használja a fülhallgatót, amivel hallja is a zenét. Talán maga is 

beszerezhetne egyet! 

Eric bácsi csettintett a nyelvével. 

– Megyek, szundítok egy kicsit, és talán a keresztrejtvényemet is befejezem. 

– Szeretné, ha feljebb venném a fűtést? 

– Arra még képes vagyok, hogy elboldoguljak egy kapcsolóval – horkantott. – Még nem 

vagyok szenilis. 

Sophie lefegyverzően huncut mosollyal nézett rá. 

– Akkor jó. Ha végeztem a dolgommal, segítek befejezni a rejtvényt. 

– Huh! – Eric bácsi csúfondárosan fújt egyet, és kivonult. 



Sophie szeretettel felsóhajtott. Míg ide nem jött, soha egy keresztrejtvénybe sem 

pillanthatott bele, mivel ezeket a családja percek alatt megfejtette anélkül, hogy egyszer is 

bevonták volna. Bár Eric bácsi is gyakorlott rejtvényfejtő volt, mégis örömét lelte abban, ha 

valakivel együtt morfondírozhatott a kérdéseken. Most, hogy Sophie megtanulta a szabályok 

egy részét, rájött, hogy elég sok mindent meg tud fejteni. Az Eric bácsinál eltöltött idő sok 

tekintetben hasznos volt számára, és nem pusztán azért, mert a környék tele volt kitűnő 

jótékonysági üzlettel, és a ruhatára is bővült. 

Levette a vázát a szoba közepén álló kerek asztalról, és kisimította a zseníliaterítőt. Helyre 

volt szüksége az íróasztal rendbetételéhez. Sophie csak egyetlen dolgot szeretett volna 

megörökölni, ezt az íróasztalt, nem úgy, mint a testvérei, akik valószínűleg mindenre rátennék 

a kezüket. Mivel az öröklésre nem sok esélye volt, legalább le akarta pakolni, áttörölgetni és 

kifényesíteni. Akkor igazán megcsodálhatja az apró fiókok és polcok sokaságát, az esetleges 

titkos rekeszt, és a mesteri szaktudást, amely mindezt létrehozta. Lehet, hogy sosem lesz az 

övé, de legalább néhány napra kiélvezheti. 

Mire Sophie lement Eric bácsihoz, hogy beadja a tablettáit, már egészen messzire jutott a 

takarítással, de még mindig egy halom papírt kellett átnéznie. Már felszabadította az íróasztalt 

a papíroktól, amelyeket átrakott a kerek asztalra, így mindjárt következhetett a portalanítás és 

fényezés. Még át kellett vizsgálnia a régi számlákat, banki értesítőket, lejárt biztosítási 

igazolásokat és az elvégzendő munkák árkalkulációját olyan autókon, melyek már régen nem 

voltak meg, és egyéb lényegtelen papírfecniket, amelyeket az ember hajlamos megtartani. De 

az asztal maga már gyönyörűen nézett ki. 

Másnap, miután elvégezte az Eric bácsi körüli összes teendőt, beleértve egy rövid, frissítő 

sétát, sőt a molyette kardigán kimosását is, Sophie visszatért a feladatához. Élvezte, ahogy 

rendet teremt a káoszból. Miközben pakolgatott, New York-i útjáról ábrándozott, arról, hogy 

Millyvel vásárolgat, képcsarnokokat és múzeumokat látogat, s mindezt a családjától távol. 

Amikor meglátta New York nevét egy halom összetűzött papíron, először azt hitte, 

képzelődik, de miután alaposabban szemügyre vette, rájött, nem tévedett. Az asztalon lévő 

többi dologgal ellentétben ez érdekesnek tűnt. Már éppen bele akart olvasni, amikor eszébe 

jutott, hogy ezek Eric bácsi személyes iratai, így inkább levitte magával. 

– Mik ezek, Eric bácsi? – kérdezte, s felé nyújtotta a papírokat. 

– Honnan az ördögből tudjam – mondta, a nyakába akasztott szemüvegén keresztül 

rápillantva a papírokra. – Itt van már a vacsora ideje? Megéheztem! 

Ez jó jel volt. Eric bácsinak nem volt túl jó az étvágya, de Sophie-nak feltűnt, hogy mióta 

kevés, de annál ízletesebb falatokat készít neki, többet eszik. Úgy tervezte, hogy hagy néhány 

receptet Mrs. Brownnak. 

– Amint bevette a gyógyszereit, mindjárt nekilátok a vacsorafőzésnek. Átnézhetné ezeket a 

papírokat, amíg elkészülök. Befejezte már a keresztrejtvényt? 

– Ó, igen! Ma a segítséged sem kellett hozzá! 

– Akkor pont szüksége lesz valamire, amivel elfoglalhatja magát. Egyébként miért nem 

szerez be egy tévét? Nem lenne jó? 

– Drága gyermekem, pontosan tudod, mi a véleményem a televízióról! Hadd lássam csak 

azokat a papírokat! 

Kifelé menet Sophie megveregette bácsikája vállát, és így szólt: – Holnap elviszem a 

könyvtárba, kiveszünk valamit, ami érdekli. Esetleg szólhatunk is, hogy hozzák kicsit 

közelebb a mobil könyvtárat. 

Ezen az estén rántottát és marmite-os pirítóst ettek. Eric bácsi megszólalt. 



– Emlékszel arra a papírkötegre, amit ideadtál? 

– Igen? – Sophie felkapta a teáskannát, és tölteni kezdett. Eric bácsi nem szeretett 

teafilterekkel és bögrékkel bajlódni; azt szerette, ha egyenesen a kannából töltik a kész teát. 

– Lehetséges, hogy érdekelni fognak. 

– Miért, mik azok? 

– Az örökségem egy részére vonatkoznak, és a családodéra is. Fúrási jogok. 

– Micsodák!? Kér még egy szelet pirítóst? Egy perc, és kész. 

– Igen, kérek. Ízlik rajta az a krém vagy mi a csuda! 

– Marmite, Drága Eric bácsi. Már évszázadok óta létezik. Maga is biztos találkozott már 

vele. 

– Lehet, nem emlékszem. Menj csak, készítsd el azt a pirítóst, aztán elmesélem neked a 

történetet. 

Mikor Sophie visszatért egy adag friss pirítóssal, Eric bácsi belekezdett: 

– Réges-rég, úgy négy generációval ezelőtt, a családunknak voltak fúrási jogai Texas egy 

kis részén. Fabatkát sem érnek, mert Texas egyetlen olyan részére szólnak, ahol nincs olaj, 

vagy túl drága lenne kitermelni. 

– Milyen kár! – mondta Sophie, miközben megvajazott egy darab pirítóst. – Imádnám, ha 

lenne egy kis részem egy olajkútból! Tudnék mit kezdeni a pénzzel! 

– Ki ne tudna!? De ha van is ott olaj, az idők során a jogokból részvények lettek, és 

különféle emberek tulajdonába kerültek. 

– És miért szerepel New York neve a legfelső lapon? 

– Ó, az az unokatestvérem, Rowena címe, aki megpróbált összegyűjteni mindenkit, akinek 

részvénye van, hogy létrehozzon egy csoportot. Ez egy személyben képviselhetne 

mindannyiunkat a jogok bérbeadásáról szóló tárgyalásokon. 

– Értem. S nem sikerült mindenkit rávennie? 

– Fogalmam sincs. De megvette a jogokat néhányuktól, akik azt gondolták, úgysem érnek 

semmit, de már nagyon régen nem hallottam róla. Szerintem valami otthonban lehet. Pár 

évvel ezelőtt írtam neki, amire nem jött válasz. Talán már nem is él. 

– Nem tűnik nagyon bánatosnak – Sophie a pirítósat ropogtatta. 

– A legtöbb barátom már halott, Sophie. Az én koromban hozzászokik az ember – mondta 

a bácsi szenvtelenül. 

– Szóval maga is úgy gondolja, hogy a fúrási jogok nem érnek semmit? 

Eric bácsi elgondolkozott. 

– A hipermodern berendezésekkel talán igen, de korábban nem voltak ilyenek. 

– Szóval megvan az esélye, hogy Eric bácsi és a család többi tagja akár egy aranybányán, 

illetve egy olajkúton üldögéljen? 

– Az esély megvan, de ennek én nem nagyon tudnék utánajárni. 

– Nem bánná, ha átolvasnám a papírokat? Esetleg érdekes lehet – megállt. – Látnia kéne az 

íróasztalt. Bámulatos! Teljesen készen áll az Antiques Roadshow-ra. – Aztán eszébe jutott, 

hogy Eric bácsinak nincs is tévéje, így nem értheti, mire gondol. 



– Ha nincs jobb dolgod, átnézheted őket, de biztos vagyok benne, hogy nagyon 

unalmasnak fogod találni. Az ilyesmi nem túl olvasmányos. 

– Viszont elvezethet valahová. Az olajkutak elég érdekesek, nem? 

– Az igaz. Ha jobban bele akarsz mélyedni, úgysem állíthat meg semmi. De a családodhoz 

nem viheted magaddal a papírokat! Én mondom neked, csak ostoba ötletekkel állnának elő, 

amelyek úgysem vezetnének sehová! 

– Maga most visszamegy a sudokujához, én meg majd szólok, ha találok bármit is, aminek 

érdemes utánanézni. 

 

– Na, találtál valami érdekeset? – kérdezte Eric bácsi, miközben teljes kiőrlésű kekszet 

eszegettek forró csokoládéval. 

Sophie azt hitte, a nagybátyja már teljesen el is feledkezett a kutatásairól. 

– Igazából csak azt a New York-i címet, de volt egy réges-régi levél, amelyet valószínűleg 

minden érintett megkapott, arról a javaslatról, hogy fogjanak össze, és hozzanak létre egy 

szindikátust vagy valami ilyesmit, ahogy a bácsi is mondta. 

– Hm. Nem hinném, hogy meg is tettük. Nem emlékszem, hogy miért nem. Régen volt. 

Sophie ettől teljesen felvillanyozódott. 

– Szeretné, hogy utánajárjak? 

– Ha van hozzá kedved és energiád, hogy kutakodj, talán megéri a fáradságot. Persze, talán 

nem személy szerint neked. 

– Nem? 

– Attól függ, ki örökölte a részvényeket. Lehet, hogy a nagyapád rád és a testvéreidre 

hagyta őket. Máskülönben csak az apád örököl. Szeretnéd, hogy ő és az anyád 

olajmilliomosok legyenek? 

Sophie kuncogott. 

– Nem valószínű, hogy azok lennének, de azért nem sajnálnék tőlük néhány ezret. Rendbe 

hozathatnák a házat, megjavíttathatnák a tetőt. Jó lenne. 

– Akkor rajta! Találj valamit, amin jó darabig elrágódhatsz, végre nem engem fogsz 

nyaggatni. – Összeráncolta a homlokát. – A padláson lehet még pár irat, de néhány éve 

csúnyán beázott, valószínűleg a papírok is tönkrementek. 

– Megnézhetem. 

– Nem! Biztos vagyok benne, hogy semmi használható nincs ott. Foglalkozz csak azokkal 

az iratokkal, amelyek nálad vannak. Bőven elég a céljaidhoz! 

– De el kellene mennem New Yorkba! 

– Mondtad, hogy egyébként is mész. A barátnődhöz, Mollyhoz. 

– Millyhez – helyesbített Sophie. – Igen, abban reménykedem, hogy szerez nekem állást. 

Nagy luxus lenne, ha csak nyaralni mennék. 

– Biztosan megtalálod a módját, hogy kijuss. Talpraesett lány vagy! 

 

Látogatása végén Sophie szorosan megölelte Eric bácsit. Nagybátyja reakciója azt a 

benyomást keltette benne, hogy még soha senkitől nem kapott egy alapos ölelést. 

Meglehetősen törékenynek tűnt Sophie karjában, de a lány érezte, hogy jólesik neki a szeretet. 



– Ég veled, te kis kópé! – mondta a bácsi. Tartsuk a kapcsolatot! És értesíts, ha találtál 

bármi használhatót azokról a fúrási jogokról. Egy napon, ha Mrs. Brown már nem tud ellátni, 

talán én is az öregek otthonában kötök ki. 

– Én majd jövök, és vigyázok magára! – mondta Sophie, és érezte, hogy komolyan is 

gondolja. 

Hazafelé a vonaton Sophie arról ábrándozott, bejelenti otthon, hogy megóvta a családi 

vagyont. Briliáns lenne, ha éppen ő változtatná meg a család sorsát, egyetem és mindenféle 

felsőfokú tanulmány nélkül. Aztán rádöbbent, hogy addig egy szót sem szólhat a tervéről, 

amíg valami eredményre nem jut, különben csak kíméletlen piszkálódásnak tenné ki magát. 

Pár nappal később már újra kisegített abban a kávézóban, ahol a tanulmányai befejezése 

óta időnként dolgozott. Noha élvezettel töltötte el, hogy találkozhatott a régi barátokkal, és 

hogy a törzsvendégek még mindig nem felejtették el, néha mégis eléggé bezárva érezte magát. 

Kell hogy legyen ennél több is az életben! 

Hazatérése után mindennap első dolga volt, hogy megnézze a leveleit a laptopján, remélve, 

hogy Milly írt neki. Néha írt is, de csak pletykákat. Egy nap végre megérkezett az e-mail 

„Kedvező munkalehetőség” címmel. 

 

„Csak nyaralás idejére szól, nagyon kedves emberekhez. Mérhetetlenül gazdagok, de Jess 

szerint (ő az állandó bébiszitter) nagyvonalúak is. Jess azt mondja, fizetik az útiköltségedet, 

amennyiben nem bánod, ha fapados járattal kell jönnöd. Gondolom, ez nem okoz neked 

problémát! Ha érdekel a munka, szólj mielőbb, én meg továbbítom Jessnek. Nagyon feldobná, 

ha jönnél. Óriási piros pont lenne a számára, ha ő találná meg a helyettesítőjét, amíg 

hazamegy.” 

 

Az e-mail további részében referenciákat és egyéb adatokat kért. 

Egy rövid pillantás a karórájára, és Sophie látta, hogy most rögtön fel is tudja hívni Millyt. 

Majd ellenőrizte az egyenlegét a mobilján, de mivel alig volt rajta pénz, úgy döntött, inkább 

e-mailt ír: „Ez nagyszerű hír! Nem, nem bánom, ha fapadossal kell mennem. Felmegyek a 

netre, és utánajárok a vízumnak meg egyebeknek.” 

Később, amikor lement a földszintre, hogy csatlakozzon a családi vacsorához, határozottan 

optimistának érezte magát. 

A bátyjának fel is tűnt. – Nagyon fel vagy dobva, Soph. Csak azt ne mondd, hogy Eric 

bácsi éppen most küldött neked egy jókora összegről szóló csekket. 

– Semmi ilyesmi. – Sophie próbálta elfojtani mosolyát, mert láthatóan felkeltette vele 

családja érdeklődését. 

– Gondolom, nem sikerült kiderítened, kire hagyja a vagyonát – mondta az anyja. – Ha egy 

macskaotthonra, szerintem meg kell támadnunk a végrendeletet. 

– Nem tudom, kire hagyja a pénzét, de egyébként sem hiszem, hogy sok lenne neki – 

mondta Sophie. –Anya, ez pompásan néz ki! – mutatott az asztal közepén gőzölgő darált 

húsos burgonyapürére. Amíg távol volt, az anyja kénytelen volt újból főzni. 

– Köszönöm, drágám! – Sophie dicsérete elterelte a témáról az anyja figyelmét, és ő 

pontosan erre is számított. 

– De Sophie, veled madarat lehetne fogatni! – szólt a bátyja. – Valami oka csak van! 



– Sophie mindig ragyog, akár a nap, drágám? –mondta anyja, miközben a krumpliba 

merítette a szedőkanalat. 

– Sophie általában nem tűnik ilyen önelégültnek – mondta Michael. 

– Ezt örömmel hallom! – mondta Sophie, aki nem most akarta megosztani velük a hírt. 

Mielőtt közli a családjával, időre volt szüksége, hogy ő maga is megszokja a gondolatot. A 

családtagjai úgyis kötelességüknek éreznék, hogy számtalan okot felsoroljanak, miért nem jó 

ötlet, ha itt hagyja őket. 

– Szóval, mi a helyzet, Sophie? – kérdezte az apja. –Valóban elégedettnek érzed magad, 

vagy csak annak látszol? 

– Ha van valami mondanivalód, ki vele! – tette hozzá az anyja, egy tányért nyújtva felé. 

Miután beletörődött abba, semmit nem nyer a további hallgatással, Sophie végre kibökte: – 

Rendben van – kezdte. – Semmi különös, csak kaptam egy e-mailt Millytől. Szerzett nekem 

munkát New Yorkban. 



Negyedik fejezet 
 

 

 

 

 

– New Yorkban? – a bátyja és az apja gyakorlatilag egyszerre kiáltottak fel. – Minek 

mennél te oda? 

– Hogy jókat vásároljak – hangzott Sophie kézenfekvő válasza. Tudta, csalódottak 

lennének, ha bármi mást mondana. 

– Mi az ördögből telne neked egy New York-i útra? – kérdezte Michael, és közben 

összehasonlította az adagját a többiekével, hogy biztos legyen benne, elég jutott neki. 

– Spóroltam rá – válaszolta Sophie –, és dolgozni is fogok, mialatt ott leszek. 

– Zöldkártya nélkül nem lehet – mondta az apja lényegre törőn, mint mindig. 

– Csak egy hónapig leszek bébiszitter. Nem akarok örökre ott maradni. – Sophie-t is 

aggasztotta valamelyest, hogy nincs zöldkártyája, de a munkaadói nem csináltak belőle 

gondot, így arra gondolt, ilyen rövid ideig ellesz nélküle. 

– Aha, szóval bébiszitter! – Sophie apja elég világosan adta tudtára, hogy mit gondol erről 

a pénzkereseti módról. 

– Igen. Nincs benne semmi szégyellnivaló! Valakinek vigyázni kell a gyerekekre! – 

mondta Sophie. Ez visszatérő beszédtéma volt náluk, így már várta anyja szokásos válaszát. 

– Mellettem sem volt senki, aki segített volna vigyázni rátok. Mindig magam gondoztalak 

titeket. 

– Egyebek között azért, mert nem volt állásod, ahova el kellett volna járnod – mondta 

Sophie, bár érezte, ez nem volt túl szép tőle. 

– Megvolt a munkám! – mondta az anyja a festésre célozva. Ez mindig is egyfajta 

menedékként szolgált, ha kivonta magát olyan dolgokból, amelyeket nem akart elvégezni a 

gyerekei körül; így például, ha Sophie-t az idősebb testvérei nem vitték volna el a helyi 

uszodába, soha nem tanult volna meg úszni. 

– Így is, úgy is elmegyek New Yorkba – zárta le Sophie a témát, mert nem volt kedve újra 

végighallgatni az anyja „Életem a művészetben” című kiselőadását, a többi között arról, 

amikor majdnem közös kiállítása volt valakivel, aki majdnem Turner-díjas lett. 

– Honnan lesz pénzed az útiköltségre? – kérdezte az apja. – Nem mehetsz New Yorkba a 

semmiből! 

– Tudom! Mondtam már, félretettem! Eric bácsi gondozása végül egész jó kis keresetnek 

bizonyult. 

– Szóval Fösvény Eric fizetett neked!? – lepődött meg Michael. – Hogy tudtál pénzt 

kicsikarni a vén zsugoriból!? 

– Nagyon jól tudod, hogy én dolgoztam neki, ő pedig fizetett érte. És egyáltalán nem 

fösvény, sőt nagyon is jólelkű, ha megismeri az ember! – Szeretettel gondolt az együtt töltött 

időre. Jóllehet az öreg néha eljátszotta a zsémbes vénember szerepét, de ő legalább nem volt 

vele leereszkedő, mint a többi családtagja. 



– Még a hideg vízre valót is sajnálja az embertől? –mormogta az anyja. – Amikor arra 

kértem, hogy támogassa egy kiállításom, kereken visszautasított. – Az a tény, hogy nem ő volt 

az egyetlen, aki így tett, az anyja szemében nem kisebbítette Eric bácsi fukarságát. 

– Ugyanannyit fizetett nekem, mint Mrs. Brownnak szokott. Még mindig olcsóbban jött ki, 

mintha ügynökséghez fordult volna. 

– Megmondtam, hogy fukar! – anyja szedett magának még egy kis zöldséget, és 

visszatűzött egy hajtincset a helyére. 

– Szóval, mit fogsz csinálni New Yorkban? – kérdezte a bátyja. – Nyaralásnak kissé drága 

hely. 

– Mondtam már, hogy nem nyaralni megyek – magyarázta Sophie türelmesen. – Kaptam 

munkát. 

– De hogy fogunk boldogulni itthon nélküled? – panaszkodott az apja. – Nem értem a mai 

fiatalságot. Csak magukkal törődnek. 

– Vegyél még krumplit, kedvesem! – mondta az anyja, és szedett még a férje tányérjára. – 

Én készítettem. 

Ahogy az apja betermelte az ételt, Sophie megkönnyebbüléssel nyugtázta, hogy a családja 

elvesztette érdeklődését a New York-i útja iránt, és így nem kényszerült arra, hogy 

előhozakodjon utazásának titkos, legújabb okával. Erre még nem készült fel. 

Miután bepakolt a mosogatógépbe és rendbe tette a konyhát (anyja tehetséges, ám 

rendetlen szakács volt), arra ment fel, hogy újabb e-mail jött Millytől. 

 

„Épp most kaptam híreket a családról, ahol dolgozni fogsz. Nagyon felvillanyozta őket, 

hogy egy valódi angol lányt kapnak arra az időre, amíg az állandó bébiszitterük hazamegy a 

családjához. De azért kérnek rólad referenciákat. Küldöm az e-mail címüket; alig várják, 

hogy halljanak felőled.” 

 

Sophie diadalittasan a levegőbe bokszolt. Aztán megírta bemutatkozó levelét, közben azon 

gondolkodott, hogy a legutóbbi munkaadói közül ki adna ajánlást ilyen rövid idő alatt. 

Néhány kedélyes hangvételű levélváltás után Sophie-t felvették bébiszitternek, és azt is 

megígérték, amint odaér, kifizetik az útiköltségét. Minden a lehető legjobban alakult! Sophie 

alig tudott aludni, annyira izgatott volt. Fejben számtalanszor ellenőrizte a ruhásszekrényét, és 

összeállította a tökéletes miniruhatárat. Elhatározta, csak könnyű csomagot visz magával, és 

ha úgy adódik, majd New Yorkban vásárol. Már épp ott tartott, hogy kéne venni egy új 

farmernadrágot, amikor végre elaludt. 

Másnap a munkahelyén, miközben mosolygott, kávét szolgált fel, asztalokat takarított és 

ipari mennyiségben sütötte a pogácsát, végig New Yorkra gondolt, és a tényre, hogy valóban 

elutazik. Felhőkarcolók, sárga taxik, tűzcsapok és csodás üzletek: alig bírt magával. Időnként 

emlékeztette magát, hogy dolgozni megy oda, és a munkaadói valahol vidéken élnek, de 

biztosra vette, hogy azért lesz alkalma kiruccanni Millyvel is pár napra, vagy munka előtt, 

vagy utána. 

Néhány nappal később sikerült összehoznia egy találkát Amandával. 

– Jaj, istenem, úgy izgulok! – mondta Sophie, ahogy a bárpultnál várakoztak. – El sem 

hiszem, hogy tényleg utazom! 

Amanda fehérbort és szénsavas vizet rendelt. 



– A jegyed és a többi szükséges dolog megvan? 

Sophie bólintott. – Igen, online szereztem be a vízummal együtt. Hála istennek az 

útlevelem viszonylag új. És úgy látszik, nem hiszik, hogy terrorista vagy valami ilyesmi 

lennék – itt megállt. – Mi az, hogy „erkölcstelen magatartás”? 

– Mi a csudáról beszélsz? – kérdezte Amanda meghökkenve. 

– A vízumkérőn szerepelt. Szerintem a megfelelő választ adtam. 

– Még jó, hogy nem vettek tőled ujjlenyomatot valami autóba rejtett bomba vagy más 

miatt, különben be sem engednének – mondta Amanda, miközben fizetett a csaposnak. 

– Neem! Ne hülyéskedj! Ez egyáltalán nem mókás – mondta Sophie aggodalmaskodva. – 

A bevándorlási hivatal emberei nem találnák viccesnek, és egyenesen a dutyiba dugnának! 

Amanda kuncogott és eltette a visszajárót. Aztán üvegeikkel és poharaikkal elindultak a 

törzsasztaluk felé. 

– Ne törődj velem, csak irigykedem! 

– Bulisabb lenne, ha velem jönnél! – mondta Sophie, amint belekortyoltak az italukba. – 

Bár akkor neked is munkát kellene vállalnod. 

– Nekem itt van az állásom – sóhajtott Amanda. –Gondolkoztál már, mit viszel? 

– Még szép, de mivel elsősorban bébiszitternek megyek, inkább hétköznapi ruhákat viszek. 

Úgy vélem, elég sportos emberek, és szerintem nem lesz szükségem alkalmi öltözékre. 

– Nincs szükséged bőröndre vagy bármi egyébre? 

Sophie megrázta a fejét. – Kedves tőled, de szerintem csak hátizsákot viszek. Lehet, hogy 

kicsit utazgatni akarok majd, és ezzel könnyebb lesz. 

Amanda felsóhajtott. – Nem hiszem el, hogy te és Milly New Yorkban időztök, és én nem 

leszek veletek! 

– Hát ez nagy veszteség New Yorknak! Egyébként én sem leszek sokáig Amerikában – 

vigasztalta Sophie –, ez csak alkalmi munka. Karácsony előtt már hazajövök. Különben is, 

téged hajókötéllel sem lehetne elvontatni a doktoraid mellől. 

Amanda egy orvosi rendelőben volt gyakorlaton, és annyira szeretett itt dolgozni, hogy 

szinte műtéti úton kellett eltávolítani onnan, mikor letelt a két hét. Szerencsére ez a szerelem 

kölcsönös volt, és az egyetem elvégzése után teljes munkaidős állást ajánlottak fel neki. 

– Így igaz. 

– És a pasid is imádnivaló. 

– Tudom! És akkor ennyi is volt a fiatalságom? –Amanda egyszer bevallotta Sophie-nak, 

úgy érzi, túl fiatalon megállapodott, de mit lehet tenni, ha egyszer jól érzi magát így. 

– Butaság! Majd elmegyünk egyszer együtt is! Visszafelé is kifizettetem az útiköltségem, 

így nem kell újra összeszednem a pénzt. – Elhessegette a gondolatot, hogy a munkaadói 

esetleg elfelejtik kifizetni a visszautat. Túl nagy összeg egyszerre ennyi pénzt kiadni. Talán ha 

azokkal a fúrási jogokkal jutna valamire… Elkeserítően valószínűtlen volt, persze, de 

ábrándozni azért lehetett róla! Készített egy dossziét magának az összes fénymásolattal, és 

még mielőtt eljött a bácsitól, megbizonyosodott arról, hogy megkapott tőle minden apró 

információt. Bárcsak kivihetné magával! Aggódott, hogy amíg a munkája tart, lesz-e módja 

felkutatni Rowenát. Ez kissé visszavetette a lelkesedését. Nagyon nehéz feladatot vállalt. 

Amanda, aki nem vette észre, hogy Sophie gondolatai már máshol járnak, így szólt: – Ez a 

New York-i út legalább végleg megszabadít Dougtól. Életemben nem láttam ilyen ragadós 



alakot. Már több hónapja szakítottál vele, és még mindig körülötted lődörög, hogy 

megpróbáljon visszaszerezni. 

Sophie a barátnőjére nézett. Már várta a szokásos litániát a túlzott engedékenységéről. 

„Vajszívű Soph” lett a beceneve, amikor már nem csak mókából öltöztek ki és sminkelték 

magukat, hanem a valóságban is randiztak fiúkkal. 

– De nem fogadtam vissza – mondta kicsit méltatlankodva. 

– Nem, de hosszú sétákat teszel vele, ami épp eléggé felbátorítja, és azt hiszi, van remény! 

– Amanda nem helyeselte Sophie-nak azt a szokását, hogy az exeit megtartja barátnak. 

Sophie felsóhajtott. – Tudod, mennyire utálom cserbenhagyni az embereket. 

– Az rendben, hogy kedves vagy, Soph, de ez olyan egyoldalú. Te mindig ott vagy nekik, 

míg fordítva ez nem igaz. Ráadásul még te fizetsz mindent! 

– Már tanultam belőle! Többé nem randizom reménytelen, pénztelen, puhány alakokkal. 

Ígérem! 

– Szerintem Doug azért elég jóképű – ismerte el Amanda kicsit engedékenyebben. 

– És amikor megismertem, még állása és kocsija is volt! Csak miután velem találkozott, 

alakult úgy, hogy már nem mentek simán a dolgai, és akkor már mégsem dobhattam, nem? 

– Szerintem éppenséggel kiebrudalhattad volna, mivel rájöttél, milyen önimádó és 

unalmas. 

– Nem! Akkor nem! 

– És mi a helyzet a részegen küldözgetett könyörgő sms-ekkel, hogy fogadd vissza? 

Ez már tényleg fájt, és időnként még mindig előfordult, de ha ezt megemlíti, Amanda abba 

se hagyja a hegyibeszédet. 

– Figyelj! Dobtam, és New Yorkban úgysem ér utol! 

Amanda végre ejtette a témát. – Jó sokat fogsz vásárolni, igaz? 

– Nem hiszem, hogy sok időt töltenék a városban. A család, amelyiknek dolgozom, a 

reptérről egyenesen az otthonukba visz. – Aggodalom futott át az arcán. 

– És ha nem jövök ki a gyerekekkel? Elég elszigetelt lehet ott. 

– Természetesen jól megleszel velük! Nagyszerűen értesz a gyerekekhez. Mielőtt 

kicsomagolnál, már a hálaadásnapi jelmezüket fogod varrni. – Amanda bátorítón megpaskolta 

Sophie-t. – Teljesen odalesznek érted! 

Sophie-t megnyugtatta Amanda lelkesedése, és így szólt: – Szerintem te a halloweenre 

gondolsz, hálaadásra nem öltöznek be. 

– Tök mindegy! – mondta Amanda. – Igyál még egyet! – Mindkettőjük vizespoharát csurig 

töltötte borral, és folytatta: – Akkor nem sok időd lesz Millyre? 

– Csak ha kapok kimenőt, meg talán a végén egy kevés, remélem. Lefogadom, hogy elég 

kicsi a lakása. Nem mintha számítana. 

– És hol él ez a család? 

– Maine-ben. Arra számítok, hogy ez egy fából készült ház a hozzá tartozó 

levélszekrénnyel… 

– Náluk postaláda. 

– …egy rúdon, ahol az újságkihordó fiú csak behajítja a vasárnapi lapot a gyepre. 



– Csodálatos lesz, hidd el! – mondta Amanda. – Érzem a zsigereimben. 

Sophie grimaszolt egyet. – Abban most tiszta bor folyik, még nem is nyúltál a vizedhez! 

– Jaj, te! – összeráncolta a homlokát. – Hiányozni fogsz! 

– Te és Doug is! 

 

* 

 

Míg Sophie pakolt, az anyja az ágya szélén ült. – Hiányozni fogsz nekünk, drágám! – 

mondta, tudtán kívül Amanda szavait ismételve. 

– Nem hinném. Hisz mindegyikőtök olyan elfoglalt. – Sophie azon tűnődött, hogy megkéri 

az anyját, üljön át a székre, hogy szétteríthesse a holmiját az ágyon, és ellenőrizze, nem 

felejtett-e ki semmit. – Hol is van a listám? 

– Hihetetlen, milyen precíz vagy! – Sophie anyja ezt olyan hangsúllyal mondta, mintha 

hiba lenne. – Én a te korodban csak bedobáltam a cuccokat egy táskába, és már itt sem 

voltam! 

– Én is ezt tenném, de nem szeretnék felesleges dolgokat magammal cipelni, vagy itthon 

hagyni bármit is. – Sophie megtalálta a listáját, átnézte, és bepakolta a kimaradt dolgokat. 

Később, amikor az anyja magára hagyta azzal, hogy mindkettőjüknek készít egy csésze 

teát, Sophie kiürítette a hátizsákját, berakta a dossziét a legaljára, majd visszacsomagolt 

mindent. Amikor majd ott lesz, kikeresi a telefonkönyvből Eric bácsi unokatestvérét, 

Rowenát, és esetleg segítséget kér a munkaadóitól is. 

Másodjára már sokkal több hely maradt a hátizsákban, de gondolva a jövőbeni 

vásárlásokra, nem pakolt bele semmi egyebet, csak lement a konyhába, hogy csatlakozzon az 

anyjához. 

 

Végre elérkezett az idő, hogy nekivágjon a kalandnak; legalábbis már kezdte annak látni. 

Amanda vitte ki Sophie-t a reptérre, mert a családjának más elfoglaltsága volt, mint mindig. 

Mivel aztán sietnie kellett vissza, csak gyorsan kitette Sophie-t, de neki ez a fuvar is sokat 

számított, így legalább nem tömegközlekedéssel kellett kimennie. 

Sophie szeretett repülni. Élvezte a repülőn felszolgált ételt, figyelte a többi embert, és 

szerette azt is, hogy volt ideje olvasni és szundikálni. De ez most hosszú repülőút volt, s mire 

végre megérkezett és keresztülvergődött az örökkévalóságnak tűnő biztonsági ellenőrzéseken, 

beleértve az ujjlenyomatvételt és a retinafényképezést, valamint a rengeteg kérdést, kicsit 

elnyűttnek érezte magát. Lehangoltságát csak fokozta, hogy nem várta jó kedélyű család a 

nevével ellátott táblával a kezében. 

Nyugalmat erőltetett magára. Talán elakadtak a forgalomban, vagy elnézték az érkezési 

időpontot, vagy más jött közbe. Csak türelem, addig is figyeli a körülötte lévő világot. 

Várt egy órát, majd előkotorta hátizsákjából a cetlit, amelyre a telefonszámot írta. Próbálta 

előhívóval és anélkül is hívni, míg végre sikerült. 

– Halló! Itt Sophie beszél, Sophie Apperly! Megérkeztem! – mondta az erősen rátörő 

fáradtsághullámmal küszködve. 

A vonal másik végén rövid, rémült csend hallatszott. 



– Ó, Sophie drága, hát nem kaptad meg az üzenetemet? Tegnap küldtem. – A nő épp olyan 

kedvesnek hangzott, mint ahogy levelei alapján várható volt, de nem volt túl boldog. 

Az időeltolódás miatt már amúgy is kimerült Sophie most még jobban elkedvetlenedett. – 

Tegnap indulás előtt már nem voltam elérhető. 

– Ó, annyira sajnálom! Egy családi probléma miatt Kaliforniába kell utaznunk. Éppen most 

csomagolunk. 

– Ó! 

– Az anyám megbetegedett, és nem hagyhatom itt a gyerekeket valakivel, akit nem is 

ismernek. Biztosan megérted. Abban a pillanatban megírtam neked, ahogy megtudtam. Sőt 

telefonon is próbáltalak elérni. 

Sophie azon kapta magát, hogy még ő mentegetődzik, amiért nem kapta meg az üzenetet, 

azután eszébe jutott, hogy ez nem az ő hibája. Elfojtott egy sóhajt. Levertnek érezte magát. 

Egy órája még annyira izgatott volt, hogy végre itt van, ráadásul az útját is fizetik, és akkor 

hirtelen az egészet elvették tőle. Mi a csudához kezdjen most? 

– Mivel mi rángattunk ide, természetesen kifizetjük a visszautadat meg mindent – folytatta 

a nő. – Tudjuk a bankszámlaszámodat, majd átutaljuk a pénzt. – Kicsit megállt. – Van hol 

megszállnod? Ha kell pénz szállodára… 

– Igen. Úgy értem, van hol laknom, nincs szükségem szállodára. – Milly természetesen 

kisegítené őt. –Megleszek, ne aggódjon. Most mennem kell. – De igazából azt szerette volna 

mondani: – Át tudná utalni a pénzt most rögtön? 

Két választása volt: vagy pánikrohamot kap, és felhívja Millyt, hogy segítsen, vagy csak 

simán felhívja Millyt, és a segítségét kéri. Habár elég rémisztő volt így egyedül egy nagy 

repülőtéren egy idegen országban, amelynek legalább a nyelvét beszélte, vagy valami ahhoz 

hasonlót, a pánikkal nem sokra ment volna. Tárcsázta Milly mobilszámát. 

Amikor Milly meghallotta, mi történt Sophie-val, kicsúszott a száján néhány nem éppen 

szalonképes kifejezés, de nem tétovázott. 

– Fogj egy taxit, és gyere a lakásomra! Ne fizess többet negyven dollárnál! – Kicsit 

habozott. – Van annyid? 

– Van. 

– Akkor jó, de borravalót is adj! Körülbelül egy óra az út. Várni foglak, de utána vissza 

kell ide jönnöm a munkahelyemre. 

– Mindjárt éjjel tíz óra van! És szombat! – Sophie kezdett újra bepánikolni. 

– Tudom, de holnap lesz a bemutatónk, és még rengeteg a tennivaló! Úgy emlékszem, 

említettem. 

Sophie-nak most ugrott be. Milly munkája maga volt a megtestesült álom: egy művész 

mellett dolgozott, aki nemcsak a méregdrágán eladott műveiről, valamint bőkezű fizetéseiről 

volt ismert, hanem pazar rendezvényeiről is. Az alkalmazottai viszont keményen meg is 

dolgoztak a bérükért. 

– Ja, igen, említetted. 

Csak a taxiban jutott eszébe, hogy egy pillanatra sem fordult meg a fejében, hogy 

egyenesen hazamenjen. Hogyan nézne szembe a családjával? Hogy is tehetné meg, hogy ilyen 

közel van Millyhez, és még csak nem is találkozik vele? És hogyan vesztegethetné el a 

kifizetett New York-i repülőutat? Ráadásul küldetése is van, amelyre így most több időt 

szánhat. 



Sophie belátta, nagyon is jól döntött, és ettől jobb kedve kerekedett. New Yorkban van, 

mindjárt találkozhat a barátnőjével, és a tény, hogy itt van, már olyan, mintha egyenesen ő 

lenne Sarah Jessica Parker! 

Kinézett a kocsiablakon, égve a vágytól, hogy meglássa a jellegzetes és nevezetes 

látnivalókat, aztán rádöbbent, hogy a repülőtér meglehetősen messze van a várostól, így 

hátradőlt az ülésen, és behunyta a szemét. Azt akarta, mire kinyitja, már valóban 

Manhattanben legyen. 

Szendergéséből autódudák lármája ébresztette fel. Felült, kinézett az ablakon, és elámult 

azon, hogy egyszerre minden milyen ismerős és mégis mennyire más. Utcai lámpák és 

hirdetőtáblák csillogtak-villogtak, lüktetett az élet. Minden dalszöveg és beszélgetéstöredék, 

amelyet valaha is hallott New Yorkról, ott zengett a fejében, leginkább Frank Sinatra hangján: 

„E soha el nem alvó város csak engem vár…” 

Imádta, hogy minden annyira „amerikai”: a felfüggesztett közlekedési lámpák a többsávos 

autópályák felett, a sárga taxik, a nyüzsgés. Kislányként elég sok időt töltött azzal, hogy 

nővére videofilmjeit és DVD-it nézte, és néha úgy érezte, a filmeken keresztül éli az életét. És 

most valóban itt volt, ez olyan érzéssel töltötte el, mintha a film főhőse, és nem csak egy 

nézője lenne. 

Legjobban az utcák szélessége lepte meg, és bár az épületek irtózatosan magasak voltak, 

árnyékuk nem borult fenyegetőn a szűk utakra, ahogy az a filmekben látszott. 

– Túl sok Supermant néztem – dünnyögte magában Sophie. Az időeltolódás és a 

meghiúsult munka miatt érzett levertségét izgatottság váltotta fel. 

Még a nem felhőkarcoló magasságú épületek is sokkal magasabbnak tűntek, mint a 

hasonló londoni társaik. 

Arra gondolt, milyen csodálatos lenne itt élni, vagy itt dolgozni, ahogy Milly teszi. 

A barátnője mázlista, hogy ennyire fiatalon ilyen érdekes munkája van, állapította meg 

Sophie. Csak pár évvel idősebb nálam, de felelősségteljes és mesés állásban dolgozik egy 

olyan helyen, amit imád. És én? Még egy bébiszitteri munka sem jön össze! 

Aztán arra gondolt, hogy nagyon is sikeres gyerekvigyázó volt, és nem az ő hibája, hogy 

most nincs munkája. S bár elég bosszantó, hogy a munkaadói így eltűntek, de ki fogják fizetni 

a repülőjegyét. Vagy ha mégsem – és különösen ez esetben –, az útja nem lehet hiábavaló. 

A lehető legjobban kell kihasználnia minden percét, hogy utánajárjon a küldetésének, 

kinyomozza a felmenőit, és végül győztesen térjen haza. És ha ettől még senki sem lesz is 

milliomos, de gazdagabb lesz azzal, amit megtudott. Legalábbis Eric bácsi biztosan el lesz 

ragadtatva. 

A taxi megállt Millyék háza előtt. Ahogy Milly is leírta, az Upper West Side-ban voltak, a 

Central Park mellett, egy csendesebb utcában. Az épület jellegzetes barna homokkőből 

készült ház volt, éppen mint Carrie-é a Szex és New Yorkban, amiről Milly már költözésekor 

beszámolt Sophie-nak és Amandának. Hosszú lépcsősor vezetett fel a bejárathoz, és Sophie 

látta a tűzlétrákat, ahogy cikcakkban vezettek lefelé a lakások mentén; a hely még éjszaka is 

nagyon ígéretesnek tűnt. 

Sophie átnyújtott néhányat az értékes dollárjaiból, maga után vonszolta hátizsákját a 

lépcsőn, és megnyomta a Milly neve melletti csengőt. Amíg várakozott, felnézett a fehér 

vonalakkal elválasztott vörös téglasorokra. Az egész épület úgy nézett ki, mint egy mozifilm 

vagy tévédráma helyszíne. Milly elmesélte, hogy az emberek gyakran az irodáik felett laknak, 

így a lakás vagy kereskedelmi célú ingatlanok jobban összekeverednek, mint a legtöbb angol 

városban. 



 

Néhány pillanattal azután, hogy becsengetett, már ujjongva ölelték egymást, izgatottan 

ugráltak és sikongattak. – Isten hozott New Yorkban! – kiáltotta Milly, és Sophie úgy érezte, 

ezek voltak a legizgalmasabb szavak, amelyeket valaha is hallott. 

Milly ragaszkodott hozzá, hogy felcipelje Sophie zsákját a számos lépcsőfordulón 

keresztül, egészen a lakásáig. – Figyelmeztetlek, ez egy kis lakás, de érezd csak otthon 

magad. Attól tartok, máris vissza kell mennem dolgozni. A holnapi kiállításig még egy csomó 

dolgunk van. Itt is vagyunk! 

Kinyitotta az ajtót, amely mögött mindössze egy lakószoba volt, kis konyhával a végében. 

A szobában csupán egy kinyitható dívány, egy kis asztal két székkel, és egy sor fényes fonott 

ruháskosár állt. 

– Eléggé kicsi – mondta Milly, mert belelátott Sophie gondolataiba. 

– Tündéri! – mondta Sophie automatikusan, arra gondolva, hogy bár a lakás apró – sokkal 

kisebb, mint amilyeneket a tévében látott –, remek szórakozás lesz együtt lenni Millyvel. 

– A méret nem számít – mondta, és komolyan is gondolta. – De már olyan későre jár! 

Biztos, hogy vissza kell menned dolgozni? – Sophie hangulata, amelyet ingadozóvá tett a 

hosszú utazás, most leszállóágban volt. Hirtelen iszonyú fáradtnak érezte magát, neki 

körülbelül hajnali öt óra volt, és kicsit lehangolta, hogy megérkezése után ilyen hamar magára 

hagyják. 

– Tudom, de holnap lesz a megnyitó – ismételte Milly, mielőtt folytatta volna a 

körbevezetést. – Itt zajlik minden: evés, alvás, tévézés – mondta. 

– Ez itt a konyha – mutatott a helyiség végébe, ahol egy mikrohullámú sütő, egy mosogató 

és egy hűtőszekrény állt. – Ez pedig a fürdőszoba. Csak egy zuhanyozóval szolgálhatok, de 

legalább jól működik. Most már tényleg rohannom kell. Ha bármire szükséged van, 

nyugodtan érezd magad otthon. – Adott még egy puszit Sophie-nak, és kinyitotta az ajtót. 

Aztán visszafordult. –Ja, az ágy az a kanapé. Ki kell húzni. Tudod, hogy működik? 

Sophie bólintott. 

– Van sör a hűtőben – tette még hozzá Milly, mert észrevette Sophie elesettségét. – 

Szolgáld ki magad. Majd csendben leszek, ha megjöttem, hogy ne zavarjalak. Ugye nem 

bánod, ha meg kell osztanunk az ágyat? Amikor gyerekek voltunk, számtalanszor megtettük. 

Remekül fogjuk érezni magunkat! 

Sophie, miután kiment a mellékhelyiségbe és kezet mosott, kicsit vidámabbnak érezte 

magát. Gyorsan számba vette a lehetőségeit. Nem úgy nézett ki, hogy Millyvel a minimálisnál 

több ideig együtt lakni közéjük tartozik. Millynek ugyan igaza volt, amikor azt mondta, már 

sokszor aludtak közös ágyban, vagy inkább egy matracon a földön, de mindig csak egy-egy 

éjszakát. Pár napnál tovább most sem működhet így. 

Kivett egy sört, és csak úgy, üvegből megitta. El akart nyúlni az ágyon és aludni, de előbb 

ki kell találnia, hogyan alakítsa át a kanapét. Aztán majd ha felébred, kitervel valamit. 

Egyvalamiben teljesen biztos volt: addig nem megy haza Angliába, amíg el nem ér valami 

érdemlegeset. Ha most feladná, otthon véget sem érnének a családja szidalmai. Nemcsak 

meggondolatlannak tartanák, aki egy rakás pénzt ölt bele az utazásba egy nem létező munka 

miatt, hanem csavargónak is. Szerették ilyen hangzatos kifejezésekkel illetni Sophie-t, 

amilyen gyakran csak lehetett. 

 

Amikor Milly másnap reggel munkába indult, megkérdezte Sophie-tól: 



– Miért nem jössz el a ma esti megnyitóra? Annyian lesznek ott, hogy senkinek nem fog 

feltűnni egy plusz ember. 

– Nem mehetek egy flancos tárlatmegnyitóra? –Sophie megborzongott a javaslatra. Nem 

sokat aludt, amióta Milly hazaérkezett, és úgy érezte magát, mint egy darab rongy. – Az 

emberek azt fogják hinni, hogy pincérlány vagyok, és ettől komplexusaim lesznek. 

Milly szeme elkerekedett. – Nem, ha nem úgy öltözöl! Majd adok kölcsön valamit. Most 

indulnom kell. Legyen szép a napod! 

Sophie visszaintegetett a barátnőjének, utánozva annak mozdulatait. Majd eltűnődött, 

miként használja ki legjobban idejét New Yorkban. Úgy döntött, az álláskeresés várhat egy 

napot. Ma inkább felfedezi a környéket. 

Milly adott neki egy térképet, mondott néhány útbaigazítást a metróhálózatról, amit Sophie 

már el is felejtett, és azt is megmutatta, merre van a városközpont. Sophie inkább a séta 

mellett döntött, különösen mivel olyan csípősen friss, mégis napos, csodálatos őszi délután 

volt. 

A hideg ellen jól felöltözött, és sikerült megtalálnia a Central Parkot anélkül, hogy elő 

kellett volna húznia a térképet. Lenyűgöző volt ez a hatalmas, vidékies terület, ahol mókusok 

ugrándoztak, emberek kocogtak és zsonglőrködtek, és mindez a világ egyik legnagyobb 

városában! Természetesen Londonban is voltak parkok, de azok valamiért nem tűntek ilyen 

különlegesnek. 

Alig hajtogatta szét a térképet, máris két járókelő, egymástól függetlenül odajött hozzá. 

– Segíthetek? Eltévedt? 

Sophie felpattant. Mondták már neki, főleg a családja, hogy a New York-iak gorombák és 

barátságtalanok, és hogy a Central Parkban majdnem biztos, hogy kirabolják az embert. 

– Öö, nem igazán… csak ellenőrzöm, jó helyen járok-e. 

– Ó, angol! Milyen bájos kiejtés! Merre tart? Mit szeretne látni? 

Egy másodperccel később rájött, hogy a középkorú nőnek és az idősebb, öltönyös 

úriembernek esze ágában sincs őt kirabolni, és hogy valójában csak segíteni akarnak. 

– Szeretnék a lehető legtöbbet látni New Yorkból, de gyalog – magyarázta Sophie. 

– Vásárolni is szeretne? – kérdezte a nő. 

– Csak kirakatokat nézegetni. Nem szeretnék pénzt költeni – mondta Sophie határozottan. 

– Akkor nem árulom el, hol vannak a diszkontáruházak! 

– Tartsuk a térképet a tetejével felfelé – tette hozzá a férfi. 

– Úgy is remekül el lehet tölteni a napot New Yorkban, hogy egy centet sem költ az ember 

– mondta a nő. 

– Akár egy komphajóra is felszállhat – helyeselt a férfi. – A Staten Island-i kompra, 

például. 

– Arra, ami a Dolgozó lány című filmben volt? Sajnálom, de az összes New Yorkról szóló 

ismeretemet filmekből és tévéműsorokból szereztem. 

– Én is így vagyok Londonnal – nevetett egyetértéssel a nő. – Sose jártam ott, de jól 

ismerem! 

Mire a két ember útbaigazította, Sophie már nem érezte magát egyedül egy nagyvárosban, 

inkább a kalandot látta benne; s ez jó érzéssel töltötte el. 



Keresztülgyalogolt a parkon, és megérkezett az üzletekhez. Elsétált a híres tervezők boltjai 

mellett, de egyikbe sem merészkedett be, csak megnézte a kirakatokat. Közben persze a 

legszívesebben Carrie Bradshaw bőrébe bújt volna, és olyan magas sarkú cipőkben sétált 

volna, mint ő, amikor egyszer csak felnézett, és észrevette, hogy már a Bloomingdale's 

áruháznál jár. A Bloomie'snél, az eredeti „kis barna bevásárlótáska” hazájában. Az izgalomtól 

majd kiugrott a szíve, ahogy belépett. 

Csaknem azonnal ott termett egy gyönyörű, fiatal, fekete bőrű nő, és megkérdezte Sophie-

tól, szeretne-e kipróbálni egy új parfümöt. Sophie habozott, erre a nő így szólt: 

– Átjönnél a pulthoz? A kollégám szívesen segít, ha valami egyébre lenne szükséged. 

Sophie odanézett, ahová a fiatal lány mutatott, és meglátott egy üres széket. Már sokat 

sétált aznap reggel, úgyhogy odament. 

– Szia – mondta egy másik gyönyörű lány, ezúttal spanyol akcentussal. – Miben lehetek 

ma a segítségedre? 

– Hogy őszinte legyek, nem vásárolni jöttem, csak szeretnék… 

– Szeretnéd, hogy kisminkeljelek? – kérdezte a lány. – Nagyon szép bőröd van, de úgy 

gondolom, kicsit kiemelhetnénk a szemed színét. Foglalj helyet. Angol vagy? 

Fél órával később Sophie kisétált a Bloomingdale's-ből, kétszer annyi sminkkel az arcán, 

mint amennyit valaha is egyszerre magára tett, a kezében hetekre elegendő árumintával. 

Millynek is vásárolt egy apróságot, sminkkészletet egy aranyos kis neszesszerben, saját magát 

pedig harisnyával lepte meg, így egyszerre két kis barna bevásárlótáskát lóbált boldogan a 

kezében. Ha vigyáz, a smink akár az esti rendezvényig is kitart. 

A nap hátralévő részét városnézéssel töltötte. Megtalálta az Empire State Buildinget is, 

majd száz másik turistával együtt felment a felvonóval, ahogy az amerikaiak hívják a liftet. 

Felfedezte, hogy a hátát az épületnek támasztva élvezi a kilátást legjobban. Lefelé menet 

szóba elegyedett egy itt dolgozó nővel, aki elmondta, hogy bár évek óta ez a munkahelye, 

még mindig tart a magasságtól. Elnézte, amint az emberek a Rockefeller Központban 

korcsolyáznak, amit ő is szívesen megtett volna, de örült, hogy egy időre megállhatott 

pihenni. 

Mindenhová gyalog akart elmenni, egyrészt takarékosságból, másrészt, mert a bonyolult 

metróhálózat elsőre ijesztőnek tűnt. Néhányszor eltévedt, ilyenkor elő kellett vennie a 

térképet, hogy megnézze, hol jár. Mindig ugyanaz történt: emberek vették körül, és lelkesen 

segédkeztek neki. Meglelte a Negyvenkettedik utcát is, ahol örömében legszívesebben táncra 

perdült volna, a Broadwayn meg úgy érezte, mindjárt dalra fakad. Eljutott egészen Greenwich 

Village-ig, megtalálta a Magnólia pékséget, az üzletet, ahol Carrie minitortákat vásárolt. 

Japán turisták álltak sorba az üzleten kívül, de ő úgy döntött, nem csatlakozik hozzájuk. 

Szórakozottan bámult valamit, ami hasonlított egy óriási, többemeletes, autókból épített 

tortára, s ami nyilván egy parkolóház volt, ahol nagyon sok autó fért el kis helyen, és 

egyszerre rájött, mennyire kimerült. Bár luxus volt, leintett egy taxit, mert úgy döntött, ez 

része New York megismerésének, s ezért indokolt kiadásnak számított, majd visszament 

Millyhez. Ledőlt sziesztázni, élvezte, hogy egyedül övé az ágy. Mire Milly hazajött, már 

készen állt a partira. 



Ötödik fejezet 

 

 

 

 

 

 
– Kicsit túl rövid – mondta Sophie, miután felvette Milly ruháját, és megnézte magát a 

tükörben. Nem ez volt az első eset, hogy tőle kért kölcsön ruhát. Milly kicsit idősebb volt két 

barátnőjénél, így a ruhatára is konszolidáltabb volt, ezért Sophie és Amanda szívesen 

fosztogatta. 

Milly hátulról nézegette. – Nincs ezzel semmi baj, hacsak nem szalad a harisnyád. 

– Teljesen új – büszkélkedett Sophie. – Ma vettem, és itt harisnyanadrágnak mondják. 

Milly nevetett. – Örülök, hogy kezded felszedni az amerikai angolt. És mi van a cipővel? 

Sophie grimaszolt. – Nincs elegáns cipőm. Csak a régi lapos sarkú csizmám, vagy az 

edzőcipőm. Elvégre egy bébiszitter nem billeghet tűsarkakon. 

Milly egyetértőn bólintott. – Kölcsönadom az egyik magas sarkúm. Nagyjából egy a 

méretünk. – Bebújt a kanapé alá, és egy dobozban keresgélt. 

– Ez nem cipő, Milly – mondta Sophie, amikor meglátta a felkínált lábbelit –, hanem 

gólyaláb. Nem leszek képes járni benne! 

– De nézd, milyen gyönyörű! Vedd csak fel, és fejezd be a nyafogást! 

Sophie belelépett a cipőbe, és vonakodott elismerni, hogy egyszerűen fantasztikus. 

– Ha annyira odavagy érte, miért nem te veszed fel? 

Milly incselkedve nézett rá. 

– Mondhatnám, hogy szeretném, ha a legjobb barátnőm, aki végre itt van nálam, legalább 

egy Louboutin cipőt viseljen az első New York-i estélyen. 

– De…? – Sophie ajka megrándult. Tudta, még jobb érv következik. 

– Az igazság az, hogy én dolgozni megyek oda, és nem futkoshatok ilyesmiben. Ezért 

inkább hagyom, hogy te álldogálj benne, és bámulják csak a lábad. Ha most lennél olyan 

kedves, és elállnál a tükör elől, én is magamra kapnék valamit. 

Sophie letelepedett a kanapéra. 

– Míg New York nyilvánvalóan elég nagy kettőnknek, a lakásoddal nem ez a helyzet. 

Holnap megpróbálok állás után nézni, elsősorban valami bentlakásosat keresnék. 

Milly egy pillanatra abbahagyta a sminkelést. 

– Miért nem hagyod az álláskeresést, Soph? Egyszerűen itt maradsz, és jót mulatunk 

együtt. Tudom, kicsit szűk a hely, de nem szeretném, ha a város másik végébe költöznél. 

Olyan lehangoló lenne! 



– Nem akarok rajtad élősködni! Neked egyébként is dolgoznod kell. Emellett van egy 

amolyan küldetésfélém. Ha itt maradok nálad, egy hét múlva haza kellene mennem, feltéve, 

ha be tudom váltani a jegyem. Valószínűleg addigra elfogy a költőpénzem. Bár, ha átutalnák a 

visszafelé szóló jegy árát a bankszámlámra, talán segítene. 

– Na látod! Nincs szükséged állásra, és hazamenned sem kell! Egyszerűen jól érezzük 

magunkat, és kész! 

– Ez most éppen olyan, mint amikor tinédzserként a bulit vártuk. 

– Igen – helyeselt Milly. – Már csak Amanda hiányzik, hogy tökéletes legyen! 

– És valóban olyan jól megy itt a sorod New Yorkban, Mills? Gondolkodtál rajta, hogy 

örökre itt maradj? 

Milly vállat vont. – Persze most minden tökéletes: tüneményes pasi, fantasztikus állás; de 

azt hiszem, végül hiányozna Anglia. 

– Amanda is annyira a helyén van. Csak én nem. –Sophie felsóhajtott. 

– Tulajdonképpen mindannyian túl fiatalok vagyunk még, hogy megállapodjunk, még én 

is. Egyébként, milyen küldetés? Érdekesen hangzik – mondta Milly, miközben feketére 

festette a szempilláját. 

– Talán az is. Mikor Eric bácsikámnál dolgoztam, rábukkantam néhány iratra, valami 

olajkút fúrási jogairól szólnak, amelyeket aztán részvényekként ráhagytak különféle 

családtagokra… – megállt. 

– Folytasd! – biztatta Milly, miközben a rúzsáért nyúlt. 

– Nem egyszerű, de talán megtalálhatnék mindenkit, aki kapott a részvényekből, és 

rávenném őket, hogy fogjanak össze, így kezdhetnénk valamit a jogokkal. Bérbe adnánk vagy 

valami ilyesmi. Tulajdonképpen az egyik idősebb rokonom már megpróbálkozott ezzel. Van 

egy New York-i címem. Ha kiderítem, meddig jutott a tervével, talán folytathatom. 

– Jól hangzik, habár kissé valószínűtlenül. – Milly kétkedve nézett rá, nyilván nem szerette 

volna, ha barátnője túl sokat vesződik olyasmivel, aminek ilyen halvány esélye van a sikerre. 

– Az igaz, de tudod, hogy szeretem a kihívásokat! 

A tükörben találkozott a tekintetük. 

– Ha valaki képes sikerre vinni egy ilyen dolgot, akkor az csak te lehetsz, te kis 

leleményes! 

– Köszönöm. Gondolj bele, a családom végre emberszámba venne, ha a segítségemmel 

meggazdagodna! 

– A gazdagságot sem érdemlik meg, és téged sem! Túlságosan jó vagy hozzájuk – megállt, 

majd könyökével kissé oldalba bökte Sophie-t. 

– Ha készen vagy a szempillafestéssel, hódítsuk meg a várost! 

Sophie felszökkent, aztán bizonytalanul imbolyogni kezdett Milly magas sarkújában. 

– Annyira izgatott vagyok, hogy New Yorkban fogok ma szórakozni! Még akkor is, ha 

csak egy unalmas művészeti galériáról van szó. 

Sophie kispolgári hozzáállása a modern művészetekhez már régóta vicc tárgya volt 

közöttük, így Milly elengedte a füle mellett ezt a megjegyzést. 

– Gyerünk, ne várakoztassuk az érdeklődőket! Ha bárki megkérdez, mit gondolsz erről 

vagy arról a festményről, mondd csak, hogy bámulatos. 



– Ó, nagyon ravasz! 

Milly biztos volt benne, hogy Sophie szándékosan sosem tenne olyat, amivel kínos 

helyzetbe hozná. Segített barátnőjének kievickélni a lakásból, majd bezárta az ajtót. 

 

Ahogy taxival áthaladtak New York utcáin (a taxit Milly cége fizette), Sophie így szólt: 

– Tisztára, mint gimis korunkban, nem? 

– Te gimis voltál, én meg már főiskolás. Én nem játszottam a nagylányt a kocsmákban, 

amikor még nem értem el a korhatárt. Neked viszont, mivel elég magas voltál, sikerült. 

– Még mindig magas vagyok – mondta Sophie szemérmesen –, és még mindig elkérik a 

személyim. 

– Itt is el fogják. Huszonegy alatt nem ihatsz alkoholt. 

– Tudom. Szerencsére itt az útlevelem. Ó, nézd! Az egész Broadway ki van világítva! 

Annyira izgalmas! El sem tudom hinni, hogy itt vagyok! Most így együtt, még inkább olyan, 

mintha a Szex és New York egyik epizódjában lennénk! 

Milly kuncogott. – Bébiszitterként nem lett volna ennyi szórakozásod. Nem itt laktál volna 

a városban, igaz? 

– Nem, azt hiszem, kicsit kijjebb, de azért a koszt és a kvártély meglett volna. És a 

küldetésemmel is haladhattam volna. 

– Még így is lehet. 

Sophie habozott. – Tudom, de mindenképpen állást kell szereznem, hogy egy nyaralásnál 

hosszabb ideig maradhassak. Pénzt kell keresnem, hogy fenntartsam magam! 

Milly az ajkába harapott. – Szerintem nem lesz olyan könnyű állást találni. 

– Semmi sem könnyű! – jelentette ki Sophie. – De csak kevés dolog van, ami lehetetlen. 

– Hú! – mondta barátnője. – Ez úgy hangzott, mint egy falvédőszöveg. 

– Valójában egy kis emléktáblán láttam – mondta Sophie nevetve. 

Amikor odaértek a galériába Chelsea-be, Milly bemutatta Sophie-t néhány kollégájának. 

Bár szívélyesen és barátságosan fogadták, mindannyian nagyon elfoglaltak voltak, így hamar 

ott is hagyták. Sophie magára maradt. 

Utat tört a tömegben, ahol senkin sem látszott, hogy különösebben érdeklődne a művészet 

iránt, mígnem látótávolságon belül került egy festményhez. Alaposan megvizsgálta, mintegy 

megadta a lehetőséget a képnek, de nem, akkor sem értette, és még abban sem volt biztos, 

hogy egyáltalán tetszik-e neki. 

Megtekintett még néhány képet, különböző művészektől, de egyik sem indított meg benne 

semmit. Szomorúan állapította meg, hogy valójában csak azokat a képeket kedveli, 

amelyeken felismeri az ábrázolt dolgokat. 

Éppen megtalálta a mellékhelyiséget jelző táblát, és elindult az odavezető folyosó irányába, 

amikor felfigyelt egy idősebb hölgyre. Valami nem stimmelt vele. Sophie kilépett Milly 

magas sarkújából, és futni kezdett. 

Miközben elrohant a körülötte álló emberek mellett, hogy elérje az idős hölgyet, Sophie 

arra gondolt, ha most egy filmben szerepelne, ezt a jelenetet lassítva mutatnák. Szerencsére, 

futballnyelven szólva, egy becsúszó szereléssel elérte a nőt, mielőtt az összeesett volna. 



– Megvan! – mondta, lefékezett, és megfogta az asszonyt. Aztán gyengéden leeresztette a 

földre, letérdelt mellé, és megtámasztotta. 

– Ó, drágám! Honnan tudtad, hogy el fogok ájulni? –kérdezte levegőhöz jutva az idős 

hölgy, és hálásan nézett fel Sophie-ra. 

– Valami nem stimmelt önnel. Úgy láttam, kicsit megtántorodott. 

Az idős hölgy megrázta a fejét, mint aki még mindig kába egy kicsit. 

– Gyors a reakcióidőd, és angol vagy! 

Sophie elnevette magát. 

– Igen, de nem hiszem, hogy a két dolog feltétlenül összefügg egymással. 

– Az lehet. 

Az asszony megigazította a szoknyáját, és elrendezte a ruházatát. Elegáns krémszínű 

dzsörzékosztümöt, hozzá gyönyörű cipőt viselt, és Sophie azt is megfigyelte, hogy a 

tökéletesen manikűrözött kezeket számtalan csillogó ékszer díszíti. Sophie hozzá képest 

slamposnak érezte magát. 

Mások is odasereglettek, aggódó arckifejezéssel. Az idős hölgy elhessegette őket. – 

Köszönöm, de majd ez a fiatal lány a gondomat viseli. 

Sophie leült, és kinyújtotta a lábait, hogy kényelembe helyezze magát. Most mindketten 

ugyanolyan pózban üldögéltek a falnak támaszkodva. 

– Jobban van? 

– Egy kicsit. Minden elsötétült, és úgy éreztem, kicsúszott alólam a talaj. 

– Bizonyára ez tűnt fel nekem is. Nemrég a bácsikámat gondoztam. Észreveszem, ha 

valaki hirtelen megtántorodik. 

– Nagyon hálás vagyok! Ha elesem, eltörhetett volna valamim, és akkor hosszú időre 

ágyhoz lennék kötve. 

– Az a trükkje, hogy nem szabad túl gyorsan felkelni. Itt maradunk szépen, amíg teljesen 

jól lesz. 

A családja időnként szóvá tette, hogy Sophie-ból hiányzik a zavarba esésért felelős gén. 

Bár nem hitte, hogy ez igaz, most is egész jól érezte magát a földön ücsörögve, várva, hogy az 

idős hölgy jobban legyen és felkeljen. 

– Elég idős vagyok már ahhoz, hogy ne törődjem azzal, hogy nevetségessé válhatok – 

mondta az asszony. 

Sophie felnevetett. – Én meg egy angol turista vagyok, minden gőg nélkül, úgyhogy 

üldögélhetünk és beszélgethetünk itt nyugodtan. Egyedül jött? Nincs itt senkije? 

– Az unokám a közelben van valahol. Úgy volt, hogy itt találkozik a barátnőjével. Elment 

megkeresni, én meg úgy gondoltam, egyedül is kimehetek a női mosdóba. – Mosolyogva 

kacsintott Sophie-ra. – Látod, én is angol vagyok. Téged hallgatva eszembe jutott, hogyan is 

neveztük a dolgokat. Ez csakugyan egy mellékes helyiség, ha valaki csak azért megy be, hogy 

kicsit sziesztázzon. – Majd elrévedt a tekintete. 

– Tudod, én nagyon fiatalon kerültem ide. Már egészen asszimilálódtam. Meg akartam 

őrizni a kiejtésemet. – Sophie érzékelte, hogy enyhe akcentussal beszél. – Háborús 

menyasszony voltam – folytatta az idős hölgy. 

– Tényleg? Ez nagyon érdekes! Meséljen róla! 



Vidáman elcsevegtek kettesben, a galéria padlóján ülve, s időnként felhúzták a lábukat a 

mosdóba tartó nők útjából, amikor egyszer csak megjelent egy nagyon magas, elegánsan 

öltözött férfi, kezében Sophie lerúgott cipőivel. 

A lány szerint túl „jól fésült” volt: elegáns frizura, pompás öltöny, tökéletesen vasalt ing és 

fényesre suvickolt cipő. A haja sötétszőke, a szeme meg talán zöld, Sophie nem igazán 

láthatta onnan, ahol ült. Látszott rajta, nem találja rettentően viccesnek, hogy a nagymamája a 

földön üldögél egy ismeretlen fiatal lány társaságában. Szőke nő álldogált a férfi mögött, 

olyan cipőben, amilyenben Sophie talán egy lépést sem tudna megtenni hasra esés nélkül. 

Rajta sem látszott, hogy szórakoztatja a dolog. 

– Ez a magáé? – szólt a férfi Sophie-hoz, egy másodperc erejéig rápillantva, majd az idős 

hölgyhöz fordult. – Nagymama, jól vagy? – Leguggolt hozzá. – Hallottam, hogy baleset ért. 

Miért nem engem hívtál? 

A férfi becsületére legyen mondva – gondolta Sophie –, látszik, hogy valóban aggódik. 

– Jaj, ne fontoskodj drágám! Ez a kedves fiatal hölgy vigyázott rám. – Ez itt az unokám, 

Luke. Luke Winchester. Luke, ő itt… 

– Sophie Apperly – mutatkozott be Sophie. 

– Ó! – mondta az idős hölgy, hirtelen feléje fordulva. – Csak nem nyugat-angliai? 

– De igen – helyeselt Sophie. 

Ettől az idős hölgy nosztalgiával felsóhajtott: – Én is onnan származom! 

– Igazán? – mondta Sophie. – Melyik részéről? 

– Még mindig nem vette fel a cipőjét – vágott közbe Luke Winchester, akit nem hatott meg 

nagymamája óhaza iránti elragadtatása. 

– Nem – Sophie értette, mire céloz. Lehet, hogy az asszony beteg; s a férfi nem akart 

sokáig várni a kivizsgálással. Átvette Luke-tól a cipőket, és a lábára húzta. 

– Túl magasak a futáshoz. Amint láttam, hogy a nagymamája meginog, csak lerúgtam, és 

már szaladtam is. Szerintem most már rendben van. 

– Maga orvos? – kérdezte a férfi. 

– Nem, de van… 

– Azt hiszem, a nagymamámnak sürgősen orvosra van szüksége – folytatta. 

– Ahogy mondja – helyeselt Sophie. 

– Ó, ne fontoskodjatok! Jól vagyok! Csak megszédültem egy kicsit, de Sophie elkapott, 

mielőtt elestem volna. – Az idős hölgy láthatóan teljesen jól érezte magát. – Egyébként 

Matilda Winchester vagyok, de a barátaim csak Mattie-nak szólítanak. – Barátsága jeléül 

megveregette Sophie karját. 

– Nagymama, egész este itt akarsz ülni? – kérdezte Luke. 

Matilda felkacsintott Luke-ra. – Hát, jól érzem magam idelent. Talán így kellene 

maradnom! 

Sophie úgy látta, Luke meglehetősen szigorú arcvonásai megenyhültek. – Ha már elég jól 

érzed magad, akkor felkelhetnél. Ezenkívül van itt valaki, akit szeretnék neked bemutatni. 

A szőkeség előrelépett, megfogta Matilda másik könyökét, és az unokával együtt talpra 

segítették. Sophie a földről segédkezett, amíg végre Matilda biztonsággal talpra állt. Majd ő is 

feltápászkodott. 



– Bemutatom Tylert – mondta Luke. – Tyler Marin. Tyler, ő a nagymamám, Mrs. 

Winchester. 

Tyler kezet nyújtott. – Annyira örülök, hogy megismerhetem, Mrs. Winchester. Luke 

állandóan önről mesél. 

– Gondolom, ezt ön mennyire elbűvölő jellemvonásának tarthatja – mondta Matilda, ahogy 

áthatóan szemügyre vette a szőkeséget. 

Tyler aggodalmasan felnevetett, mert nem volt biztos benne, hogyan értse. 

– Nagymama, kérlek, ne ugrasd Tylert! – mondta Luke. – Egyébként sem beszélek rólad 

egyfolytában. 

– Ezt örömmel hallom. A társadalom oszlopos tagjaként még nem kell feltétlenül 

unalmasnak is lenned. 

Luke összehúzta a szemöldökét. – Milyen angolos lettél hirtelen! 

– Tudom! – A nagymamán nem látszott bűntudat. –Találkoztam egy honfitársammal. Nos, 

drága… Sophie, ugye? Gyere, vacsorázz velünk. Szeretnélek jobban megismerni. 

A Luke arcára kiülő döbbenet láttán Sophie szinte kísértést érzett, hogy elfogadja az 

ajánlatot. 

– Szívesen mennék, de más terveim vannak, ahogy ezt itt mondják. A barátnőmmel, 

Millyvel érkeztem, és amint végzett, elmegyünk valahová vacsorázni, onnan pedig egy 

klubba. Ez is a munkája része. 

– Ó, és melyik klubba? – kérdezte Tyler. 

– Nem emlékszem pontosan… valami szám… meg valami állat… 

– A Nyolc Bölényre gondolsz? – Úgy tűnt, ez hatással van Tylerre. 

Luke, akit már untatott ez a beszélgetés, közbeszólt: – Nos, remélem, jól fogja ott érezni 

magát, Miss… 

– Kérem, hívjon Sophie-nak – mondta Sophie, aki érezte, hogy Luke a hivatalos 

megszólítással meg akarja tartani a három lépés távolságot, és gyorsan közbeszólt, mielőtt 

még a vezetéknevét is kimondhatta volna. 

Ebben a pillanatban megjelent Milly. 

– Sophie! Mi a csudát művelsz itt? A fülembe jutott, hogy volt valami zűrzavar a 

mosdónál. Sejthettem volna, hogy neked is közöd van hozzá! 

– Jaj, kedvesem, ne szidd le a barátnődet! – mondta Matilda. – Megmentett a hanyatt 

eséstől. – Lopva az unokájára pillantott. – Szeretném, ha velünk tartana vacsorára, de azt 

mondja, már van programja. Veled? 

Milly bólintott. – Igen. Éppen érte jöttem. 

– Ő a barátnőm, Milly – jelentette be Sophie, mellőzve minden formaságot. 

– Jó – mondta Luke. – Úgy értem, nagyszerű, hogy Sophie nem marad egyedül. Mi 

megyünk is. Nagyon köszönöm, hogy a gondját viselte a nagymamámnak. 

De Matilda nem akart csak úgy elrohanni. – Luke, drágám, nem hagyom Sophie-t elmenni 

bármiféle elérhetőség nélkül. Adj neki egy névjegykártyát; a hátuljára felírhatja nekem a 

telefonszámát. 

– Jó lenne újra találkozni önnel, amíg New Yorkban vagyok – mondta Sophie, miközben 

elvette a kártyát és ráírta a számot. 



– Meddig tartózkodik itt? – kérdezte Luke, nyilvánvalóan nem azért, mert tudni akarta, 

csupán udvariasságból. 

– Leginkább attól függ, hogy találok-e munkát, vagy sem. – Sophie rámosolygott, és 

átnyújtotta a kártyát. –Ha nem, akkor körülbelül még egy hétig leszek itt. 

– Van zöldkártyája? – kérdezte. 

– Nincs – mondta Sophie élesen. 

– Akkor attól tartok, nem lesz könnyű elhelyezkedni. – Ezt kijelentésnek szánta, nem 

véleménynek. 

– Mindenki folyton ezzel jön – mondta Sophie Millyre tekintve. – De attól félek, ha nekem 

valamiről azt mondják, hogy nagyon nehéz megtenni, annál elszántabban próbálom 

véghezvinni. – Ahogy kimondta, rájött, hogy ez nem feltétlenül erény. 

Matilda viszont nyilvánvalóan annak találta. – Jól teszed, drágám! Ez a lány egyre jobban 

tetszik nekem. Luke, ha nem hagyod, hogy elraboljam Sophie-t, induljunk vacsorázni! 

Luke csak erre várt, de Matilda nem akart elmenni anélkül, hogy csókot ne nyomjon 

Sophie arcára, majd újra köszönetet mondott, és megígérte, hogy tartani fogják a kapcsolatot.  

– Ó, és Luke, adj neki még egy névjegykártyát, hogy el tudjon érni, ha neki lenne szüksége 

rám. 

– Nagymama, de hiszen nyomtattam neked néhány különösen szép kártyát. Egy sincs 

nálad? 

Matilda megpróbált bűntudatosnak tűnni, de nem volt túl meggyőző – Csak ez a vacak kis 

táska van nálam, a kártyák meg egy másikban vannak. 

Luke átnyújtotta a kártyát, ám az arckifejezése nyilvánvalóvá tette, nem akarja, hogy 

Sophie használja is. 

Sophie ránézett, és érdeklődőn felvonta a szemöldökét. Nem állt szándékában kapcsolatban 

maradni Luke-kal, de azt akarta, a férfi aggódjon amiatt, hogy esetleg mégis fog. Mi üthetett 

belé? Hogy lehet ilyen felfuvalkodott, miközben a nagymamája annyira kedves és barátságos? 

 

– Nem rossz a pasi! – mondta Milly. Karon fogta Sophie-t, és átevickéltek a tömegen. 

– Nem – ismerte el önkéntelenül Sophie, különösen annak fényében, hogy megállapította, 

Luke szeme valójában aranyszínű, sötét gyűrűvel az írisz körül. – De nem kedves. A 

nagyanyja viszont nagyon bájos. 

– Szóval, hogy keveredtél az egészbe? – Milly intett az egyre nagyobb számban köré 

gyülekező barátainak, jelezve, hogy ő és Sophie most távoznak. 

– Távolabb szemlélődtem… 

– Mint általában. 

– …nos, mint általában a galériákban, és láttam, hogy el fog ájulni, vagy valami ilyesmi 

történik vele, szóval lerúgtam a cipődet, és rohantam, hogy elkapjam. 

– Kedves tőled. – Úgy tűnt, mintha Millyt kissé meglepné az irgalmas cselekedet. 

– Mégsem hagyhattam, hogy összeessen, nem? Eltörhette volna a csípőjét. 

– De nem is ismered! Valaki más is segíthetett volna. 



Sophie vállat vont. – Nem hinném. Amikor Eric bácsit gondoztam, valahogy belejöttem, 

mit kell tenni az idősekkel. Mindenki azt hiszi, hogy csak a gond van velük, pedig sokan 

közülük nagyon is szórakoztatók. 

– Akkor talán menet közben kitehetnélek egy öregek otthonánál. 

 

– Akkor most odamegyünk a sor elejére, és bemondjuk a nevünket a kidobóembernek? – 

kérdezte Sophie egy kicsivel később. – És ha látja, hogy rajta vagyunk a vendéglistán, akkor 

egyszerűen előreenged minket? 

– Nem – mondta Milly egyik kollégája, akivel egy taxiban utaztak. – Egy egész szint 

nekünk van lefoglalva. Egyszerűen csak besétálunk. 

– Ó – Sophie enyhén csalódottnak látszott. Azt szerette volna, ha egy listáról leellenőrzik a 

nevét, és akkor úgy érezheti magát, mint egy híresség. – Milly, aki észrevette csalódottságát, 

kuncogott. –Megtehetjük egy másik alkalommal, ha szeretnéd. S ha tényleg nem leszünk rajta 

a vendéglistán, akkor sorban állhatunk a többiekkel. 

Sophie ezen elgondolkodott. – Hát az egészen másfajta szórakozás lenne. – Milly erre csak 

a szemét forgatta. 

 

Másnap reggel Sophie, akinek belső órája már kezdett alkalmazkodni a New York-i 

időhöz, de még mindig fáradt volt a tegnap éjszakai fergeteges bulizás miatt, a tévé előtt 

bóbiskolt, kockáztatva, hogy maradandó károsodást szenved a távirányító gombjának 

folyamatos nyomogatásától. Azon gondolkodott, mennyi esélye van arra, hogy munkához 

jusson, és lassan arra az elszomorító következtetésre jutott, hogy mindenkinek igaza van a 

dolog lehetetlenségét illetően, még akkor is, ha ilyen elszánt. Hirtelen megszólalt a telefonja. 

Mindig lenyűgözte, hogy még működik, dacára annak, hogy milyen távol van otthontól. 

Ránézve megállapította, hogy ismeretlen számról keresik. Otthon ilyen esetben általában nem 

vette fel a telefont, de itt, sok mérföldre bármilyen telefonbetyártól vagy nemkívánatos 

pasitól, úgy döntött, megteszi. 

– Sophie, drágám, te vagy az? Itt Matilda Winchester. Én vagyok, akinek tegnap 

megmentetted az életét a kiállításon. 

Sophie elégedetten felnevetett. – Nos, azt azért nem mondanám… 

– Dehogyisnem, drágám, nem is tudod, mennyire? –hatásszünetet tartott. – És most, 

szeretnélek újra látni. Meddig is maradsz New Yorkban? 

– Ahogy említettem, attól függ, kapok-e munkát, vagy sem. – Sophie halkan felsóhajtott. – 

Tulajdonképpen van néhány elintéznivalóm, mielőtt hazamegyek. 

– Akkor ne vesztegessük az időt. Láttad már a Fricket? 

Sophie agya lázasan pörgött, ahogy próbált rájönni, miről beszélhet ez a kedves asszony. A 

családjától csak gúnyos válaszokat kapott, ha olyasmire kérdezett rá, amiről hallania kellett 

volna. – Elnézést, de mi az a Frick? 

– Jaj, ne haragudj! Hát nem őrjítő, ha az emberek egyszerűen azt feltételezik rólad, hogy 

tudsz valamit, miközben pedig esélyed sincs, hogy tudd. A Frick egy tökéletesen elragadó 

múzeum, vagy inkább képcsarnok, valójában mindkettő. 

– Értem. Ühüm… Bár a tegnapi estét is egy galériában töltöttem, és ez ismét megerősített 

abban, hogy csak azok a képek tetszenek, amelyeken felismerem a dolgokat – válaszolta 

óvatosan Sophie. 



– Akkor a Frick éppen neked való! Találkozzunk ott, aztán menjünk el teázni a közelében 

lévő elbűvölő kis osztrák kávéházba. 

Sophie megörült a lehetőségnek, hogy ismét találkozhat Matildával, nemcsak azért, mert 

valóban megkedvelte az idős hölgyet, hanem mert Milly egész napos távolléte miatt 

meglehetősen magányos volt. Mindazonáltal felesleges kiadásokat sem akart magának. 

Matilda, aki félreértette Sophie hallgatását, tovább győzködte: 

– Tudod, merre van a Frick? Kettőkor ott várlak. Gyorsan letudjuk a kultúrát, aztán 

teázunk. Azok a sütemények a kávéházban, amikre emlékszem, legalább annyira jók, mint 

amik Bécsben kaphatók, legalábbis nekem ezt mondták. 

Sophie nem állhatta meg, hogy fel ne kacagjon. –Oké, akkor megbeszéltük. Kettőkor 

találkozunk. 

Lezuhanyozott, és kicsit kisminkelte magát, majd átvizsgálta a ruhatárát, múzeumhoz illő 

öltözék után kutatva. Úgy döntött, a lapos sarkú csizma elengedhetetlen, és ruháit ebből 

kiindulva válogatta össze. Végül egy farmer miniszoknya, egy általa átalakított vastag szálú 

kardigán és egy gyöngysor mellett döntött. Kissé bohémnak hatott, de kényelmes volt, és a 

legjobb, amit a meglévő ruhatárából kihozhatott. Kevés rúzst is tett fel, majd felkapta kabátját, 

és kiviharzott az ajtón. 

Az a gond, amikor az ember megbeszél egy találkát valaminél, ez olyan bizonytalan – 

gondolta Sophie. Akkor most mit jelent, kint vagy bent? Ha egy barátjával randizna, a 

mobiltelefonjuk segítségével hamar megoldanák a problémát. Matildának talán nincs is 

mobilja. Sophie egyetlen elérhetősége hozzá az unokája, Luke volt, a sötétszőke hajával és a 

hozzáillő szemével. 

Mivel Matildát kint nem látta, Sophie úgy döntött, bemegy. Mély lélegzetet vett, és 

felsétált a bejárathoz vezető nem túl meredek lépcsősoron. 



Hatodik fejezet 
 

 

 

 

 

Ahogy belépett a múzeumba, rögtön tudta, jól döntött. Megállapította, hogy a Frick a maga 

nyugalmával, amelyet körülvett New York pezsgése, olyan, mint a jégkocka egy pohár 

ásványvízben. Nagyon tetszett neki. 

– Ó, nagyszerű, itt vagy! 

Matilda tiszta csengésű hangját, angol akcentusát meghallva Sophie megfordult és 

elmosolyodott. 

Nem akart messzire elcsavarogni a bejárattól, így csak állt ott, és élvezte a pompás 

hangulatot. Már éppen azon törte a fejét, hogy talán nem jól emlékszik az időpontra vagy a 

helyre, vagy Matilda esetleg mégsem jön. 

– Sajnálom, hogy elkéstem, kedvesem – szabadkozott Matilda. – Feltartóztattak. – Kissé az 

ajkába harapott, amitől Sophie-nak az volt a benyomása, hogy a késés nem Matilda hibája 

volt. Az idős nő egy kis szünet után folytatta: – Az unokám, Luke ragaszkodik hozzá, hogy 

velünk teázzon. Úgy látszik, azt hiszi… – kicsit habozott. – Úgy látszik, azt hiszi, meg kell 

védenie. Nem hajlandó megérteni, hogy az ember nem érhet meg ennyi évet anélkül, hogy 

valamicskét meg ne tanulna az emberi természetről. 

Sophie-t elöntötte a méreg. 

– Azt akarja mondani, hogy az unokája szerint én veszélyt jelentek önre?! – mutatott 

magára. – De hiszen megmentettem! Nélkülem a padlón kötött volna ki, és az is lehet, hogy 

combnyaktörést szenved. 

– Tudom! – Matilda osztozott Sophie felháborodásában. – Nevetséges, nem? De ő 

túlzottan aggódik értem. Amikor meghalt az apja, nagyon közel kerültünk egymáshoz. Az 

anyja újra férjhez ment, Luke szerint túl hamar, és soha nem jött ki igazán a mostohaapjával. 

Az évek folyamán a szerepek felcserélődtek, és úgy tűnik, ő gondoskodik rólam, nem pedig 

fordítva. – Szünetet tartott, sóhajtott, majd elmosolyodott, mintha lerázta volna magáról egy 

nagyon boldogtalan időszak emlékeit. 

– De sebaj, legalább fizeti a teát. Menjünk, nézzünk meg néhány képet. Még legalább egy 

óránk van, amíg találkozunk vele – kuncogott. – Le kellett mondania egy megbeszélést, hogy 

velünk lehessen, de ragaszkodott hozzá. – Matilda karon fogta Sophie-t, láthatóan elhatározta, 

hogy kizárja a gondolataiból unokája oktalan viselkedését. 

– Nem tudunk mindent megnézni, drágám – szólt határozottan, már-már parancsolón. – 

Nem tudod végigjárni megcsömörlés nélkül, úgyhogy inkább megmutatom neked a 

kedvenceimet. 

Sophie szívesen teljesítette Matilda kívánságait, bár még mindig csodálkozott azon, hogy 

az unokája miért aggódik egy olyan nő miatt, aki ennyire határozottan tudja, mit akar. 

Matilda kedvencei az angol festmények voltak; megálltak egy vászon előtt, amely a 

salisburyi katedrálist ábrázolta. – Ide jövök, ha honvágyam van. Nem mintha éppen ez lenne a 

legjellegzetesebb angol táj, de mivel Anglia igazából eléggé kis ország, így egy amerikai 



szemszögéből Salisbury gyakorlatilag Cheltenham szomszédságában található. – Sophie-ra 

nézett. 

– Nyugat-Anglia melyik részéből származol? 

– Costwoldsból jöttem, ami tulajdonképpen elég nagy terület. 

– Én is! – mondta Matilda. – Ezért amint meghallottam a neved, tudtam, hogy jó barátok 

leszünk! A nagyszüleim Cornwallból származtak. 

Szemügyre vették Constable képeit. 

– Hű – kiáltott fel Sophie –, ezek aztán egész máshogy néznek ki, mint amiket születésnapi 

üdvözlőkártyákon lehet látni, nem? 

Látva néhány látogató megrökönyödését, Matilda odább tessékelte fiatal barátját. 

– Van némi különbség az igazi festmény és egy reprodukció között, csakúgy, mint a valós 

tenger látványa és egy képeslap között. Szeretnél látni néhány francia művet? Az unokám 

szerint meglehetősen közönségesek, de én szeretem a szép dolgokat. 

– Az unokája ezek szerint művészeti szakértő? 

– Ó, nem, ő ügyvéd. Miből gondoltad, hogy az? 

– Mert egy galériában találkoztunk. Én azért voltam ott, mert Milly barátnőm a 

festőművésznek dolgozik. Esetleg nem vette fontolóra, hogy megvásárol egy művet? 

– Én? Jaj, dehogyis! Csak a társaság miatt voltam ott. Tudod, az emberek, legalábbis egy jó 

részük, nem azért megy ezekre a kiállításokra, hogy képeket nézegessen. 

Sophie kuncogott. Jóllehet, turkálókból származó ruhákat viselt, amelyek jó ha feleannyiba 

kerültek, mint Matilda fél pár cipője, mégis a művészetről beszélgethetett, számára is 

élvezetesen. A saját családjától eltérően, Matilda nem kiáltott fel tudatlansága feletti 

megdöbbenésében, és a véleményét sem utasította el. 

Vajon angol származása miatt különbözött ennyire Matilda jóképű unokájától? Luke 

feszültnek és zárkózottnak látszott, ellenben Matilda elegáns és könnyed volt, laza tekintéllyel 

viselte gazdagságát. Ez attól sem tartotta vissza, hogy pártfogásába vegyen egy fiatal nőt, aki 

nyilvánvalóan (Sophie remélte, hogy azért nem túl nyilvánvalóan) teljesen más világból jött. 

Átvágtak néhány ide-oda cikázó lány és terebélyes asszony között, akiket szemlátomást 

egyáltalán nem zavart, hogy a fenekük igen nagynak látszik szűk ruhájukban, majd 

megérkeztek Holbein képeihez. 

– Szinte érezni annak a szőrmének a puhaságát, nem gondolja? – mondta Sophie egy Sir 

Thomas More portré előtt állva. – Nagyon eltalálta a festő – tette hozzá. – Jobban érzem, 

mintha megérinteném. Annyira mesteri, nem? A múltkori kiállítás megnyitó festményei 

olyan… szóval másmilyenek voltak. 

– A művészetről elgondolkodni olyan, mint az égről elmélkedni – vélekedett Matilda. – 

Olyan sokszínű, és minden irányzatnak megvan a maga tábora. 

Sophie kuncogott. 

– Én megmaradok ennél – mutatott a tökéletes ecsetvonásokra, amelyeket éppen csodáltak. 

– Valójában én is – mondta egyetértőn Matilda –, de szeretek nyitottan gondolkodni a 

művészetről, különben az ember mindig csak visszakanyarodik a kedvenceihez, és nem tanul 

semmit. Ha már itt tartunk, menjünk és nézzük meg Vermeer munkáit, aztán teázhatunk. 

Végül sokkal több képet néztek meg, mint amennyit elterveztek, és mire a kávéházhoz 

értek, már késésben voltak. Szerencsére nem volt messze. Sophie utált késni, de Matilda még 



hőn szeretett unokája kedvéért sem volt hajlandó rohanni. Sophie megpróbálta átvenni 

könnyedségét. 

Luke már egy asztalnál ült, és feléjük integetett, így kikerülhették a kialakulóban lévő 

kisebb sort. Ahogy az asztalok között a férfi felé haladtak, Sophie felfedezte, hogy a zene egy 

ódon hangulatú sötét faborítású hangversenyzongorából jön. A hatalmas faragott 

kabátfogasok Sophie-t szarvasbikafejekre emlékeztették. Olyan érzés volt itt lenni, mint a 

Frickben, annyira más volt, mint New York többi része. Ahogy Matilda említette, ez volt a 

„legbécsiesebb” hely Bécsen kívül. 

Az asztalon két teáskanna és a Sophie által valaha látott legpompásabb sütemények 

választéka állt. Ahogy közelebb értek, Luke felállt, és szeretettel megcsókolta nagyanyját. 

Sophie felé hűvösen bólintott, kifogástalan udvariassággal, de mégis elutasítón. 

A lány visszabiccentett, s legszívesebben elnevette volna magát, Luke olyan hihetetlenül 

merev volt. 

– Már rendeltem, mert szoros a napirendem – magyarázta. – Earl Grey tea megfelel önnek? 

– kérdezte Sophie-t. 

– Ó, igen, remek! Általában Garzon teát iszom, de szeretem az Earl Greyt is. 

A férfi arckifejezése arról árulkodott, hogy az ő köreiben az indiai teát nem szokás így 

hívni. Amerikaiként valószínűleg egyáltalán nem is ivott teát; most is éppen kávézott. 

– Remélem, nem áll itt régóta – mondta Matilda, amint felemelt egy ezüstkancsót, és 

Sophie-hoz fordult. – Nem lesz egyszerű egy csésze igazi, jófajta teához jutnod itt 

Amerikában. 

– Csodálkozom, hogy ilyen teaszakértő vagy, annak ellenére, hogy tizenkilenc éves korod 

óta itt élsz, és mikor elhagytad Angliát, a teát még jegyre adták. 

– Azóta azért voltam néhányszor Angliában, drágám. Nagyszerű teát lehet kapni a 

Brown'sban – mondta Matilda, aki vette a lapot. – Egyél valamit inkább, és ne zsörtölődj. 

Hogy van a bájos barátnőd? 

– Még mindig bájos, de már nem a barátnőm. 

– Akkor minek vesződtél a bemutatásával, ha csak ennyi volt? 

Luke habozott. – Nem sejtettem, hogy csak ennyi ideig fog tartani. Az meg köztudott, hogy 

annak a lánynak, aki velem akar járni, nagyon fontos megismerkednie a nagymamámmal. 

– Tényleg? – Matilda zavartnak látszott. – Miért? 

Luke vállat vont. – Azt hiszem, mindenki tudja, hogy fontos vagy nekem. 

Sophie akaratlanul is úgy érezte, van valami, amit Luke nem mond ki. Matilda hatalmas 

vagyonához lenne köze? Lehet, hogy Luke maga nem is gazdag, és bármelyik lány… Hirtelen 

félbehagyta a gondolatot. A cinizmus nem volt rá jellemző. Miért akarnák a nők Luke-ot a 

pénzéért, vagy miért aggódnának amiatt, hogy nincs neki elegendő? Feltűnően jóképű volt. 

Bár sajnos, az ő ízlésének túlságosan is jól fésült és konvencionális. 

Matilda szánakozva nézett az unokájára, akin viszont egyáltalán nem látszott, hogy 

sajnálná magát. 

– Miken mész keresztül! Szegény Luke! – Matilda Sophie-hoz fordult. 

– A lányokat vonzza a hatalmas vagyona és a csinos külseje. – Ezzel Sophie választ kapott 

a kérdésére. 



– Akkor miért nem maradnak? – kérdezte Sophie. Végül is, ha Luke a nagyanyjától 

függetlenül is gazdag, mi riasztja el őket? 

Aztán rájött, hogy valószínűleg nem ők ejtik Luke-ot, hanem fordítva. 

– Talán, mert észreveszik, amikor a jelenlétük már nemkívánatos – mondta a férfi. 

Ezt valószínűleg célzásnak szánta, hűvösen nézett a lányra, ő pedig állta a tekintetét. Az 

arckifejezése elárulta, Luke-nak igazán nincs miért aggódnia, mert nem az esete. 

Matilda kissé összeráncolta a homlokát, és Sophie-nak olyan érzése támadt, hogy valamit 

mondani szeretett volna, de aztán mégsem. Ehelyett inkább felkapta a villáját, és 

elgondolkodva tanulmányozta a süteményes tálcát. 

– New York tele van bájos fiatal nőkkel. Az ifjú metroszexuálist elkényeztette a túlzott 

választék. 

Sophie és Luke meglepetéssel vegyes elismeréssel nézett rá. 

– Nagymama, honnan szedsz ilyen kifejezéseket? –kérdezte döbbenten Luke. 

Matilda, akit szórakoztatott unokája meghökkenése, elfordult a süteményektől. 

– Itt is, ott is. Modern világban élünk, nem? – szünetet tartott. – És miért nem hívsz 

nagyinak, mint kicsi korodban? A nagymama olyan matriarchális. 

– Azt hiszem, már felnőttem… 

– Már egy ideje igen, drágám. Harminckettő vagy. 

– Az nem is olyan sok – szólt közbe a tíz évvel fiatalabb Sophie. – Még bőven előtte az 

élet. 

– Hálás vagyok, hogy így gondolja – mondta Luke, és a tekintetén látszott, csak a 

nagyanyjának szabad őt ugratnia. Sophie hunyorogva nézett rá. Aki alaposabban ismeri, az 

tudja, ez annak a jele, hogy nem adja meg magát. 

– Figyeljünk csak! – mondta Matilda. – Ez itt, ha nem tévedek, csokoládé és mogyoró, az 

egyik kedvencem. Ez pedig… mi is ez, drágám? 

– Pisztácia és csokoládé – mondta Luke. – Ez meg egy valódi Fekete-erdő torta. 

Még beszélgettek egy kicsit a különféle családtagokról, és hogy ki milyen sütit egyen, mert 

még mindig nem tudtak választani. Matilda felkelt a helyéről. – Meg kell találnom a mosdót. 

Luke, rendelnél még forró vizet, vagy inkább friss teát. Sophie, ha meg akarsz kóstolni egy 

szelet valódi Fekete-erdő tortát, itt az alkalom! 

– Szeretné, hogy elkísérjem? – kérdezte Sophie, és már állt is fel. 

– Köszönöm, nem, kedvesem. Tökéletesen jól vagyok, és nem áll szándékomban elájulni. 

Ahogy Matilda távozott, Sophie belekortyolt a teájába. Csészéje felett látta, ahogy Luke 

idegesen matat a süteményes villájával. Bátorítón rámosolygott. Képtelen volt rájönni, hogy 

ez a világfi miért feszeng a társaságában, hisz ő csak egy kis nincstelen senki, emellett a 

nagyanyja ismerőse és nem az övé. 

A férfi megköszörülte a torkát. – Beszélni szeretnék magával! 

– Rajta! Csupa fül vagyok. 

– Kicsit kellemetlen lesz. A nagymamám nagyon melegszívű és nagylelkű asszony. 

– Így igaz! Tündéri! – kiáltott fel Sophie, és arra gondolt, mennyire kedves hozzá Matilda, 

és már eddig is milyen nagyszerűen érezték magukat együtt. 



– És maga nagyon vonzó! – Újra krákogott, majd gyorsan folytatta: – Úgy értem, nagyon 

rokonszenves egy olyan idősebb hölgy számára, mint amilyen a nagymamám. 

– Ó! Szóval visszavonja a bókját? Nem az ön véleménye, hogy vonzó vagyok, hanem úgy 

gondolja, csak a nagyanyja vélekedik így? – Bár ez csalódást keltett benne, egyúttal komikus 

is volt, így elmosolyodott. 

– Igen. Nem… Mindenáron zavarba akar hozni? –vonta össze mogorván a szemöldökét. 

– Elnézést! – A lány újra elmosolyodott, de Luke-ot ez nem nyugtatta meg. 

– Mielőtt még a nagymamám visszajönne, el kell mondanom önnek, arra szeretné kérni 

magát, hogy egy ideig maradjon vele. – Ezt olyan hangon mondta, mintha valami veszélyre 

figyelmeztetné. 

– Igazán? – Sophie meglepődött, de nem rémült meg. – Milyen kedves tőle! 

– Én pedig azt szeretném, ha nemet mondana. 

– Miért? 

– Mert ő egy védtelen idős nő! Nem akarom, hogy kihasználják… – megállt. 

Sophie látta, még Luke is meghökkent, hogy ilyen döbbenetes gorombaságot mondott. 

– Például egy rokonszenves – Sophie hallhatóan megnyomta a szót – fiatal angol nő? – 

sietett a férfi segítségére. 

– Igen! Úgy értem… Ez nem jelenti azt… 

– Azt mondja, nem arra céloz, hogy én bármilyen veszélyt is jelentenék a nagyanyjára, de 

mégsem kockáztatja meg? 

– Nagyon megnehezíti a dolgom! 

– Egyáltalán nem! – mondta Sophie nyugodtan, belekortyolva a teájába. – Nagyon is 

megkönnyítem a dolgát! Szavakba foglalom azt, ami úgy tűnik, magának nem megy. 

– Igazán nem szeretnék goromba lenni, de kötelességem vigyázni a nagymamámra. 

– Nem hinném, hogy valóban rászorul. Nagyon is talpraesett, és megvan a magához való 

esze. Szerintem teljesen feleslegesen aggodalmaskodik. 

– Tudom, hogy okos, de… néha furcsa ötletei, szeszélyei vannak. Olyanokat pártfogol, 

akik a szívük mélyén nem feltétlenül a legjobbat akarják neki. 

– Értem. – Megsajnálta Luke-ot, mert átérezte a nagyanyja iránti aggodalmát, de úgy 

gondolta, hogy túlzottan félti őt. Amellett lehetetlenül önelégült. 

– És úgy gondolja, én is ilyen vagyok? 

– Nem. Lehet. Nem tudom! Maga… más, és a nagymamám sebezhető… – itt megállt. 

– És? 

– És maga egy fiatal nő, Angliának abból a részéből, ahonnan ő való. Elkerülhetetlen, hogy 

kedvelje magát. 

– Ön mondta. 

– És nem szeretném, hogy kihasználja. 

Sophie a homlokát ráncolta. Megértette, sőt csodálta, ahogy Luke védelmezte a nagyanyját, 

de azt már nem tudta elfogadni, hogy a férfi gyakorlatilag szélhámossággal vádolta. 

– Nem is fogom! 



– Mindenképpen ezt mondaná, nem? 

Sophie ingerült lett. Ez már tényleg hihetetlen otrombaság volt, azt állítani, hogy ő 

megpróbálja hízelgéssel elszedni a nagymama pénzét vagy egyebét. 

– Azt mondja, nem bízik bennem? – Ez teljesen nyilvánvaló volt, de Sophie szerette, ha ki 

is mondják a dolgokat. 

– Nem! Nem magában nem bízom! Legalábbis… – halványan elmosolyodott, így Sophie 

egy pillanatra meglátta benne az unokát, akiért Matilda annyira odavolt, és megbocsátott neki, 

de csak kicsit. – Egyikükben sem bízom. 

Sophie szemügyre vette ezt az elegáns öltönyt, halvány rózsaszín inget és szürke csíkos 

nyakkendőt viselő férfit, és egy egészen picit megsajnálta. Biztosan profi volt abban, hogyan 

szabaduljon meg a saját nemkívánatos barátnőitől, de úgy tűnt, a nagyanyjáét eltávolítani már 

keményebb dió. Úgy döntött, nem gyötri tovább. 

– De miért nem? Egészen biztosan nem áll szándékomban bármivel is fájdalmat okozni 

neki – kezdte. –Valójában… 

Már éppen azon volt, hogy elmondja, nem áll szándékában elfogadni a nagymama 

meghívását, amit majd felajánl, amikor megjelent Matilda. 

– Rendeltél még teát, Luke? – kérdezte. – Kicsit lassú itt a kiszolgálás. – Körülnézett, hogy 

pincért kerítsen. 

– A kiszolgálás kicsit olyan békebeli – intett méltóságteljesen a kezével Luke. 

– Miért nem esztek süteményt? – kérdezte Matilda, amikor látta, hogy Luke-nak sikerült 

magára vonnia egy pincér figyelmét. – Már nagyon régen magatokra hagytalak titeket! 

Mostanára már választhattatok volna! 

– Luke és én csak csevegtünk egyet – mondta Sophie, nem akarván felizgatni az 

igazsággal. 

– Ó, nagyszerű! – Matilda majdnem tapsolt. – Úgy örülök, hogy jól kijöttök egymással! 

Sophie elkapta Luke tekintetét, ahogy az a nagyanyjára nézett. Volt valami a férfi 

arckifejezésében, amiből Sophie arra következtetett, hogy nagyanyja eltúlzott lelkesedése nem 

tévesztette meg, és arról sincs meggyőződve, hogy a nagyanyja elhitte Sophie beszámolóját a 

távollétében történtekről. 

Matilda még mindig a süteményekkel volt elfoglalva. 

– Ha nem tudtok dönteni, én választok. Ezt kérem! 

Most, hogy Matilda ismét velük volt, Sophie kicsit kényelmesebben érezte magát, de 

annyira még mindig nem, hogy sütizni legyen kedve. Még az előtte lévő tejszínnel és fekete 

cseresznyével töltött süticsoda is kevésbé volt csábító úgy, hogy közben magán érezte Luke 

elutasító tekintetét. Miért is kellett betolakodnia a teadélutánjukba? Nélküle olyan ragyogóan 

éreznék magukat Matildéval! S a túlzott vágy, hogy a nagyanyját megóvja, annyira felesleges 

volt. Matilda nem volt gyámoltalan, Luke pedig ha jobb emberismerő lenne, láthatná, hogy ő 

nem az a fajta lány, aki fondorlatos módon idős nőket forgat ki a vagyonukból. Bár, ismerte 

be magának, még nem is volt lehetősége jobban megismerni. 

Amikor mindnyájan megkapták a megfelelő erősségű és friss teát, és a kiválasztott, óriási 

süteményt, Luke így szólt Sophie-hoz: 

– És hogy megy a munkakeresés? 



A kérdés beugratósnak tűnt. Esetleg valami illegális dologgal vádolja? Vagy talán arra 

gyanakszik, hogy nem is igazán akar munkát, s inkább valami könnyebb utat választ a 

pénzszerzésre? 

– Attól tartok, feladom, hogy megpróbáljak munkát szerezni. 

– Ó! – Matilda előrehajolt. – Korábban miért gondoltad, hogy sikerül? 

– Amikor idejöttem, azt hittem, van munkám. Bébiszitterként dolgoztam volna. De amikor 

megérkeztem a repülőtérre, és telefonáltam a munkaadóimnak, ők azt mondták, Kaliforniába 

kell utazniuk. 

– Milyen rettenetes lehetett ez neked! – Matilda rátette a kezét Sophie-éra. Szóval akkor 

most csak itt nyaralsz? És miért nem látszol ettől boldogabbnak? 

Sophie eltűnődött, bölcs dolog-e két szinte ismeretlen embernek a küldetéséről beszélnie, 

aztán úgy döntött, nincs veszítenivalója. 

– Van valami, amit el kell intéznem New Yorkban, és eltarthat egy darabig. Nem 

engedhetem meg, hogy csak turistaként tartózkodjam itt, legalábbis két hétnél tovább nem. – 

Ha elég takarékosan bánik a pénzével, addig talán kitart. 

– És mi az, amit el kell intézned? – kérdezte Matilda. 

– Szeretném megtalálni a régi családtagjaimat. Valamit meg kell tudnom tőlük. 

– Hol laknak? – kérdezte Luke. 

– New Yorkban. 

– De merrefelé? 

– Van nálam egy cím – mondta a táskájában kotorászva. Pár másodperc múlva előhalászta 

a cetlit. 

– Miért nem keresed meg neki, Luke? – kérdezte Matilda. – Könnyedén megtalálhatnád a 

rokonait. 

– Nem, köszönöm! – Sophie igazán nem szívesen lett volna Luke-nak lekötelezve. Bár elég 

közel tartotta magához a papírt, a férfi csak felé hajolt, és kicsippentette az ujjai közül. 

– Ez nem New York-i cím. 

– De az! Nagyon gondosan írtam fel! 

– New York állam északi része, de nem maga a város. 

– Ó! – Ez kissé lehervasztotta a lelkesedését, nem csak azért, mert a rokon, Rowena 

meglátogatása így már nem volt olyan egyszerű, mint fogni egy taxit, és bemondani a címet a 

sofőrnek. Azt a benyomást keltheti Luke-ban és a nagyanyjában, hogy nem tudja, New York 

egy hatalmas állam is. Egyszerűen nem nézte meg elég alaposan a címet. Annyira megörült, 

hogy eljutott az Atlanti-óceán megfelelő partjára, és mióta itt volt, csak az foglalkoztatta, 

hogyan maradhatna még tovább. 

– Akkor csak fel kell szállnom egy Greyhound buszra – mondta derűsen, és próbált nem 

gondolni azokra a régi filmekre, amelyeknek a szereplői is így tettek, és nem éppen kellemes 

kalandokban volt részük, ha egyáltalán életben maradtak. Kislányként a jóval idősebb 

nővérével olyan sok filmet látott, hogy a saját életét is azokhoz hasonlítgatta. 

– Biztos vagy abban, hogy még élnek, kedvesem? –kérdezte Matilda. – Nem mindenki van 

megáldva ilyen jó egészséggel, mint én. 

– Nem vagyok biztos benne. – Sophie hirtelen elkomorodva összekapart egy kis tejszínt és 

cseresznyeszószt a süteményes villája szélével. 



– Ebben az esetben – folytatta Matilda – hadd találja meg neked Luke. Nincs értelme 

ekkora utat megtenni a semmiért. Egyébként sem szívesen gondolok arra, hogy egy olyan 

fiatal lány, mint te, egyedül utazgasson egy Greyhounddal. Esetleg elvihetne a sofőröm… 

Sophie komor hangulata elszállt, amint meglátta a Luke arcán átvillanó rémületet. Szinte 

kísértést érzett, hogy elfogadja a félig kimondott ajánlatot, csak azért, hogy lássa, mit lépne rá 

a férfi. 

– Ha Luke intézné neked, eljöhetnél hozzám, hogy velem töltsd a hálaadás napját. Úgy 

értem, nem itt, hanem az otthonomban, Connecticutban. 

– Ó, ez valóban nagylelkű ajánlat – tiltakozott Sophie. 

– Van már terved hálaadásra? – faggatta Matilda. 

– Ööö… – Sophie úgy érezte, sarokba szorították. Millyvel már volt egy vitájuk erről a 

fontos amerikai ünnepről. 

Milly kitartott amellett, hogy az új barátjának a családja örömmel bevonná őt is az 

ünneplésbe, de mivel a terv az volt, hogy a család Buffalóból repül ide a fiuk New York-i kis 

lakásába, Sophie elutasította. A hálaadás amerikai ünnep, Sophie számára nincs is jelentősége, 

s neki az is megfelel, ha egyedül ücsörög otthon. Mielőtt dűlőre jutottak volna, Milly elrohant 

dolgozni. 

– Nem hiszem, hogy Sophie el akarná hagyni New Yorkot egy vidéki utazás kedvéért – 

mondta Luke. – Bizonyára megnézi majd a díszfelvonulást, a különféle helyeket, sütiket eszik 

abból a kis boltból a Village-ben, és egyéb, lányoknak való dolgokat csinál. 

– De nem hálaadáskor! – tiltakozott Matilda. 

Eddig a pillanatig Sophie is ugyanezt gondolta. Bármennyire kedvelte is Matildát, még 

egyáltalán nem ismerte jól, és még ha csak rövid időre is, tovább akarta élvezni a várost 

Carrie Bradshaw-t utánozva. De ahogy Matilda a hálaadás szót mondta, hirtelen arra kezdett 

áhítozni, hogy pulyka formájú kekszet vagy süteményt süssön ahelyett, hogy New York 

utcáin kopogna végig tűsarkúban. 

– Sophie – Matilda csillogó szemmel érdeklődőn és kissé ellentmondást nem tűrőn nézett 

rá. – Mik a terveid? 

Sophie habozott egy hosszabb pillanatig. 

– Látod? – mondta Matilda diadalmasan. – Egyedül van a városban, távol a családjától, 

velünk kell tartania! 

– Ott van nekem Milly – tiltakozott Sophie. 

– Akinek már rég megvannak a saját tervei! Van barátja? 

– Igen. Egy szakács. A családja is jön… 

– Bizonyára jó emberek, s szívesen látnának, de valljuk be, fizikailag mégiscsak útban 

lennél. 

Sophie motyogott valamit, félig egyetértve, félig tiltakozva. 

– Annyira szeretném, ha eljönnél hozzánk hálaadásra! – mondta Matilda, gyűrűkkel 

felékszerezett kezét Sophie-éra helyezve. – Nagyszabású partit szervezek az egész családnak, 

és jól jönne egy segítő kéz. 

– De nagyi! – ellenkezett Luke. – Körülbelül tizenhat alkalmazottad van! Sophie-ra 

igazából nincs is szükséged! 

– Őt akarom! Elég nagy a különbség a szükségem van rá és az akarom között. 



Csak egy nagyon gazdag nő mondhat ilyet komolyan – gondolta Sophie, egyikről a 

másikra nézve, ahogy nagymama és unoka a feje fölött róla vitatkozott. 

– Egyfolytában partikat adsz! – mondta Luke. – Miért akarod most elhívni Sophie-t? 

– Ez óriási estély lesz, és arra gondoltam, talán szívesen venne részt egy tradicionális 

amerikai hálaadáson! Egyébként nagyon kérlek, ne nyaggass engem tovább! Elveszed az 

étvágyamat a csokis-mogyorós Klimt tortámtól. És ne nézz ilyen meglepetten csak azért, mert 

tudom a nevét! Luke, drágám, neked nem kéne már valahol máshol lenned? 

Luke kiürítette a poharát, és szemügyre vette a két nőt. 

– Most épp nem hiányzom sehol. Sophie, ha ideadja a címet, utánanézek, és jelentkezem. 

Elkérhetnem a telefonszámát? 

Sophie átnyújtotta, de nem sok esélyt látott rá, hogy a férfi fel is hívja. 

Éppen Milly lakásán heverte ki a túl sok édességet, amikor Luke jelentkezett. 

– Gondolom, még nem találta meg a rokonságomat, ugye? – kérdezte, amint rájött, hogy 

kivel beszél. 

– Természetesen nem. Még el sem kezdtem a keresést. 

– Vagy úgy. Akkor miért hívott? – mondta Sophie, kis szünet után, és arra várt, hogy Luke 

kibökje, mit akar. 

– Szeretném meghívni egy italra ma este. 

Sophie meglepetésében majdnem leejtette a telefont. – Miért? 

A vonal másik végén rövid kacaj hallatszott. Ez is meglepte, csakúgy, mint saját ösztönös 

reakciója. 

– Mert szeretném jobban megismerni. 

– Tényleg? – kérdezte gyanakodva. 

– Ön nagyon kíváncsivá tett engem. A nagymamám meghívta, hogy töltse vele a hálaadást. 

Mielőtt ez megtörténik, én is szeretném jobban megismerni. Önnek is kényelmesebb, ha 

engem is ismer, nem csak a nagymamámat. Ez elég nagy parti lesz. 

– Rendben. Talán igaza van – Sophie erről nem volt teljesen meggyőződve. 

– Akkor? Szabad ma este, vagy esetleg más terve van? 

Sophie gyáva énje, amelyet állandóan elnyomott, most azt súgta: igen, van tervem. De a 

kíváncsisága legyőzte a félénkségét. – Nem, nincs semmi, ami ne várhatna. 

– Találkozhatnánk a Thursday House-ban? Az egy bár, nem messze onnan, ahol lakik. 

Sophie hallott már róla. Az anyja csak rém puccosnak nevezné, más szavakkal őrülten 

elegánsnak. Ha Milly megtudná, hogy meghívták, ő meg nem ment el, biztosan kiakadna. 

– Rendben – mondta óvatosan – Hány óra felé? 

Abban a pillanatban, ahogy Luke letette a telefont, felhívta Millyt a munkahelyén. 

– Találd ki, mi történt! A sármos Luke meghívott egy italra a Thursday House-ba! 

– Uramisten! Ez bámulatos! Biztosan megkedvelt téged! 

– Nem, azt nem hinném. Egyáltalán nem az volt a benyomásom. 

– De ha nem kedvelne, akkor miért akarná, hogy találkozzatok? Nem gondolod, hogy a 

változatosság kedvéért kipróbálja a szolidabb minőséget a szokásos modelltípusok helyett? 



Sophie felnevetett. – Neem! Azt mondta, jobban meg akar ismerni, ha a nagymamája 

hálaadásnapi partijára megyek. Bár szerintem valami másról is szó lehet. 

– Hamarosan kiderül. Figyelj, vedd újra kölcsön a ruhámat. A cipőt is. Fogj egy taxit. És 

jegyzetelj, persze csak titokban; minden részletet tudni akarok! 



Hetedik fejezet 
 

 

 

 

 

Hozhattam volna több ruhát is, gondolta Sophie, miközben megpróbálta Milly kiselejtezett 

ékszereivel átváltoztatni a kiállítás megnyitón viselt ruhát. Szerencsére bőséges választéka 

volt nyakláncokból, amelyekből Sophie kiválasztott hármat. Az egyikhez egy pár fülbevaló is 

tartozott, amelyet szintén kölcsönvett. Az egyikről kőzuhatag lógott le, amely diszkréten 

felhívta a figyelmet a dekoltázsára, és mivel nem volt túl kihívó, jól mutatott. Majd 

önbizalmát növelendő fújt néhányat Milly parfümjéből. Hátravetette a vállát és mosolygott, 

készen arra, hogy bármikor megismételje, és ezzel be is fejezte a készülődést. A New York-i 

felső tízezerben elvegyülni nehéz feladat volt. 

Mivel Sophie nem tudta, hogy mennyi ideig tart New Yorkban eljutni bárhova, túl korán 

érkezett a taxival. Ha nem Milly magas sarkú cipőjében lenne, akkor fel-alá sétálgathatna, 

hogy ne érkezzen túl korán a találkára, így azonban csak nagyon rövid távolságokat tudott 

megtenni anélkül, hogy égető fájdalmat érzett volna a talpában, és kénytelen volt megállni. 

Számos, Armani öltönyt viselő fiatalember tüsténkedett a bejárat körül. Kidobók vagy 

talán ajtónállók? Vagy a kettő itt ugyanaz? Sophie még el sem dönthette, máris odasereglettek 

hozzá, az épületbe vezették; kinyitották az ajtót, és kellemes időtöltést kívánva köszöntek 

neki. 

Odabent hasonlóan elegáns nő lépett hozzá, s megkérdezte, segíthet-e. 

Sophie biztos volt abban, vagy visszakísérik a bejárathoz, vagy megmutatják neki a bár 

kínálta lehetőségeket, ezért így szólt: 

– Jó estét! Luke Winchesterrel van találkozóm. 

– Ó, igen. Mr. Winchester még nem érkezett meg, de kövesse Carlát, ő majd odakíséri önt 

a törzsasztalához. 

Mr. Winchester törzsasztala a legfelső szinten volt. Sophie követte Carlát egy gyorsliftbe, 

amely másodpercek alatt a tetőre repítette. 

Carla után botladozva azt kívánta, bárcsak gyakorolta volna a tűsarkúban járást. 

Asztalokkal és székekkel teli tágas helyre érkeztek. Ahogy keresztülmentek, Sophie észrevett 

egy nagy kandallót, amelyben, úgy tűnt, igazi rönkök ropogtak vidáman. Látott még két 

pizzasütő kemencét és legalább két bárpultot is, mielőtt Carla megállt egy asztalnál, amely a 

Central Parkra és a mögötte elterülő városra nézett. 

– Hűha! – mondta Sophie. – Micsoda lenyűgöző kilátás! – Úgy érezte, egész Manhattan 

előtte terül el. Minden szikrázott, az épületek körvonalait mintha fény rajzolta volna meg. 

Varázslatos látvány volt. 

– Megértheti, miért ez Mr. Winchester kedvenc helye – helyeselt Carla. – És látná csak 

karácsonykor! Hálaadás után egy nappal felkerülnek a fények, és akkor az egész 

meseországgá változik. – Szünetet tartott. – Hozhatok önnek egy italt, vagy valami egyebet? 

Sophie majdnem nemet mondott, de végül így szólt: 



– Fehérbort kérnék szódával. – Az ivással legalább a kezét is lefoglalja. Most, hogy itt volt, 

kicsit idegesnek érezte magát. Gyanította, Luke kívánsága, „hogy jobban megismerje”, 

egyúttal teszt is. 

Egy pincér bukkant elő a semmiből, és letett az asztalra egy poháralátétet, egy szalvétát és 

egy tál mogyorót. Már éppen meg akarta kóstolni, amikor eszébe jutott, hogy hallott már 

olyan bevizsgált sörkorcsolyákról, amelyeken hét különböző vizeletmintát találtak. Azoktól a 

férfiaktól származtak, akik nem mostak kezet a mellékhelyiségben. Vajon egy ilyen helyen is 

megtörténhet ilyesmi? Vagy az itteni vendégkör megfelelő neveltetésben részesült? Vagy a 

Thursday House-ban kidobnak minden el nem fogyasztott mogyorót? Felsóhajtott, aztán úgy 

döntött, kockáztat. 

Azt kívánta, bár hozott volna magával egy könyvet, magazint vagy akármit, amikor négy 

fiatal nő jött be. Variációk egy témára Paris Hilton-stílusban: kurta szoknyák, meredek cipők 

és annyi csillogó ékszer, amennyivel meg lehetne tölteni egy közepes méretű ékszerboltot. A 

Sophie mögött lévő asztalhoz ültek le, így nem bámulhatta tovább tökéletes műbarnaságukat, 

s nem tűnődhetett azon, vajon kellett-e külső segítség orruk síugrósánc alakjához, meg a 

feszesen álló mellükhöz, de legalább feltűnés nélkül hallgatódzhatott. 

– Mondd csak, Kelly – szólt egyikük. – Miért pont ezt az asztalt választottuk? 

Muris hangja volt, éppen olyan tónusban és kiejtéssel beszélt, mint Sophie egyik kedvenc 

filmjének, a Spinédzsereknek a szereplői. Érezte, hogy nem fog unatkozni. Felhörpintette az 

italát, és hátradőlt. 

– Tudod te azt jól – válaszolta barátnője, ugyanolyan dögös hangvétellel –, a kilátás miatt. 

– Ó! – mondta a harmadik. – Szóval nem egy bizonyos facér pasi miatt, aki mostanában 

került vissza a piacra, s épp ilyenkor szokott itt üldögélni? 

– Nem vagyok benne biztos, hogy aki egyszer már nős volt, még ha elvált is, nevezhető-e 

facérnak. –Mondanivalóját ábrándos sóhaj kísérte. – Milyen kár! 

– Az a nagy kár, hogy Luke Winchester már volt nős, ami azt jelenti, hogy megcsappant a 

vagyona. Egyébként, édesem, senki sem tökéletes. Ha csak ez a hézag vele… 

– Szörnyű vagy! 

Ekkor megjelent egy pincér, és miközben megrendelték az italokat, Sophie-nak volt ideje 

eltűnődni azon, hogy Luke már egyszer házas volt. Ha a válás után jelentős összeget kellett 

fizetnie, akkor talán ezért nem bízik a nőkben, ami megmagyarázza, hogy miért bánik vele 

ilyen szörnyen Matildával kapcsolatban. Sophie felsóhajtott. Ezek a fiatal lányok nagyon 

cinikusan gondolkodnak a házasságról. Talán csak annyi idősek, mint ő, de máris milyen 

életuntak. Jóllehet tökéletes látványt nyújtanak, mégis öregebbnek tűnnek a koruknál. Úgy 

gondolta, valószínűleg évekig ugyanígy fognak kinézni, de egyszer eljön a nap, amikor majd 

a kinézetük is egybeesik a valódi életkorukkal. Most éppen húsz és harminchat év közöttinek 

látszanak, de ez szándékos. 

– El sem hiszem, hogy lesünk rá – mondta vontatott hangon az egyikük, miközben 

belekortyolt kétségtelenül nagyon elegáns italába. – Ez annyira gyerekes! 

– De szórakoztató! Anyám dobna egy hátast, ha megtudná, hogy találkoztam vele! Hatéves 

korom óta az esküvőmet tervezi. 

– Mióta érdekel téged, hogy mit akar az anyád? 

– Amióta én is azt tervezem… – Felcsendülő kacagásuk azt jelezte, ezzel valószínűleg 

nincs egyedül. 



– És Luke a legjobb parti egész New Yorkban? –mondta az esküvőtervező lány. – Nekem 

gazdag vőlegény kell! Ezért vagyunk most itt! 

– Nem hiszem, hogy a válás után elég pénze maradt. 

– Van Learje? Nem hiszem. – Ez úgy hangzott, mintha a fiatal nő számára ez a hiányosság 

kizárta volna Luke-ot a legjobb partik köréből. – A menetrend szerinti repülőutak olyan 

unalmasak. 

– Inkább egy Gulfstream, édesem! A Lear csak rövid kiruccanásokra jó. 

Újabb hangos kacagás. Manhattan fényeinek a látványa valósággal odaszögezte Sophie-t a 

székéhez, és ezzel leplezte a tényt, hogy hallgatódzik, bár azok szemmel láthatóan észre se 

vették a „titokzatos” lányt Luke Winchester asztalánál. Mivel nem konkurálhatott velük, 

nyilvánvalóan láthatatlan volt számukra. 

– Abszolút semmi jele, hogy a gazdasági válság érintette volna a Winchester-birodalmat – 

mondta az egyik lány. 

– Téged csak a pénz érdekel – nyafogta a másik. –Nem mennél hozzá Luke-hoz csak azért, 

mert annyira jól néz ki? 

– És ő örökli az összes pénzt, ha a nagyanyja meghal – mondta az a lány, amelyik képben 

volt a repülőgéptípusokat illetően. – Már tényleg elég öreg! 

Sophie, bár maga is fiatal volt, nem osztotta a nézetet, hogy bárkit, aki elmúlt harminc, már 

temetni kell. Matilda egyáltalán nem tűnt olyan öregnek. Végül is, ki tudja, még elélhet 

hosszú évekig is. Ezen felvidulva, vett még egy szem mogyorót a tálkából. 

– Szerintetek tényleg a házasságon kell törni a fejünket? – kérdezte az egyik lány, aki 

kevésbé élvezte a beszélgetésüket. – Több is van az életben, nem? 

Rövid csend állt be, amíg a társaság mérlegelte a lázadó gondolatot. 

Egyikük felsóhajtott. – Nem töltheted az egész életed vásárlással, előrébb is kell tekinteni! 

Érted? És ha végre férjnél vagy, nem kell állandóan lesben állni a facér pasik után. 

– Habár ez nem gátolta meg Luke első feleségét ebben… 

– Lehet, hogy Luke unalmas az ágyban! 

– Na ne! – Ezt olyan valaki cáfolta, aki nyilvánvalóan bennfentes volt. – Egyébként az 

okos nőket szereti. 

– Ezért fog minket szeretni! Én eszes vagyok! 

– És jó szerény! A bukszádban tartod az iskolai bizonyítványod? 

Erre még jobban kitört belőlük a nevetés. 

– Nem ebben, szívem, elrontaná a formáját. 

– Egyébként Luke-ot nem könnyű megkaparintani. Úgy tűnik, nem igyekszik magát 

elkötelezni. A nővérem barátnője járt vele. Már felkérte a legjobb ruhatervezőt, a selymet 

megrendelte, de amikor Luke rájött, mire készül, pillanatok alatt lelépett Los Angelesbe. 

– Nem lett volna szabad hagynia, hogy rájöjjön! 

– Oké, de sok idő egy esküvőt megszervezése! Ha az ember arra vár, hogy a pasi végre 

rászánja magát a lánykérésre, sose készül el idejében! 

Ezt a megjegyzést mindannyian harsány kacagással fogadták. 

Sophie nem tudta eldönteni, hogy annak a világnak az egyik alapigazságát hallotta-e, 

amiben ezek a lányok élnek, vagy csak egy teljesen nevetséges kijelentést. 



– Iszunk még valamit? 

Sophie elképzelte, ahogy francia manikűrös ujjaikkal integetnek, hogy magukra vonják egy 

pincér figyelmét, aki csak erre vár. Éppen azt találgatta, vajon rendelt koktéljaik alkoholosak 

vagy mentesek, amikor észrevette, hogy valaki az asztala felé tart, és rájött, hogy Luke az. 

Talpra szökkent, de rögtön rá is jött, jobb lett volna lazán és elegánsan ülve maradni. 

– Jó estét, Sophie! – mondta, és mindkét arcára adott egy puszit. – Nagyon csinos! – Kissé 

meglepettnek tűnt. 

– Köszönöm. Ugyanaz a ruha, amit a megnyitón viseltem. 

Nem is értette, hogy ezt miért mondta, de köze lehetett a mögötte ülő lányokhoz, akik most 

gyanakodva elhallgattak. 

– Igen, észrevettem. – Luke még mindig kicsit meghökkentnek tűnt. – Én még soha… úgy 

értem, nem ismertem olyan lányt, aki ugyanazt… 

– …a ruhát egynél többször felveszi? – A lányok a mögötte lévő asztalnál sokatmondó 

pillantást vetettek egymásra. 

A férfi bólintott. 

– Nos, van ilyen. Például én igen. – Aztán Sophie rájött, Luke arra vár, hogy ő üljön le 

először, és meglepődve tapasztalta, hogy zavarba jön a férfi jó modorától. Angliai barátai 

közül egy sem tudta, hogy így kell viselkedni, arról már nem is beszélve, hogy valóban meg is 

tennék… Sophie leült, a férfi pedig vele szemben foglalt helyet. 

– Mit iszik? – lepillantott a már kiürült pohárra. –Szeretne egy kis pezsgőt? 

– Ó, igen! – mondta Sophie, és arra gondolt, hogy valami erősebb italra lesz szüksége, 

amiből több bátorságot meríthet, mint egy egyszerű fröccsből. – Nagyon is! 

A mögöttük helyet foglaló társaság még mindig szokatlanul hallgatag volt. 

A pincér minden külön jelzés nélkül megjelent, és felvette a rendelést. 

– Ünnepelünk valamit? – kérdezte Sophie, miután előkerült egy üveg pezsgő, mintha csak 

rájuk várt volna, és a pincér töltött. 

– Nem különösebben, de a nagymamám a lelkemre kötötte, hogy legyek kedves önhöz. 

– Vagy úgy. És ha nem mondja…? 

– Akkor csapvizet iszunk – válaszolta rezzenéstelen arccal, úgyhogy beletelt néhány 

másodpercbe, míg Sophie rájött, hogy csak viccnek szánta. Felnevetett, de inkább az 

idegességtől és nem a tréfa miatt; annyira azért nem volt jó poén. 

– Az első New York-i látogatására, Sophie! – mondta Luke néhány pillanattal később, és 

megemelte poharát. 

– Köszönöm. – Sophie-nak nem jutott eszébe semmi, amire köszöntőt mondhatott volna, 

így csak belekortyolt az italába. 

Hosszas csend következett. A mögöttük lévő lányok szintén hallgattak, vagy azért, mert 

nem tudtak semmi érdemlegeset mondani, vagy csak azért, nehogy lemaradjanak valamiről. 

– Ez kicsit kínos – törte meg végül a csendet Luke. 

Sophie ugyanezt érezte, csak éppen ő úgy fogalmazott volna, hogy „nagyon kínos”. Ez a 

férfi meghívta ide egy italra, látszólag azért, hogy jobban megismerje, és most egy árva szót 

sem szól. – Tehetek valamit, hogy kevésbé legyen kellemetlen? 



Luke felsóhajtott. – Mondjuk, hirtelen eszébe juthatna, hogy mégis más tervei vannak a 

hálaadásra, de a nagymamám hajthatatlan. Már beletörődtem. 

– Miért nem akarja, hogy elmenjek? Matildának biztosan rengeteg szobája van. 

Luke már a kávézóban le akarta beszélni Sophie-t a látogatásról, aki most már elhatározta, 

hogy kideríti ennek az elutasító magatartásnak az okát. 

– Igen, az van elég. 

– Akkor mi a baj? 

– Nehéz elmagyarázni. 

– Próbálja meg! Ön New York-i ügyvéd. A filmekben és tévéműsorokban sose fogynak ki 

a meggyőző magyarázatokból és a rámenős kérdésekből. 

Luke elmosolyodott, de még mindig látszott rajta, hogy kényelmetlenül érzi magát. 

– Rendben. A nagymamámnak hatalmas vagyona van, és megtörtént már, hogy 

megpróbálták kihasználni. 

– Hogy érti ezt? – Sophie megborzongott. Miért használ ilyen szavakat vele kapcsolatban? 

Csak nem feltételezi, hogy hátsó szándékai vannak? 

Luke folytatta: – Egy ideig egy fiatal nő lakott nála a gyerekével. A nagymamám rengeteg 

értékes játékot vett a gyereknek. 

– És ez rossz? – Vajon ez az ember azért akarja, hogy a nagymamája megtartsa minden 

pénzét, hogy ő többet örökölhessen? 

– Itt még nincs vége. A nagymamám megengedte nekik, hogy a tengerparti nyaralónkban 

maradjanak, ami igazából csak egy kis kunyhó, de jó ideig nem mentek el. 

Ez még mindig nem tűnt olyan főbenjáró bűnnek. –Úgy érti, ott húzták meg magukat? 

– Engedély nélkül maradtak ott. Kénytelenek voltunk kilakoltatni őket. 

– És azt gondolja, hogy én is ugyanezt tenném? Nos, megnyugtathatom, én angol vagyok, 

és van retúrjegyem. Nem is tudnék korlátlan ideig az országban maradni. De ha azt szeretné, 

hogy ne menjek, rendben, de magának kell magyarázatot adnia Matildának. Nem hiszem, 

hogy ez némi ridegség nélkül sikerülne. 

Sophie nagyon remélte, hogy a felháborodás nem látszik rajta, de legbelül fortyogott. Luke 

tényleg azt feltételezi róla, hogy kihasználva Matilda jó természetét, hasznot akar húzni 

belőle. Eddig igazából el sem akarta hinni. Mégis hogy merészeli?! Ez annyira sértő volt. 

– Ha szeretne elmenni, és megígéri, hogy semmi olyat nem tesz, amivel árthat a nagyinak, 

akkor menjen. De ha mégis ilyesmire vetemedik, akármi legyen is az, olyan gyorsan 

kipenderítem onnan, hogy még a fogkeféjét sem lesz ideje összecsomagolni. 

Sophie vett egy mély levegőt. Ráborítani a pezsgőt Luke-ra és elviharzani még akkor sem 

jó megoldás, ha rendesen tud járni a cipőjében. 

– Méltányolom, hogy ennyire vigyáz a nagymamájára, de nem látom be, miért tart 

veszélyesnek. Nincs gyerekem, turistavízummal jöttem, és aligha megyek kempingezni a 

családja part menti kunyhójába, amelynek, gondolom, van vagy három fürdőszobája. 

– Valójában négy. Egyébként sajnálom, ha kicsit idegesnek látszom, de a nagymamám 

nagyon közel áll hozzám. Amióta az apám nincs közöttünk, én vagyok nagyi egyetlen közeli 

rokona az országnak ezen a felén. 

– Nagyon kedves, hogy ennyire aggódik érte. A családom azt gondolja, az idős emberek 

csak arra jók, hogy… – félbehagyta a mondatot, mert rájött, hogy ezzel elárulná családja 



anyagias hajlamait, és ebben az esetben Luke azt hihetné, hogy ebben ő is hasonlít rájuk. – 

Csak azt akartam mondani, hogy a nagybátyámnak, Ericnek, igazából nagy-nagybátyám, 

szüksége volt valakire, aki kis ideig gondját viseli. Én voltam az egyetlen, aki ráért, és 

remekül elvoltunk. 

– Köszönöm, hogy megosztotta ezt velem – mondta Luke, de egyáltalán nem tűnt 

hálásnak. – Becsületszavát adja, hogy az ünnepek után nem marad? 

– Arra adom a szavamat, hogy soha, semmilyen körülmények között nem teszek olyasmit, 

amivel ártanék a nagymamájának. Be kell érnie ennyivel. 

Újabb szünet következett. Sophie dühe némiképp alábbhagyott; látta, hogy Luke 

valószínűleg jót akar, de nyilvánvalóan gőze sincs arról, hogyan érje ezt el anélkül, hogy 

megbántaná a másikat. Azon tűnődött, hogy mennyi ideig illik maradnia. Nem előírás, hogy 

kiigya az italát, de azért még egyet belekortyolt. A lányok a mögöttük lévő asztalnál a 

kézitáskákról kezdtek csevegni, de Sophie érezte, hogy fél füllel azt hallgatták, mi folyik 

Luke asztalánál. Ez egy kicsit jobb kedvre derítette. Bizonyára rémesen megzavarta őket, 

hogy Luke miért fecsérli az idejét egy ilyen elhanyagolt és divatjamúlt ruhába öltözött nőre. 

Angol kiejtése persze némiképp magyarázatul szolgálhat sajátos stílusára. Ha lenne rá mód, 

gondolta, a kedvükért akár eljátszhatna az elvarázsolt királylány szerepét is, hogy még jobban 

összezavarja őket. Nem éreznék, hogy veszélyt jelentene elkényeztetett szépségükre, de 

mindenesetre meglepődnének. 

– Akkor meséljen az angliai életéről! 

– Ez is az „ismerjük meg jobban” hadművelet része? – Sophie megpróbált természetesnek 

tűnni, de attól félt, látszik rajta a felháborodás. 

– Aha. Van valaki otthon, aki különösen sokat jelent önnek? 

Sophie alapjában véve nem volt gyanakvó természet, mégis minden, amit Luke mondott, 

azt az érzést keltette benne, hogy le akarja nyomozni. Normális körülmények között mindent 

megtett volna annak érdekében, hogy megnyugtassa, de most azt érezte, éppen az 

ellenkezőjére vágyik. – Pillanatnyilag nincs. Egy facér nő New Yorkban. Hát nem nagyszerű? 

– Ha ez új élmény, biztos vagyok benne, hogy tényleg csodálatos. Még egy kis pezsgőt? – 

Töltött egy keveset Sophie poharába, amitől a lány valahogy megalázva érezte magát. A férfi 

viselkedésétől az Álom luxuskivitelben című film főhőse, Holly Golightly jutott az eszébe: ha 

feláll, hogy kimenjen az „illemhelyre”, a férfi talán pénzt ajánl fel neki, „egy kis 

púderezésre”, és elvárja, hogy zsebre tegye. 

– Igen, kérek – végül egyszerűen csak ennyit mondott, mivel nem jutott eszébe megfelelő 

ürügy a távozásra. 

Luke visszaült a helyére. Láthatóan nyugodtabb volt, hogy túljutottak a társalgás 

kellemetlen részén. 

– Szóval, mivel tölti az idejét, amióta itt van? 

Sophie beszámolt a városnézésről, de a tériszonyáról nem tett említést. Megkönnyebbült, 

hogy Luke hétköznapibb témákra terelte a társalgást. 

– Ha történetesen a Village-ben, mármint Greenwich Village-ben jár, mindenképpen 

látogassa meg a Bedford utcát. Ott lakott Edna St Vincent Millay. Elképesztően keskeny ház, 

kevesebb mint három méter széles. 

– Valóban? Hogy tud valaki ilyenben élni? 

– Gondolom, nehezen, de jó néhány híresség lakott ott rajta kívül. Nagyon bájos kis kert 

van a ház mögött. 



– Ha arra járok, feltétlenül bekukkantok. 

– Tegye meg! A nagymamám nagyon szereti Edna St Vincent Millay költészetét. 

– Nem igazán ismerem, de úgy látom, ön nem osztozik a lelkesedésében. 

A férfi elmosolyodott. – Nem hiszem, hogy ez helyeslésről vagy helytelenítésről szólna. 

De arra gondoltam, ha a nagymamám kedveli, talán magának is tetszene. 

Sophie oldalra billentette a fejét. Most már felengedett. 

– Matilda és én nagyon jól megértjük egymást. Talán mert mindketten nők vagyunk, és 

angolok… 

Luke kicsit bánatosnak látszott. – Talán mert mindketten parányit önfejűek. 

Ezt olyan mosollyal mondta, amit Sophie különösen kedvesnek látott, de rögtön rájött, csak 

a nagyanyja iránti szeretet látszott rajta; a kedvességét is neki szánta. 

Sophie elnevette magát. 

– Sosem tartottam magam önfejűnek. Mindig is szófogadó kislány voltam, szorgalmasan 

tanultam az iskolában, segítettem a házimunkában, ilyesmi. 

Nem hozta fel újra Eric bácsit. Ez olyan lenne, mintha saját magát védené, és még 

dicsekvésnek is tűnne. 

– De amikor tette a dolgát, sosem érezte, hogy megőrjítik a szabályok? 

Sophie ezen eltűnődött, s visszaemlékezett, ahogy az órák előtt a mosdóban írta meg a házi 

feladatát, mert az előző estéjét inkább varrással töltötte. Meg arra is, amikor celluxszal 

felragasztotta a függöny szegélyét, pedig az anyjának azt ígérte, hogy megjavítja, de az 

túlságosan unalmas lett volna. A cellux azóta is ott van. 

– Talán – ismerte be. 

– A nagymamámat megőrjítik az efféle dolgok. Általában belefog valami viszonylag 

ésszerűbe, és végül teljesen máshova lyukad ki, csak mert közben megunja. Azt hiszem, maga 

is ezt erősíti benne. 

– Nem tartom valószínűnek – válaszolta Sophie, amint fontolóra vette. – Nagyon 

határozott személyiség. – Most, hogy jobban belegondolt, a férfi megjegyzése bántóan 

igazságtalan és előítéletes volt. 

Lehet, hogy az arckifejezése elárulta megbántottságát, mert Luke kissé előrehajolt, és így 

szólt: 

– Sophie, úgy tűnik, rosszul kezdődött a kapcsolatunk, mert mindketten rossz lépéseket 

tettünk. 

– Kölcsöncipőben részemről ez elkerülhetetlen! 

Luke elengedte a füle mellett ezt a komolytalan közbevetést. 

– De biztosíthatom, a nagymamám vendégeként szíves fogadtatásban lesz része. 

Sophie az arcára erőltetett egy mosolyt, de közben elég bizonytalanul érezte magát. 

– A nagymamám megkért, hogy ezt adjam át önnek. 

– Elővett egy darab papírt a tárcájából, és átnyújtotta Sophie-nak. – Ez egy programterv. 

– Ó, te jó ég! 

Luke figyelmen kívül hagyta a megdöbbenését. 



– És kérdezteti, szeretné-e, hogy a sofőrje magáért jöjjön New Yorkba, vagy a vonat is 

megteszi. 

– Természetesen vonattal megyek! Sosem álmodnék… – De, mivel nem akarta 

túlhangsúlyozni, hogy sosem tenne olyat, ami árt a férfi nagyanyjának, finoman témát váltott. 

– Hol van most a nagymamája? 

– Úton hazafelé, vagy lehet, hogy már otthon. A sofőrje rajong érte. 

– Meg tudom érteni. Nagyon szeretetreméltó. 

Luke-ot nem hatotta meg Sophie kijelentése. Lehet, hogy még mindig gyanakodott rá, de 

képtelen volt rájönni, miért. Hogyan is árthatna ő Matildának? Belenézett a programba. 

– Mit gondol, Matilda szerint meddig maradhatok? Igazán nem szeretnék a terhükre lenni. 

Luke most ismét a régi, tiszteletre méltó dinasztia tökéletes neveltetésű sarja lett. 

– Ha szerdán érkezik, akkor töltse ott a hétvégét. Szerda este lesz egy kicsi, mintegy 

húszfős családi összejövetel, és aztán csütörtökön a fő hálaadási vacsora, szintén elsősorban a 

családnak, de jönnek barátok és szomszédok is. 

– Te jóisten! Mekkora rokonság! 

– Valójában nem mind rokon, de mint már megtapasztalhatta, a nagymamám szíve 

nagyobb, mint Texas, és neki minden szegről-végről származó ismerős családtagnak számít. 

– Akkor így jövök én is a képbe. – Nem tudott kiigazodni Luke-on. Egyfelől biztosítani 

szeretné Sophie-t arról, hogy szívesen látják nagyanyja otthonában, de mégis bizalmatlan 

maradt. De azért egészen kedves is tudott lenni, ha akart. 

– Nem arra céloztam… 

– Bizonyára csak én értettem félre – mosolygott, és hirtelen azon kapta magát, hogy Luke 

szemébe bámul, amelynek különös színe elbűvölte. Luke nem érdekelte őt, de az írisze olyan 

szokatlan volt, hogy jobban szemügyre akarta venni. Összeszedte magát. Szinte biztosra vette, 

hogy a férfi félreértene minden, a szokottnál hosszabb pillantást. 

– Egyébként boldog vagyok, hogy Matildánál tölthetek egy kis időt. Megteszek minden 

tőlem telhetőt, hogy a segítségére lehessek. 

– Tudja, van személyzete. Ön vendég lesz ott, nem kisegítő. 

Sophie udvariasan mosolygott, miközben arra gondolt, hogy a „kisegítő” tulajdonképpen a 

„szolga” politikailag korrekt megfogalmazása. 

– Mit szólna egy vacsorához? Úgy értem… tudom, hogy váratlan a meghívás, de ha 

szabad… 

Sophie erre felpattant, Luke pedig legalább annyira meglepettnek tűnt, mint ő maga. A 

férfi valószínűleg nem tervezte hosszabbra az estéjét egy puszta italnál. 

Millyvel beszéltek arról, mi lesz, ha esetleg meghívja vacsorára. Sophie úgy érezte, hogy 

ez kizárt; Milly véleménye pedig az volt, ha megteszi, azt jelenti, hogy kedveli őt. Ha tényleg 

így van, elég érdekesen mutatja ki. De Sophie most így szólt: 

– Nem, köszönöm! A barátnőm barátja főz ma este vacsorát. Ő séf. 

Luke udvariasan bólintott. 

– Akkor látjuk egymást a nagymamám házában. 

 



Másnap reggel a Milly barátjánál, Francónál eltöltött rendkívül jó hangulatú este után a két 

lány áttanulmányozta a programot, valamint az összes ruhát, amelyet Sophie magával hozott. 

Milly szabadnapos volt, így teljes figyelmét barátnője dilemmája kötötte le: hogyan 

varázsoljanak a bébiszitteri ruhatárból alkalomhoz illőt egy connecticuti kastélyba való 

meghívásra? 

– Nézzük, mi van itt – mondta Milly. – Három farmernadrág… 

– De újak! – mondta Sophie szinte védekezve. – Indulás előtt vettem mindegyiket! 

– És hol? 

Sophie szája széle megrándult. 

– A piacon. 

Milly vigyorgott. – Klassz! Ha valaki kérdezi, csak mondd, hogy ez egy angol márka. 

Sophie megkönnyebbülve, hogy nem a teljes ruhatára használhatatlan limlom, magára 

kapott egy szoknyát, hogy Milly megvizsgálja. 

– Egy apró, szexi szoknya – véleményezte Milly. –Megfelelő felsővel tökéletesen illik egy 

családi vacsorához. Úgyis ülni fogsz. A vendégek meg majd megfeledkeznek arról, valójában 

mennyire rövid, és Matildának meg csak van egy szalvétája, amellyel jótékonyan eltakarhatod 

a combodat. 

– Micsoda megkönnyebbülés, ez az egy kipipálva. 

– Nem egészen, még szükségünk van a megfelelő felsőre. – Milly listát készített, és 

megjegyzéseket is írt hozzá. 

– Már látom, hogy jutottál ilyen fiatalon ennyire jelentős álláshoz. 

Milly kérdőn nézett rá. 

– Á, csak a szüleim mondtak valami ilyesmit, amikor balhéztak velem, hogy idejövök – 

magyarázta Sophie. 

Milly bólintott, majd visszatért a listához. 

– Oké, szóval van egy csinos fehér blúzod, amelyik megy a szoknyához. Már értem, miért 

néztek pincérlánynak. 

– Csak egyszer fordult elő, és az illető valószínűleg részeg volt – mondta Sophie durcásan. 

– Gondolom, ezt nem vehetem fel a családi összejövetelre. 

– Nem. Valami csinosabbra lesz szükséged, ami dögös, de nem túlzottan kivágott. 

– Semmi ilyenem nincs. – Sophie érezte, hogy már megint védekezik, lázadni szeretett 

volna, noha tudta, hogy barátnője csak a legjobbat akarja neki. 

– Megvan a lista. Most akkor beszéljünk a hálaadásnapi partiról. 

– Szeretnék igazán ragyogóan kinézni! 

– Nocsak, Soph! Hogyhogy? 

Sophie felsóhajtott. 

– Hát, Luke… 

– Na ugye, hogy tetszik neked! Tudtam! 

– Nem, nem, nem és nem! Nem tetszik! De olyan érzésem van tőle, mintha én lennék 

Holly Golightly, tudod, az Álom luxuskivitelben című filmből. 



Milly a fejét csóválta. – Nem nézed te túl sokat a nővéred régi DVD-it? Nekem úgy tűnik, 

mintha az egész életedet ezekhez mérnéd! 

Sophie, aki tisztában volt vele, hogy ez igaz, úgy érezte magát, mint akit megdorgáltak. 

Milly, mivel észrevette, kedvesebben folytatta: 

– Az emberek tényleg megpróbálnak a Tiffanyban reggelizni. Amikor New Yorkba jönnek, 

azt várják, hogy szalonnás rántottát kapnak egy ékszerboltban. 

Sophie elmosolyodott. – Tudom. És pont azért nem kedvelem, és soha nem is fogom 

megkedvelni Luke-ot, mert azt az érzést kelti bennem, mintha egy szegény, élősködő rokon 

lennék… 

– A lány, aki gazdag férfiak adományaiból szerzi a pénzét. Megértelek, Soph! – Szünetet 

tartott. – Akkor, miért akarsz annyira ragyogóan kinézni? 

– Mert nem akarom, hogy az emberek azt higgyék, hogy Luke azt higgye, a nagyanyja 

elveszítette a józan eszét, és összeszedett valami lelencet az utcáról. 

– Te szedted fel őt! – mondta Milly színlelt felháborodással. – Miért vagy ennyire feszült? 

A társaság imádni fogja a menő angol kiejtésedet, és ha az öltözéked nem is ér majd fel az 

övékhez, legfeljebb angol különcségnek tulajdonítják. Különben is nagyon dögösen fogsz 

kinézni, ezt megígérhetem neked! – Lefirkantott még néhány megjegyzést. – Mit szólnál a 

ruhámhoz? Rajtad sokkal jobban áll, mint rajtam. 

Sophie kézlegyintésén látszott, hogy akkor már inkább egy fekete műanyag zsákot vesz fel. 

– Luke még csak kétszer látta, és meg is jegyezte! Azt nem viselhetem! 

Milly megrázta a fejét. – Akkor szükséged van egy másikra! Muszáj magaddal vinned egy 

szexi ruhát! 

– Miért? Ez nem szexi ruhához való alkalom. Én eleganciát akarok! 

– Egy lány sehova ne utazzon legalább egy szexi ruha nélkül! Nem Luke lesz ott az 

egyetlen pasi. Sosem tudhatod, kibe futsz bele! És legyen rövid! 

– Miért? 

– Nagyon jó lábad van, ráadásul a rövid ruha olcsóbb is, mint a hosszú. 

– Jaj! Nem nyújthatnék ki egy pulcsit inkább? 

Milly nevetett. 

– Megteheted, de szerintem van jobb megoldás is. Angliában briliáns módon alakítottál át 

ruhákat. Nem hiszem, hogy elveszítetted ezt a képességedet. És ha nem tudsz New Yorkban 

egy olcsó, de jó ruhát találni, nem is érdemled meg, hogy lány legyél. 

– Mondasz valamit. 

– Tudok egy ragyogó boltot, ahol mindenféle ruhadíszeket árulnak. 

Sophie hunyorgott. 

– Gondolod, hogy még tollakat is? 

– Lefogadom, hogy igen! – mondta Milly. – Keressük ki a címét! 

Milly átnézte a telefonkönyvet, Sophie pedig a barátnője ruhásszekrényét. Kihúzott egy kis 

fekete cuccot. – Kell ez neked? 

Milly felnézett a telefonkönyvből. – Értem, mi jár a fejedben. Ha odaadom neked ezt a 

ruhát, azzal is spórolhatsz valamennyit. 

– Gondolatolvasó vagy! 



– Jó, megkapod a ruhát, de csak… – Szünetet tartott a nagyobb hatás kedvéért. – Ha úgy 

adod vissza, hogy valami szenzációsat hozol ki belőle! 

– Áll az alku! Nem bánod, ha derékban beszűkítem, ugye? Vagy ha kivágom a hátát? 

– Ha mesés lesz, akkor nem! És lehet akár kivágott hátú és karcsúsított, nem gondolom, 

hogy New York ellenezné, Connecticut meg pláne. 

– Megpróbálom nem tönkretenni, de ugye eljössz velem vásárolni? 

Millynek megrándult az arca. 

– Nagyon szeretnék, de azért vettem ki ezt a napot, hogy Francóval végre valami jó 

programot csináljunk kettesben. 

Ez kissé lehangolta Sophie-t, mert már nagyon szeretett volna egy csajos felfedező utat, de 

megértette a barátnőjét. Úgy tűnt, a New York-iak sokkal többet dolgoznak, mint az angolok, 

és egy szabadnap itt különösen értékes volt. 

– Oké, úgyis az a leggyorsabb, ha egyedül vásárol az ember. Akkor csak arra adj tippet, hol 

vannak a legjobb jótékonysági üzletek. 

Milly kiterítette a térképet, és megjelölte. – És ezek itt használtruhaboltok. 

– Nekem teljesen megfelel az is. 

A turkálóknak volt valami jellegzetes illatuk, de Sophie ezt már megszokta, és nem 

zavarta. 

A Milly által ajánlott üzlet inkább tűnt régiségboltnak, mint turkálónak, és Sophie számára 

valóságos kincsesbánya volt. Kétségkívül drágább is, mint azok az üzletek, ahova járni 

szokott, de feltehetően a választék is sokkal gazdagabb. 

A padló natúr deszkából készült, a falakat pedig mindenhol tükrök, valamint az ötvenes-

hatvanas évekből vagy talán még régebbről származó plakátok borították. A háttérben halkan 

szólt a dzsessz, és Sophie ismét az effajta vásárláskor megszokott izgalmat érezte. Nem a 

költekezés okozta, sokkal inkább a vadászat, a gondolat, hogy mi mindenre bukkan a 

haszontalannak ítélt holmik között. 

Az eladónőnek, aki éppen kézzel varrogatott valamit, pár szóval elmondta, mit is szeretne, 

majd a nő folytatta a varrást, és útjára engedte Sophie-t. 

A lánynak volt egy bevált módszere: minden soron és polcon végigment, így jól átlátta az 

egészet. Néhány dolgot azonnal kizárt, más darabokban viszont látott fantáziát; ezekhez 

később visszatért, hogy újra megvizsgálja őket. Rálelt egy gyönyörű, ötvenes évekbeli hosszú 

harangszoknyára, amit megrövidíthet, és fekete harisnyával viselhet. Talált egy overallt, 

amely tökéletesen állna Millynek, és egy halom jópofa ékszert, aminek nem tudott ellenállni. 

De nem volt semmi olyan, ami megfelelne egy nagyon elegáns connecticuti látogatáshoz. 

Fájó szívvel, de otthagyta a hosszú szoknyát, és csak az overallt vette meg. Azt nem 

engedhette meg magának, hogy puszta szórakozásból vásárolgasson. Már épp fizetni készült, 

és azt tervezgette, melyik üzlet lesz a következő, amikor megpillantott egy pár cipőt. Úgy 

tűnt, pont az ő mérete. Egy gyönyörű skarlátvörös tűsarkú volt. – Ó, de csodás! – mondta 

izgatottan. 

Az eladólány odanézett. – Egy kiárusításon vettem, de nem jó a mérete. Gondoltam, itt el 

tudom adni. 

– Mennyibe kerül? – miközben ezt kérdezte, Sophie már vette is le az egyik csizmáját. 

– Mivel angol vagy, azt hiszem, odaadom annyiért, amennyiért én vettem. Tényleg olcsó 

volt. 



– Ez nagyon kedves! Nem vitatkozom veled, hogy azért kapom meg olcsón, mert angol 

vagyok. Inkább nagyon köszönöm! 



Nyolcadik fejezet 

 

 

 

 

 
Sophie könnyen megtalálta a vonatot és a megfelelő vágányt. Ahogy megszólalt, rájöttek, 

hogy angol, így gyakorlatilag kézen fogták, és felsegítették a vonatra. Útközben vidám 

beszélgetésbe elegyedett egy nővel, aki sok mindent elmesélt az unokáiról. Nem fenyegette 

veszély, hogy eltéveszti a megállóhelyet, már jóval előbb figyelmeztették, hogy bőven legyen 

ideje összekészíteni minden cókmókját a leszálláshoz. 

Az állomáson egy egyenruhát és tányérsapkát viselő férfi várt rá mosolyogva. Azonnal 

elindult feléje, és megragadta a hátizsákját. Matilda nyilván nagyon pontos személyleírást 

adott róla, és most azt kívánta, bár Milly kis, kerekes bőröndjét hozta volna el. A hátizsák 

eléggé hobó benyomást kelthetett. Vajon volt már a sofőrnek hasonló utasa? 

– Sophie Apperly kisasszony? – kérdezte. 

– Én vagyok – felelte Sophie. 

– Samnek hívnak – mondta a férfi. – Már több mint húsz éve dolgozom Mrs. Matildának. 

– A mindenit! – mondta Sophie, de azt kívánta, bár ne mondta volna. Ez túlságosan 

angolosan hangzott. 

– Igen, kisasszony. Jöjjön, kérem, én viszem haza. Sophie jólesőn elmosolyodott, ahogy 

érzékelte ennek a kedves embernek a nyilvánvaló szeretetét a munkája és persze Matilda 

iránt. 

Amint a hatalmas kovácsoltvas kapu kitárult előttük, Sophie azonnal megértette, miért 

aggódik annyira Luke, ha mindenféle kóbor nőcskék közelebbi kapcsolatba kerülnek a 

nagymamájával. Matilda nemcsak egyszerűen jómódú volt, hanem dúsgazdag, és amíg 

rottweilerként őrködő unokájával tökéletes biztonságban lehetett, Sophie megértette ennek a 

„házőrzőnek” az aggályait: Matilda nyílt és nagylelkű természetével könnyen válhatott kóbor 

hátizsákosok áldozatává. 

A kontraszt a tökéletesen karbantartott kúria és szülei zegzugos, kissé düledező háza között 

elképesztő volt. Itt bizonyára egyetlen levél sem marad egy napnál tovább az ereszben, és azt 

sem hagyják, hogy a nyirkosság felkússzon a falakon, hogy aztán megtelepedjen a penész. 

Hirtelen úgy érezte, nem lett volna szabad elfogadnia a meghívást. Szándékai nem voltak 

teljesen őszinték. Bár valóban nagyon kedvelte Matildát, önös érdekből akarta meglátogatni: 

minél tovább akart Amerikában maradni, hogy felkutassa a rokonát. 

Mire elhagyták a hullámzó pázsitot, és végigmentek a juharfákkal szegélyezett sétányon, 

hogy végül megálljanak a ház előtt (ami Sophie szemében olyan hatalmasnak tűnt, mint a 

chatsworthi királyi kastély), úgy döntött, nem marad sokáig, még akkor sem, ha fel kell adnia 

a küldetését. Hétfő reggel első dolga lesz, hogy vonattal visszamegy New Yorkba. Millynél is 

csak potyázott, de vele ezt meg lehetett beszélni. 



Matilda lépett ki a bejárati ajtón, hogy üdvözölje. Egészen aprónak tűnt a hatalmas 

környezetben, mégis teljesen beleillett. Melegen átölelte Sophie-t. 

– Úgy örülök, hogy látlak! El sem tudom mondani, mennyire vártalak! Annyi apró 

feladatom van a számodra! 

Sophie ugyanolyan melegséggel viszonozta az ölelést, s így szólt: 

– Nem hiszem, hogy bármi munka akadna itt a számomra. Tökéletesen úgy tűnik, hogy 

mindenre van személyzete. 

Matilda elragadtatottan felnevetett. – Természetesen, de néhány dolgot csak kiváltságos 

emberekre bízhatsz. – Kacsintott, mire Sophie felnevetett. 

– Értem, de feltételezem, semmi olyan teendőm nem lesz, mint amilyet Eric bácsinál 

végeztem. – A rendrakásra, a takarításra és a finom heccelődésekre gondolt. 

– Valószínűleg nem, de talán Eric bácsikádnak és nekem különbözők az igényeink. 

Egyébként kerülj beljebb, és igyál egy kis teát – mondta Matilda, miközben karon fogta. 

Sophie igazából egy pohár bort szeretett volna, de a tea is jól jött. Talán később sherryt is 

felszolgálnak. Sophie szerette Eric bácsi Amontilladóját, de gyanította, hogy Matilda valami 

szárazabbat kedvel, amit ő nem annyira. De a csórók, illetve az ő esetében a hátizsákos 

csavargók ne válogassanak! 

– Szeretnél egy kicsit felfrissülni a tea előtt? Fel akarsz menni a szobádba és átöltözni? – 

kérdezte Matilda. 

Sophie úgy döntött, nem kell, hogy Matildának illúziói legyenek a ruhatárával vagy bármi 

mással vele kapcsolatban. 

– Ööö, köszönöm, nem. Viszont szeretnék kezet mosni valahol. 

Egy mosolygó, egyenruhás hölgy megmutatta neki az uszoda méretű földszinti 

fürdőszobát. Sophie tudta, hogy Amerikában házvezetőnőnek hívják ezeket az embereket. 

Eric bácsi inkább szobalányt mondott volna. 

Szerencsére a házvezetőnő megvárta Sophie-t, aki különben sosem talált volna el a 

növényházba, ahol Matilda az asztalfőn ülve várta egy ezüst teáskészlettel, amelyhez 

spirituszégős forraló, porceláncsészék és csészealjak tartoztak. 

– Bocsáss meg, drágám – mondta, amint Sophie megjelent. – Egyszerűen imádom 

előszedni a régi dolgaimat, amikor valódi angol vendégem van, akinek a kedvéért ezt 

megtehetem. A családom úgy gondolja, őrült vagyok, hogy olyan eszközöket használok, 

amelyeket gond tisztogatni. – A teáskanna, a tejeskancsó, a cukrostál és a forraló felé bökött. 

– De Consuelo imádja tisztogatni ezeket. 

Consuelo elmosolyodott, jelezve, hogy ez igaz. – Miközben a kedvenc tévéműsorom megy, 

mindent kifényesítek. Szüksége van még rám, Mrs. Matilda? Ha nincs, visszamegyek a 

konyhába. Rengeteg a főznivaló. 

– Köszönöm, nincs. Sophie majd segít, ha nekem túl nehéz a kanna. Hogyan szereted a 

teát, kedvesem? 

– Csak egy löttyintésnyi tejjel. Boldogul azzal a kannával? 

– Nem igazán. Azaz tudnék, ha muszáj lenne, de ha már itt vagy… 

Sophie kezelte a teáskannát, és élvezte a hagyományos és a filteres tea közötti különbséget. 

Nagyon tetszett neki a majdnem átlátszó, festett madarakkal díszített porcelán is, amit Eric 

bácsi is értékelne. 



– Vegyél egy sütit, akarom mondani, kekszet – mondta Matilda, mikor a tea elkészült. – 

Láthatod, hogy állítólag pulyka alakúak. 

Valójában Sophie nem igazán ismerte fel bennük a pulykát, csak azt, hogy többé-kevésbé 

egy madárra hasonlítanak. 

– Segítenél holnap a kisebb gyerekeknek feldíszíteni ezeket? Annyira unatkoznak, amíg az 

étkezésre várnak. 

– Persze, nagyon szívesen! Remek móka lesz! Amellett örülök, hogy segíthetek, amiben 

csak tudok! 

– Luke azt mondta, hogy ne bánjak veled úgy, mint egy szolgálóval. 

Ez meglepte. – Tényleg? Miért? 

Matilda vállat vont. – Azt gondolom, csak szeretné, ha kellemesen éreznéd magad nálunk. 

Sophie ezt nem igazán hitte. Bár Luke modora kifogástalan volt, melegségnek nyoma sem 

volt benne. Aztán az jutott eszébe, a férfi talán amiatt aggódik, hogy megpróbál valami jóféle 

állást kiügyeskedni Matildánál, és azután az áhított zöldkártyát is. Biztosan nem akarja, hogy 

a nagymamája bármiben is támogassa őt. Úristen, mennyire gyanakvó! Talán mert ügyvéd, de 

az is lehet, hogy azért bizalmatlan minden hatvan alatti nőnemű lénnyel, mert a volt felesége 

jól kiforgatta. 

– Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. Tudja, bébiszitternek jöttem ide, csak a munka 

kútba esett. 

Matilda felhúzta a szemöldökét. – Már mondtad. És nem tehetek róla, de örülök, amiért így 

történt. Ellenkező esetben, nem találkoztunk volna, de most már tudom, hogy nagyszerű 

szövetségesek leszünk. 

– Szövetségesek? Ki ellen? 

– Nem egy bizonyos személy ellen – mondta Matilda könnyedén, miközben megemelte a 

teáskannát, amelyik most már nem volt olyan nehéz. – Még egy kis teát, kedvesem? 

– Igen, kérek szépen! – Sophie figyelte, ahogy a már sötétebb tónusú tea belecsorog a 

csészébe. Talán hatott rá Luke gyanakvása, de Matilda szavai mögött volt valami, amitől 

Sophie úgy érezte, terve van vele. 

– Szeretnéd látni a szobádat? – kérdezte, miután az utolsó csepp teát is megitták, és 

elfogyasztottak legalább három pulykás kekszet. 

– Igen, jó lenne. De előbb még elmennék újra a mosdóba. 

Matilda kis sértődöttséget mutatott. – Kedvesem, a szobádnak külön fürdőszobája van, 

méghozzá káddal. Mivel angol vagy, úgy gondoltam, nem szereted a zuhanyt. 

– Tökéletesen elboldogulok a zuhannyal is, de ha van fürdőkád, az nagyszerű. 

 

Sophie szobája fényűző volt, nagyobb, mint szülei házában a nappali. A földszinten volt, 

kétszárnyas ajtaja a kertre nyílt. Nyáron fantasztikus lett volna kisétálni a napfényre, és 

élvezni a közvetlenül a szobájához tartozó kövezett olasz kertet. Most csak néhány pillanatig 

szemlélte, mielőtt Consuelo behúzta a vaskos függönyöket, kényelembe és melegbe burkolva 

Sophie-t. Biztos nem lehet egyszerű alkalmazkodni egy apró New York-i lakáshoz, ha valaki 

ilyen tágas terekhez szokott, gondolta Sophie, majd arra a következtetésre jutott, hogy 

Matildénak valószínűleg New Yorkban is hatalmas lakása van. 



Consuelo felajánlotta, hogy segít neki kicsomagolni, de Sophie mosolyogva 

visszautasította. 

– Amint látja, nincs sok holmim, és igazán nem szeretném mutogatni az agyonmosott 

fehérneműimet. 

Consuelo elnevette magát. – Ha van bármi, amit elfelejtett magával hozni, nekünk biztosan 

akad belőle valahol. Amennyiben szüksége lenne rá, még nagyon márkás sminkkészletünk is 

van. 

Sophie habozott. Általában nem használt túl sok sminket, csak szempillafestéket és 

leheletnyi rúzst, de most azon tűnődött, vajon itt többre lesz-e szüksége. A sminkkészlet főleg 

szemzseléből állt, és csupa olyan dologból, amire Sophie korában még nem igazán volt 

szükség. 

– Gondolja, hogy szükségem lenne rá? 

A házvezetőnő bólintott. 

– A Luke körül lógó lányok általában tonnányi festéket viselnek. Magának erre nincs 

szüksége, mivel ragyogó bőre van, de esetleg még hozzáadhatna valamit… 

– Talán megpróbálhatom… 

– Idehozom mindet. Használja őket nyugodtan. A vacsora hétkor van, addigra a család 

minden tagja elkészül. Gong jelzi. Meg fogja hallani. Ha előbb készen lenne, Mrs. Matilda fél 

hétkor mindig elfogyaszt egy pohárka sherryt. Nagyon örülne, ha csatlakozna hozzá. 

 

Pontban fél hétkor Sophie, kezében a Millynél készített csokigolyókkal, kibotladozott a 

szobájából, hálát adva az égnek, hogy nem kell lépcsőt is másznia. Remélte, hogy a saját 

készítésű ajándék a háziak szemében inkább valami egyedinek tűnik, és nem kis költséggel 

előállított sütinek. Az antik ruhakereskedésben vásárolt gyönyörű, dögös vörös tűsarkú kicsit 

nagy volt rá, de megvette, mert olyan káprázatos volt. Kár lett volna otthagyni. 

Milly azt mondta, a cipő stílusa kicsit transzszexuális, de Sophie hajlandó volt vállalni a 

kockázatot, hogy esetleg női ruhába bújt férfinak nézik. 

Szoknyája a már szinte védjegyévé váló mini volt, alkalmi vétel, hacsak figyelembe nem 

vesszük, mennyi anyag kellett az elkészítéséhez, felül pedig egy egyszerű, V kivágású 

kasmírkardigánt viselt. Ez is New York-i szerzemény volt, az egyik legsikeresebb turkálós 

akciójából. A harisnyája került a legtöbbe, de ahogy Milly mondta, jobban mutatott rajta, mint 

bármi más, s még azt is hozzátette: Olyan bomba jó lábad van, hogy bőven megérte a pénzt. 

A Consuelótól kapott sminkből elég sokat feltett, majd lemosott, és nem sajnálta magától a 

fürdőszobájában talált Guerlain kölnit sem. A saját hálószobájában nagyszerűen érezte magát, 

de amint a szalon felé közeledett, önbizalma lépésről lépésre csökkent. Már hallotta a 

hangjukat. Hamarosan meg kell jelennie Matilda családja előtt, és szinte biztosra vette, hogy 

mind olyanok lesznek, mint Luke, s úgy tekintenek majd rá, mint egy álruhába bújt 

csavargóra. Lehet, hogy a szoknyája túl rövid? 

Amíg átjut a hallon, legalább gyakorolja a járást, gondolta Sophie. Elhatározta, hogy 

uralkodik az idegein, és azért is jól fogja magát érezni. Matilda pedig tündéri, és nagyon is 

lehetséges, hogy a rokonai szintén azok. Talán csak Luke ütött a család mogorvább őseire. 

Egy pillanatra csend lett, ahogy Sophie megállt a szalon küszöbén. Ez volt a legnagyobb 

terem, amit magánházban valaha is látott. A szoba túlsó végében hatalmas méretű 

kandallóban fatörzsnyi hasábok ropogtak. 



Bár a kandalló körül csoportosuló emberek messze voltak, most mind egyértelműen őt 

nézték, s kutatón méregették. Matilda, aki eddig halkan beszélgetett egy hasonló korú 

emberrel, felfigyelt Sophie érkezésére, és elindult felé. 

– Drága Sophie, gyere, csatlakozz hozzánk! – mondta amint odaért, és megpuszilta az 

arcát. 

– Hello! – mondta Sophie, és viszonozta a puszit. –Hoztam egy kis házi készítésű 

trüffelgolyót. – Rájött, hogy sokkal természetesebben érezné magát, ha pincérnőként és nem 

vendégként lenne jelen ezen az összejövetelen. 

– Milyen kedves tőled! De nem kellett volna, az is elég, ha csak magadat hozod! 

– Tudom, de nem szerettem volna üres kézzel jönni. 

– Biztosan nagyon finom! – mondta Matilda, és átadta egy egyenruhás komornyiknak, aki 

tálcával a kezében csendesen megjelent az oldalán. 

– Igyál velünk egy pohár sherryt! Vagy inkább mást kérsz? 

– A sherry nagyszerű lesz – mondta Sophie. Valójában egy jó erős koktélra vágyott. Bár 

biztos volt benne, hogy a komornyik el tudja készíteni a tökéletes Manhattan, vagy Old 

Fashioned koktélt, azt viszont nem tudta, milyen ízűek lehetnek. Még csak az hiányzik, hogy 

Matilda családja, amely már így is kétségtelenül számos kivetnivalót talált benne, 

bűnlajstromához még a „részegest” is hozzátegye. 

– Gyere, ismerkedj meg a családommal! – mondta Matilda, miután Sophie megkapta az 

italát. – Nem hiszem, hogy minden nevet meg tudnál jegyezni. Nekünk, amerikaiaknak van 

egy kis trükkünk erre: mi is kimondjuk annak a személynek a nevét, akinek éppen 

bemutatnak. Ez segít. 

Egy nő, aki valamivel idősebb lehetett Sophie anyjánál, most nevetve előrelépett. – Szóval, 

anya, akkor ma amerikai vagy. Általában azzal büszkélkedsz, hogy brit vagy. Hello, Sophie! 

Susahnah vagyok, Matilda egyik lánya. Kaliforniában élek. Én vagyok Luke nagynénje. –A 

nő huncut pillantást vetett Luke felé, aki egy öblös pohár mögé rejtőzött. Nagyon csinos, 

hosszú szőke hajú, rózsaszín ruhás lány állt mellette. Sophie máris slamposnak és 

kétségbeejtően kopottasnak érezte magát a zömében fekete szerelésében. 

– Luke, miért nem mutatod be Bobbie-t Sophie-nak? – mondta Matilda. 

Luke mosolygott. – Sophie, ő Bobbie. A család egyik nagyon régi barátjának a lánya. 

Egy nő felnevetett. – Annyira azért még nem vagyunk öregek, édesem. 

Bobbie odalépett hozzá, és olyan mozdulatot tett, mintha meg akarná puszilni. Sophie, 

ezen meglepődött, hiszen a lány annyira azért nem tűnt barátságosnak. 

– Szia, Sophie! Gyere, bemutatlak a szüleimnek! 

Pontosan olyan kiejtéssel és hanglejtéssel beszélt, mint a klubbeli lányok. Sophie kíváncsi 

lett volna, vajon ismerik-e egymást. A körülbelül vele egyidős Bobbie mellett Sophie 

kimondottan öregnek érezte magát. 

Túlestek a további bemutatkozásokon, és mindent egybevéve Sophie úgy érezte, szívesen 

látják. De az is nyilvánvaló volt számára, mennyire szegény. A társalgás a magángépektől a 

gazdasági válságon át (ami úgy látszott, a jelenlévők közül eddig senkit sem érintett) ide-oda 

csapongott, egészen addig, hogy manapság mennyire nehéz szert tenni egy jó biokertészre. 

Sophie, hogy álláshoz jusson, már majdnem jelentkezett erre, de Luke rajta tartotta a szemét, 

így mégsem tette. 



Emellett Matildét sem akarta kellemetlen helyzetbe hozni. Így csak az Angliára vonatkozó 

kérdésekre koncentrált, bár sokra nem tudta a választ: például fogalma sem volt arról, 

mennyien laknak a szülővárosában. 

Luke vezette a vacsorához. Egyszerű családi eseményről volt szó, amihez szükségeltetett 

egy komornyik, néhány házvezetőnő, beleértve Consuelót is, aki most Sophie-ra kacsintott, és 

– ahogy Milly mondaná – még sokan mások. 

Sophie egyik oldalán Matilda régi barátja, a másik oldalán pedig Luke foglalt helyet. 

Bobbie Luke mellett ült, és előszeretettel beszélgetett Sophie-val a férfin keresztül. Kezdetben 

Sophie erősen koncentrált, hogy megértse a lányt, de pár mondat után megszokta a 

szófordulatait, és legalább a szavakat képes volt követni. Beszédstílusa azt az érzést keltette 

benne, hogy éppen egy nagyon giccses filmet néz: elbűvölő, de nincs mögötte semmi. 

Az étel szuper volt. Először egy parányi csésze levest ettek, tetején habbal, s a legfinomabb 

friss borsó ízével. Sophie Luke-hoz fordult: 

– Gondolja, hogy innen ered a „borsónyi mennyiség” kifejezés? 

Kis ránc jelent meg a férfi szeme sarkában, amitől egy pillanatra teljesen megváltozott az 

arca. – Lehetséges – mondta, mielőtt Bobbie ismét magára vonta Sophie figyelmét. 

– Úúgy szeretném, ha holnap együtt lennénk egy kicsit! – mondta izgatottan. 

Jaj, én meg úúgy nem akarnám! – gondolta Sophie, miközben azon tűnődött, hogy a 

csudába jutott Bobbie eszébe ez az ötlet, és hogyan utasíthatná vissza. 

– Azt hiszem, a nagymamának már van feladata Sophie számára, ha ő nem bánja – mondta 

Luke már-már kedvesnek mondható mosoly kíséretében. 

– Tényleg! El is felejtettem! – mondta Sophie. –Segítek a kicsiknek pulyka formájú sütiket 

díszíteni. 

Bobbie fintorgott. – Macerásnak hangzik, de azért jópofa! 

– Akkor gyere te is! Nem tudom, hány gyerek lesz ott, és mennyire tudnak bánni a 

fondant-nal. 

– Cukormázzal – helyesbített Luke. 

– Cukormázzal – visszhangozta Sophie, aztán hozzátette: – Lehet, hogy a brit és az 

amerikai igazából két olyan nép, akiket egy közös nyelv választ el egymástól. – Sophie apja 

sokszor idézte ezt a mondást, és lehet, hogy igaza volt! 

– Ezt hogy érted? – kérdezte Bobbie, és kissé összeráncolta tökéletes szemöldökét. 

– Szerintem Sophie ezt úgy érti, hogy mondjuk te a patisszont szereted, ő meg a 

csillagtököt – magyarázta Luke. 

– Igen – mondta Sophie. Olyan ez, mint a burgonya és a krumpli különbsége, nem? – 

állapította meg. 

– Tényleg. De miért mondana bárki krumplit? –kérdezte Bobbie. – Ez olyan viccesen 

hangzik. 

– Hát! – szólt Sophie. – Az a feneség benne, ha én itt, Amerikában egy étteremben 

patisszont rendelnék, ostobán hangzana. 

– Ezt nem értem! – mondta Bobbie. 

– Mert az nem én lennék. Olyan, mintha átvenném az amerikai beszédmodort. 

– Úgy érti, a brit helyett? – kérdezte Luke enyhén oldalra billentett fejjel. 



– Nekem egyébként nincs is akcentusom – jelentette ki Sophie kimérten. – Önök, a 

gyarmatosítók beszélnek azzal. 

Bobbie összezavarodott, tágra nyílt a szeme, Luke pedig ajkát összeszorítva csóválta a 

fejét. 

– Kérem, ne kezeljen bennünket ilyen leereszkedőn! Jobb, ha tőlem tudja, a Winchesterek 

a Speedwell-lel jöttek, nagyjából egy időben a Mayflowerrel. 

Sophie úgy látta, a férfi szeme picit megrándult. –Igazán lenyűgöző! De akcentusa akkor is 

magának van! 

Rövid pillanatra találkozott a tekintetük. Volt valami szavak nélküli kommunikáció 

közöttük, amit Sophie nem tudott volna meghatározni, de tetszett neki. – Ha ön mondja – 

szólalt meg a férfi. 

Sophie szeme elkerekedett. 

– El sem tudom hinni, hogy valamiben igazat ad nekem – mondta. 

– Csak egyszer! – mondta Luke. 

Sophie zavarában elfordult. Ha ez a párbeszéd bárki mással, s nem Luke-kal zajlik, azt 

hitte volna, hogy flörtöl. 

– Mit fogsz felvenni holnap? – kérdezte Bobbie. 

– Még nem tudom – válaszolta Sophie, azon tűnődve, hogy Milly kis fekete ruhája túl 

különc lenne-e az alkalomra. 

– Tényleg? – Bobbie ledöbbent. – Nem hiszem el, hogy egy nappal a hálaadás előtt még 

nem tudod, mit veszel fel az alkalomra! Ha én ezidáig nem döntöttem volna el, az egész 

holnapi napot a ruhásszekrényem átfésülésével töltenem, és dobálnám a holmimat az 

ágyamra. Rémálom! 

– Ne felejtsd el, hogy ők Angliában nem ünneplik a hálaadást – mondta Luke. 

– Ó, tényleg? De karácsonyotok van, nem? 

– Persze, minden mást ünneplünk, húsvétot, pünkösdöt. .. 

– De július negyedikét nem – Luke most már egyértelműen ugratta. 

– Akkor már inkább a Bastille ostromát – felelte Sophie. – Az időjárás kiszámíthatóbb 

július második felében. 

Bobbie egypár másodpercig rájuk meredt, aztán kiszállt. 

Az egyik tökéletes fogást követte a másik, míg Sophie annyira jól lakott, hogy úgy érezte, 

mozdulni sem bír. De a desszert előtt Matilda tapsolt. 

– Uraim, legyenek szívesek kettővel balra helyet foglalni. 

Csak most, hogy Luke mindjárt elkerül mellőle, tudatosult Sophie-ban, mennyire 

számíthatott rá. Jóllehet, mindenféle gyanút táplált iránta, de ő legalább nem vallatta Anglia 

gazdasági növekedéséről, mint ahogy azt a másik oldalán helyet foglaló férfi tette. 

– Nos, üdvözlöm! – mondta az idősebb férfi, aki Luke-kal helyet cserélt. – És mit csinál 

mifelénk Anglia vadrózsája? 

Sophie fel volt készülve arra, hogy majd bókolnak neki, és megpróbálta úgy kezelni ezt a 

látszólag tiszteletre méltó úriembert is, mint Eric bácsit. De a bók mellé egy kéz is simult a 

lábára, és Sophie összerezzent. 



Segélykérőn Luke-ra tekintett, de látta, hogy az éppen egy másik férfival beszélget 

hosszasan, valószínűleg valami nagyon fontos szakmai dologról. A férfi a köztük ülő nőn 

keresztül beszélt, és úgy látszott, ez fel sem tűnik neki. 

Sophie elhúzta a lábát, és megpróbált mosolyogni. A férfi ezek után részletesen beszámolt 

neki vietnami hőstetteiről, miközben továbbra is a térdére vadászott. Egy esetleges újabb 

támadás ellen Sophie védekezésként szétterítette ölében a szalvétáját, és ráült a végeire, 

befedve ezzel a combját. Kétségbeesetten körülnézett, talál-e valaki mást, aki segítene rajta. 

Persze balhézhatna is, hogy szexuálisan zaklatják, de úgy érezte, az azért durva lenne. 

Alkalomadtán megemlíthetné Matildénak, de arra gondolt, a férfi valószínűleg csak 

megszokásból cselekszik, és nem jelent nagyobb fenyegetést. 

Később, ami Sophie számára egy évtizednek tűnt, Matilda végre felállt. 

– Kedveseim, most itt hagylak titeket, fogyasszatok a szalonban kávét, teát, vagy ami 

jólesik. Nyugovóra térek. 

Sophie olyan gyorsan pattant fel, hogy idős asztaltársa majdnem leesett a székéről, mert a 

lány lába nélkül elvesztette az egyensúlyát. Másodpercek alatt Matildánál termett. 

– Udvariatlanság lenne, ha most én is elmennék? Azt hiszem, még mindig szenvedek az 

időeltolódás miatt. – Nem volt biztos benne, hogy használhatja-e még ezt a kifogást, de 

valóban rettentően kimerült volt. Talán csak meglehetősen hosszúra nyúlt az este. Akármi volt 

is az oka, el akarta hagyni a termet. 

– Nem, természetesen nem baj, drágám – mondta Matilda. – Tedd csak azt, amit szeretnél. 

A veteránok történetei fárasztók tudnak lenni – tette hozzá egy kacsintással. 

– Akkor megyek is. – Miután meggyőződött róla, hogy Matilda nem helyteleníti a 

távozását, a többiek véleménye már nem érdekelte. Gyorsan bólintott a közvetlen asztaltársai 

felé, és a hatalmas csarnokokon keresztül a szobájába indult. Szándékosan nem nézett Luke-

ra; nem akarta látni a rosszallását. 

Köntöst vett magára, amit Matilda figyelmesen a rendelkezésére bocsátott. Kiöblítette a 

fehérneműjét a mosdókagylóban, és már éppen azon volt, hogy megejti az első igazi fürdőzést 

Amerikában, amikor kopogtak az ajtaján. Azt hitte, Consuelo az, s felajánlja, hogy elkészíti a 

fürdővizét vagy valami mást, amit Sophie is tökéletesen képes megcsinálni magának. 

Visszament a hálószobába, és kiszólt. 

– Szabad! 

Az ajtó nem mozdult, ezért odament és kinyitotta. Luke volt az, kezében a cipőivel. 

– Ezeket megint otthagyta. 

– Jaj, tényleg. – Ösztönösen összehúzta a nyakánál a köntöst, noha sokkal több látszott a 

testéből, amikor még teljesen fel volt öltözve. Szabad kezével a cipőért nyúlt. 

– Mindig lerúgja őket, ha elfut? – kérdezte, miközben továbbra is a kezében tartotta Sophie 

tűsarkúit. 

– Túl nagy rám – magyarázkodott. – És nem futottam el. Csak valahogy elhagyhattam az 

asztal alatt. –Enyhén felvonta a szemöldökét. – Miért nem jön be? 

Zavarban volt ugyan, hogy csak egy szál selyemköntöst visel, de mégsem akarta, hogy a 

félig nyitott ajtóban beszélgessenek. 

Luke belépett. 

– Miért rohant el? 



Biztos elunta, hogy különös színezetű szemét ellenségesen kutakodó tekintetembe fúrja, 

vélte a lány. Vagy talán csak a köntös mögül kirajzolódó testére nem akart bámulni, mert ami 

igaz, a köntös csak a bőrét fedte, az alakjából semmit nem rejtett el. 

– A mellettem ülő férfi fogdosta a lábam. 

Luke megdöbbent. 

– Ez felháborító! Most rögtön megyek, és beszélek vele! Nem viselkedhet így a 

nagymamám vendégeivel! 

– Senkivel sem viselkedhet így, de most nincs itt az ideje ennek. Későre jár. 

– Annyira még nincs késő. Matildával együtt maga is korán vonult vissza. 

Sophie kuncogott. 

– Még nem igazán szoktam hozzá az időeltolódáshoz. De az az ember már idős. Tényleg 

nem akarok nagy felhajtást emiatt! Olyan kellemetlen lenne Matildának! 

Néhány aggasztó másodpercbe telt, mire Luke hallgatólagosan beleegyezett, hogy ejtsék az 

ügyet. 

Sophie a cipőkért nyúlt, de a férfi még nem adta oda. 

– Miért vesz meg túl nagy cipőket? Nem szokta felpróbálni a boltban? 

Sophie-nak eszébe jutott, hogy a megnyitón is Luke hozta vissza a cipőjét, ezért úgy érezte, 

jobb, ha megmagyarázza. 

– Az első pár Milly kölcsöncipője volt, borzasztóan magas sarokkal. Ezek pedig – 

vágyakozó pillantást vetett a cipőre, amit Luke még mindig a kezében lóbált –, ezeket pedig 

azért vettem meg, mert nagyon megtetszettek. Nézze csak ezt a vörös csodát! Hogy tudtam 

volna ellenállni?! 

– Talán, mert nem jó magára? Nem volt a boltban megfelelő méret? 

Egy röpke másodpercig elgondolkodott, de aztán úgy döntött, szembesíti Luke-ot a 

valósággal. 

– Egy használtruhaüzletben vettem. Náluk nincs többféle méret. 

– De ezek óriásiak! – Luke-ot nem rettentette el a bolt említése. 

Sophie bólintott. 

– Tudom, de olyan isteni! – Amint a férfi már nem tartotta olyan szorosan a cipőt, Sophie 

finoman elvette tőle. 

– Sophie – szólalt meg. 

– Igen? 

– Szeretnék kérni egy szívességet magától! 

– Igazán? 

– Lesz egy nagyszabású villásreggeli szombaton, amelyre mindannyian hivatalosak 

vagyunk. Azt szeretném, ha maga lenne a partnerem. 

– Azt szeretné? És miért? – Sophie ledöbbent. – Bizonyára hosszú sorokban várakoznak a 

lányok a kitüntetésért, hogy egy villásreggelin az ön partnereként vegyenek részt. – Picit 

összeráncolta a homlokát. – Igaz, én még sohasem voltam egyen sem. Nálunk, Angliában nem 

szokás, hacsak nem számítjuk a késői reggeliket, amikor már nem bajlódunk külön az 

ebéddel. Legalábbis az én köreimben. 



– Sophie! – Luke türelmetlennek tűnt. – Tisztában vagyok vele, hogy sokan lennének 

jelentkezők, akik a barátnőmként jönnének velem egy villásreggelire. Mivel nagyon tehetős 

vagyok… 

– És eléggé jóképű… 

A férfi kurtán elmosolyodott, talán érezte, milyen önteltnek tűnhet. – Mindenesetre ez 

nagyon kapóssá tesz. És erre mifelénk, hazai pályán, ha mondhatom így, bármelyik lányról, 

akit elvinnék… 

– Egy villásreggelire! – Sophie képtelen volt komolyan venni. 

Nehézkesen folytatta: – … azt feltételeznék, hogy a választottam. Gyakorlatilag egy 

eljegyzéssel lenne egyenértékű. Nem tudom, hallotta-e, de elváltam, és ha bárhova beteszem a 

lábam egy lánnyal, valami miatt rögtön úgy tekintenek rá, mint a jövendőbelimre. Ez 

hatalmas nyomásként nehezedik minden új kapcsolatomra. 

Megállt és habozott, hogyan folytassa a kényes témát. 

Sophie úgy döntött, a segítségére siet. A bárban kihallgatott beszélgetés után nagyon is 

tisztán látta a férfi helyzetét. 

– Ha viszont egy használt ruhába bújt angol lányt visz magával, senki nem fog erre 

következtetni. 

Egyetértése jeléül Luke bánatosan elmosolyodott. 

– Én ezt sosem mondtam volna így – mondta. 

– Nem, mert amerikai, és nem angol módon fejezi ki magát. De így értette. 

– Nem, nem így! – Az ablakfülkéhez sétált, ahol egy kis kanapé, egy fotel, valamint egy 

íróasztal állt. Leült a fotelba. Sophie követte, és letelepedett a kanapéra, miután meggyőződött 

róla, hogy térde nem villan-e ki a köntös alól. 

– Maga nagyon bájos lány, és senki nem lepődik meg, hogy az oldalamon látja. De nem 

hiszik, hogy a család baráti körén kívül házasodom, pláne, amikor ennyi pénzről van szó, és 

annyi gazdag és bájos lány közül választhatok. 

– Aha! – mondta bátorítón Sophie. 

Kis kárörömmel és élvezettel figyelte a férfi küzdelmét, hogy ne legyen goromba a 

mondandója közben. 

– Szóval lenne olyan kedves, hogy elkísér? Ha például Bobbie-val mennék, a helyi 

pletykalapok másodpercek alatt már a mauritiusi nászutunkról számolnának be. 

– Biztos vagyok benne, ha Bobbie-val megbeszéli, másutt is eltölthetik a mézesheteket. 

Esetleg egy kajaktúra Új-Zélandon? 

Luke szemmel láthatóan ingerült volt. 

– Biztos beleegyezne, de nem ez a lényeg! Nem akarom feleségül venni Bobbie-t, és nem 

akarom őt elvinni a villásreggelire. 

– Úgyis ott lesz. 

– Pontosan. Tehát nem vihetem őt, igaz? 

– Nem látom be, miért nem. 

Luke összeráncolta a homlokát. Határozottan szexis, amikor egy férfi morcos, állapította 

meg Sophie. 

– Mondtam már, nem akarom! 



– Akkor mehetne egyedül, elvégre már nagyfiú. 

Luke vett egy mély levegőt. Nyilván azon tűnődött, hogyan fejezhetné ki legjobban, mit 

szeretne, mivel minden eddigi erőfeszítése szánalmasra sikeredett. 

– Ha így tennék, az ott lévő egyedülálló nők vagy csapatostul rohannának meg, vagy rám 

erőltetné őket az anyjuk. 

Sophie csúfondáros hitetlenkedéssel felvonta a szemöldökét. Tudta, hogy Luke igazat 

mond, már csak abból is, amit a lányoktól hallott a klubban, de úgy gondolta, hogy azért nem 

kellene ezeket a dolgokat ilyen magától értődőn mondania. Nem állt jól neki ez az önteltség. 

– Igazán? 

Luke sóhajtott. Még nem vette észre, hogy Sophie ugratja. 

– Nem azért van, mert úgymond jóképű vagyok – szeme megvillant, jelezve, hogy 

emlékszik, hogy ezt Sophie mondta rá –, vagy jó ügyvéd, hanem mert nagy múltú családból 

származom, és nem bírnák elviselni, hogy az összes pénz kiáramlik a körből. 

– Értem! Ez amolyan klándolog. 

– Pontosan. Tartsd a vagyont a körön belül, így mindannyian egyre gazdagabbak leszünk. 

– Szóval engem pajzsként használ majd, hogy elhárítsam magától az egyedülálló nőket? 

– Nem… – majd megállt. – Sophie, néha őrjítő tud lenni! 

– Én azt hittem, mindig az vagyok. 

Luke szája széle kis mosolyra húzódott. 

– Igen, valóban, de még mindig azt szeretném, ha velem jönne a villásreggelire. 

Sophie megrázta a fejét. – Utálok elutasító lenni, de attól tartok, nem lehet. 

– Mégis, miért nem? Csak hétfőn reggel utazik el, a villásreggeli pedig szombaton van. 

Sophie először arra gondolt, egyszerűen csak visszautasítja a meghívást, de aztán úgy 

döntött, tartozik neki az igazsággal. 

– Itt leszek, de nem tudok elmenni – mondta, majd felállt. – Jöjjön velem. – Luke követte a 

szobán keresztül, egészen az antik ruhásszekrényig. Bobbie nyári szoknyáinak csak a fele 

zsúfolásig megtöltötte volna, de Sophie számára hatalmas volt. Kinyitotta az ajtaját. 

– Ennyi. Ez az összes ruhám. Amikor idejöttem, nem számítottam még egy villásreggelire 

is. Borzasztóan sajnálom. 

Luke szemügyre vette Sophie-nak a szekrény egyik végébe összezsúfolt ruháit. Mindössze 

három vállfát foglaltak el. Az alattuk heverő csizmája hirtelen most elég topisnak tűnt. Luke 

nem mondta azonnal, hogy: De hát miért nem vehetné fel ezt? Vagy ezt? 

Előbb a ruhákra nézett, majd újra Sophie-ra. Egy pillanatig elgondolkodott, aztán 

megköszörülte a torkát. 

– Sophie, most olyasmit fogok mondani, amit biztosan tolakodónak tart. De higgye el, nem 

áll szándékomban sem olyat mondani, sem olyat tenni, ami Önnek visszatetsző lehet, kérésem 

csak lehetővé tenné Önnek, hogy segítsen nekem. 

– Hogyan? – Sophie összeráncolta a szemöldökét. 

– Azt szeretném, ha eljönne velem vásárolni, és venne a villásreggelihez megfelelő 

öltözéket. Ha ezt megteszi értem, akkor megsürgetem a kutatást a rokona után. 

– De Luke! Azt hittem, utálja a potyázókat! Azt hittem, éppen ezért nem akarta, hogy 

Matilda barátkozzon velem, hogy ne próbáljak meg semmit kiszedni belőle! 



– Tudom, de az a nagymamám, ez pedig én vagyok. Én megengedhetem magamnak. 

– A költséges válása ellenére? 

– Igen. Kérem! Tegye meg ezt értem! 

Sophie magában Holly Golightly árnyával küszködött, és Holly nyert. Ő biztos nem 

tiltakozott volna az ellen, hogy egy rendkívül gazdag fiatal férfi ruhákat vásároljon neki, 

szóval megteheti neki ezt a szívességet. 

Elmosolyodott. – Rendben. Visszaküldhetem, ha nem öntöm le a villásreggelin? 

Luke visszamosolygott. – Szinte kötelessége, hogy leöntse, Sophie. 

Sophie aznap úgy feküdt le aludni, hogy egyfolytában a férfin járt az esze. Nem egészen 

olyan volt, mint amilyennek képzelte. Igaz, túl jól fésült, eléggé nagyképű, hihetetlenül 

gazdag és arrogáns, s talán kicsit önelégült is. De van humorérzéke, és kedves is tud lenni. És 

tényleg nagyon érdekes színű szeme van… 



Kilencedik fejezet 
 

 

 

 

 

Reggel hétkor Consuelo meghozta Sophie reggelijét a szobájába. Ha még aludt volna, meg 

sem hallja a finom kopogást, de már egy ideje olvasott. Kéjesen élvezte a legfinomabb 

lepedőket és takarókat, amelyekben valaha is aludt, és remélte, nem bánja majd, ha vissza kell 

térnie a megszokotthoz. 

– Nem kellett volna ágyba hoznia a reggelimet? –mondta, miközben ajtót nyitott. – 

Felkeltem volna! Csak nem tudtam, mennyi az idő. 

– Rendben van, drága. Mrs. Matilda úgy gondolta, szeretne ágyban reggelizni. El akarja 

kényeztetni magát. – Letette a tálcát az ágy melletti asztalra, így Sophie kisimíthatta az 

ágyneműt, hogy készen várja. –Szokásához híven Luke elment futni. Még nincs késő, de azt 

gondoltuk, mostanra már a kisasszony is ébren lehet. 

– Maga egy gondolatolvasó! Mindjárt éhen halok! 

– Akkor remélem, eltaláltam az ízlését. Van tojásrántotta, szalonna, gomba, croissant, 

narancslé, kávé és forró víz a teához. – Megállt, hogy megigazítsa a tálcát. – Ja, és pirítós is 

van. Maguk, angolok hidegen szeretik, ugye? 

– Mindenhogyan szeretem, köszönöm szépen! – Az étel láttán boldogan felsóhajtott. – 

Minden nagyon finomnak tűnik! 

– Addig egye, amíg meleg. Körülbelül másfél óra múlva elkísérem Mrs. Matildához. Elég 

lesz annyi idő? 

Sophie bólintott, majd előhúzott egy kést és egy villát a szalvétából. 

– Kér müzlit? – kérdezte Consuelo, mert ezt az előbb kihagyta a kínálatból. 

Sophie éppen a valaha kóstolt legropogósabb, legízletesebb szalonnadarabkát ette. Nemet 

intett. – Már ettől is tele leszek. 

Consuelo mosolyogva csóválta a fejét, majd elhagyta a szobát. Sophie egyedül maradt, és 

tömte magába a reggelit. Amint végzett a tojással és a szalonnával, valamint elmajszolta a 

croissant-t és a pirítóst, azon elmélkedett, mit hozhat a mai nap. Tényleg Luke partnere lesz 

egy villásreggelin? Még ha Matilda miatt tenné, de vajon megengedheti-e Luke-nak, hogy 

ruhákat vegyen neki? Természetesen nem. 

Megpróbálta a férfi szemszögéből nézni a dolgot. Luke megbízza őt egy feladattal, amit 

megfelelő öltözet nélkül nem tud teljesíteni. Luke könnyedén megengedheti magának, hogy 

ruhát vegyen neki; tehát valóban nincs erkölcsi akadálya annak, hogy elfogadja. De itt van ez 

a Holly Golightly-dolog: attól, hogy ruhákat vesz neki, kicsit úgy érezheti magát, mintha 

kitartott nő lenne. Ennek fényében viszont mégsem teheti meg. 

 

– Mindennel elégedett voltál, drágám? – kérdezte Matilda, amikor Sophie felkereste a 

szobájában. 

– Tökéletes volt! Micsoda luxus, ágyban reggeliztem! 



– Úgy gondoltuk, bizonyára éhes vagy. Nem sokat ettél tegnap este. 

– Úgy éreztem… 

– Mindegy, hagyjuk. Luke mondta, hogy elvisz vásárolni. 

Sophie megrázta a fejét. – Nem mehetek. Ettől olyan olcsónak érezném magam. Önnel 

töltöm ezt a csodálatos ünnepet, nem fogadhatok el ruhákat Luke-tól! Egyszerűen nem lenne 

helyes! 

– Ha Luke szeretne elvinni síelni, és nem lenne hozzá megfelelő öltözéked, megengednéd 

neki, hogy sí-ruhát vegyen neked? 

– Ez nem ugyanaz! 

– Az ő szemszögéből nézve igen. A feladathoz eszközre van szükséged. Engedd, hogy 

megvegye neked! 

Sophie mérlegelte a párhuzamot, de még mindig a fejét rázta. 

Matilda Sophie kezére tette a sajátját. – Nagy szívességet kért tőled, azt szeretné, ha te is 

nyernél rajta. A nagylelkűségnek két oldala van, adni és kapni. Ha adsz, fogadj is el. 

Sophie elfojtott egy mosolyt. – Ez olyan maffiásán hangzik. Mintha drogról vagy 

ilyesmiről lenne szó. 

Matilda felnevetett. – Szó sincs ilyesmiről! Luke nagyon törvénytisztelő ember. 

– Az a bajom, nem értem igazából, miért engem akar elvinni. Neki mi haszna van ebből? – 

Noha Luke valójában érthetően kifejtette az érveit, Sophie Matildától akarta hallani, hogy 

segítsége tényleg létfontosságú. 

Matilda felsóhajtott, majd elgondolkodott. 

– New Yorkban Luke többé-kevésbé azzal mutatkozik, akivel akar. Bár én azt szeretném, 

ha végre nem a csontsovány, gondosan ápolt szőkeségek közül válogatna, csak azért, mert jól 

mutatnak az oldalán, de tulajdonképpen semmi közöm hozzá. – Vett egy mély levegőt, és 

Sophie kíváncsi volt, hogy hozzátesz-e még valamit, de végül így folytatta: 

– De ha egy rendszeresen megrendezett helyi eseményre visz el egy lányt – mint erre a 

villásreggelire is –, annak már nagy jelentősége van. 

– Úgy érti, olyan, mint amikor valaki meghívja karácsonyra a barátját? Ilyet csak akkor 

tesz az ember, ha komoly a kapcsolat. Nos, ezt a részét értem, de akkor miért nem megy 

egyedül? 

– Mert akkor rászállnak a nők. És hamar híre terjed, hogy éppen nincs barátnője. Akkor 

pedig New England összes szinglije – így mondják manapság? – ráugrik. 

Sophie jót mulatott Matilda szóhasználatán. 

– Ha elmegyek vele, pillanatnyilag megvédem ugyan a hárpiáktól, viszont nincs nagy 

jelentősége, mert angol vagyok, és egyébként sem partiképes. 

– Teljesen partiképes vagy, de ennyit erről. 

– Rendben – mondta Sophie, mert úgy döntött, elegánsan beadja a derekát. Ha Matilda 

mondja, hogy menjen, akkor úgy is lesz. – Szóval, mit szoktak viselni egy ilyen 

villásreggelin? 

– Hagyd Luke-ra és a vásárlási tanácsadóra, ők majd útba igazítanak. Emiatt nem kell 

aggódnod! Azt javaslom, kapcsolódj ki inkább, fedezd fel a birtokot, és ebédidőig tégy, amit 

csak szeretnél. Ebéd után pedig átjönnek a gyerekek sutit díszíteni. 



– És kik ezek a gyerekek? Rokonok vagy barátok? Tegnap egyet sem láttam itt. 

– A szomszédok gyerekei. Átjönnek, és sütiket díszítenek az esti nagy partihoz. Évekkel 

ezelőtt teremtettem meg ezt a hagyományt, és nem szeretném abbahagyni. A személyzet 

utálja, mert nagyon sok a dolguk ilyenkor. De ha te felügyeled az eseményt, akkor nekik nem 

kell ugrálniuk. 

Luke-ot nem látta semerre. Biztos dolgozik, gondolta Sophie, habár tudta, hogy a hálaadás 

nemzeti ünnep, tehát ilyenkor senki sem dolgozik. Élvezte a kerti sétát, kíváncsian figyelte, 

vajon mennyire angol vagy olasz a kert. Mindenesetre jó nagy terület volt. Keresztülbarangolt 

egy ligeten is, és mire visszaérkezett, a testmozgástól feltöltődve készen állt az ebédre. 

 

A Matildával kettesben eltöltött ebéd után a konyhába vezették, ami egy valóságos álom 

volt, meg is jegyezte Matildának. Felszerelték mindenféle modern eszközzel, de a hatalmas 

tálalószekrény tele volt réz öntőformával, lábasokkal és más konyhafelszereléssel, hatalmas 

majolikatálakkal, amelyek fényessé és ragyogóvá tették a helyiséget, de voltak ott matt fűzfa 

és más hagyományos mintás tányérok is. 

– Milyen gyönyörű! – mondta Sophie a tálaló láttán. – Imádom! 

– Ezek inkább csak dísznek vannak itt – magyarázta Matilda. – De amikor nagy nyári 

összejövetelt tartunk, nagyszerű dolog kivinni minden szép tárgyat a szabadba. Most pedig 

magadra hagylak Consuelóval. Azt hiszem, már mindent előkészített a számotokra. 

Nemsokára megérkeznek a gyerekek is. 

A „minden”-be beletartozott a jó sok előre elkészített pulyka, bőségszaru és sütőtök alakú 

süti, egy nagy adag bevonókrém eldobható tasakokban, mindegyikhez kis nyomózsák, 

amellyel írni lehet a süteményekre, és még egy halom más díszítőelem. Ott volt a Sophie 

számára már ismerős ezüstdrazsé is, és számos más érdekesség: aranyfüst, élénk színekben 

pompázó ehető cukorgyöngy, valami csodás, vízcsepp alakú, de ehető dolog, cukorcsillag, 

virágok, formázok és a valódi gyémántokat kivéve minden, amit csak ember elképzelhet. 

Ehető csillámpor is volt, és toll, amellyel közvetlenül a mázra lehet írni. 

– Ez csodálatos! – mondta Sophie. – Alig várom, hogy nekilássunk! 

Megjöttek a gyerekek. Öten voltak, három lány és két fiú. Sophie úgy saccolta, öt és hét év 

között lehetnek, abban a korban, amikor a lelkesedés és rendetlenkedés a legfőbb jellemzőjük. 

Viszont nem játszóruhába, hanem ünneplőbe voltak öltözve, ez meglepte Sophie-t, mert azt 

hitte, Amerika mentes az ilyesmitől. 

– Sziasztok, Sophie vagyok. Angliából jöttem, és most együtt fogjuk feldíszíteni ezeket a 

sütiket. Consuelo? Van kis kötényünk a gyerekeknek? Anélkül össze fogják maszatolni az 

ünneplőjüket. 

Consuelo előhozott egy kosarat, tele régi pólókkal, fűzős szoknyákkal és egyéb olyan 

ruhadarabokkal, amelyek alkalmasak a maszatos játékhoz. – Mrs. Winchester még évekkel 

ezelőtt gyűjtötte össze őket, hogy megvédjék a gyerekek ruháját a cukormáztól. Ez 

maszatolással jár! – Átnyújtotta a kosarat Sophie-nak, és egy „hívj, ha kellek” kíséretében 

magára hagyta, hogy felügyelje a munkát. 

– Rendben – mondta Sophie kis hallgatóságának –, ti már tudjátok a nevem, de én nem 

tudom a tiéteket. Mi lenne, ha elárulnátok nekem, aztán vegyetek valamit a ruhátokra! 

Elsőnek egy kislány lépett ki a sorból: – Lola vagyok. 

– Szia, Lola, tessék, itt egy kötény. 



Egyesével odajöttek, és választottak maguknak védőruhát. Még mindig nagyon 

megilletődöttek voltak. 

– Jól van! És most üljünk le az asztal köré! Mindenki fogjon egy pulykát, egy zacskó 

cukormázat, és hajrá! Én pöttyöket teszek az enyémre. 

– A pulykák nem is pöttyösek! – mondta egy Crystal nevű kislány. 

– Ha már tolluk is van, akkor igen. De nem kell, hogy igazinak nézzenek ki, elég, ha csak 

szépek. Ott! Az gyönyörű! Most készítsünk egy olyat! 

Amint a félénkség lassan elszállt a gyerekekből, egyre kreatívabbak lettek. Minden kelléket 

felhasználtak a díszítéshez. Sophie-nak azt mondták, négykor jönnek értük. Még csak fél 

három volt, de már minden keksz elkészült. Sophie körülnézett, hogy mivel köthetné le a 

gyerekek figyelmét, amikor észrevett egy süteményes formákkal teli magas üvegedényt. Úgy 

döntött, hogy ezeket is fel fogják használni. 

– Oké! Akkor készítsünk még sutit! De most ezekkel a másféle formákkal, így érdekesebb 

lesz. Habár kifogytunk az ehető csillámporból, maradt még bőven a csillogó díszekből! 

– Megehetek egy sutit? – kérdezte az egyik kisfiú. 

– Persze! – válaszolt Sophie, bár tartott tőle, hogy a gyerek szüleinek vannak fenntartásai 

az édességevéssel, de nem lett volna emberséges elvárni egy kissráctól, hogy kóstolás nélkül 

díszítse a süteményeket. 

Sophie is, a gyerekek is bekaptak egy-egy sutit. Finom volt, de nem olyan jó, mint amilyet 

Sophie szokott sütni. 

– Azt hiszem, a következő adaghoz a saját receptemet használom. 

Miközben a konyha sarkában összekeverte a hozzávalókat a szokásos tésztájához, úgy 

érezte, éppen olyasmit tesz, ami miatt Luke önfejűnek nevezné, Matilda viszont biztosan 

megértené. A gyerekek rettenetes izgalomban voltak, pláne amikor találtak egy formát, amely 

a Mayflowert ábrázolta. Ezeket Sophie vágta ki, mert az árbocot és a vitorlát nagyon nehéz 

volt elkészíteni. 

A többieket addig szabadjára engedte a többi formával. Matildénak minden ünnephez 

megvolt a megfelelő és emellett még sok minden más is: klasszikus harang, karácsonyfa, 

angyal, rénszarvas, betlehemi csillag, mikulás, sőt volt még lóhere, sas és indián fejdísz is. 

Igazi „sütiszaggató” bulit csaptak, és minden gyerek megjelölte kézjegyével a süteményét. 

A végére kicsit elvadult a dolog, mert a megmaradt cukormázból a gyerekek hajcsatokat 

akartak készíteni, aztán egyenesen a hajukba tűzni, de Sophie előrelátóan megakadályozta 

őket ebben. 

Mire a gyerekek elvonultak a sütikkel megrakott kosarakkal, és a hajukat, arcukat 

leszámítva többé-kevésbé úgy festettek, mint érkezésükkor, Sophie csupa ragacsnak érezte 

magát, ezért vigyázva, hogy ne érjen semmihez, amíg keresztülmegy a házon, a saját 

fürdőszobájába sietett, hogy végre megfürödhessen. 

 

– A helyében én azt nem enném meg! – mondta Luke, az asztalon keresztül Sophie-hoz 

hajolva, aki elé Consuelo épp odatartott egy tálat. 

– Mi ez? 

– Hagyományos hálaadásnapi fogás. A nagyapám imádta, így a nagymamám minden 

évben elkészítteti. 

– De mi ez? Olyan, mint valami zöldbableves. 



– Pontosan az – mondta Luke –, azzal a hagymás dologgal a tetején. 

– Azt hiszem, inkább kihagyom – mondta Sophie. Sophie úgy érezte, a hálaadásnapi 

vacsora jól alakul. 

Matilda családja barátságos és vendégszerető volt, nyilván hozzászoktak már az ilyen 

alkalmakkor feltűnő fura vendégekhez. Sokkal nyugodtabbnak érezte magát most Luke 

mellett, annak ellenére, hogy a férfi süteménymaradékot talált a hajában. Érthető, hiszen 

eléggé sietve öltözködött. De legalább úgy érezte, rendesen néz ki Milly ruhájában, amelyet 

bojtokkal és tollakkal kicsit átalakított az utolsó estén, mielőtt Connecticutba jött. 

Sophie még sosem látott akkora pulykát, mint amekkorát most letettek az egyik férfi elé, 

aki lelkesen magára vállalta a felszeletelését. 

Még mielőtt a pulykát felszolgálták volna, a gyerekek, beleértve a nagyobbakat is, 

elénekeltek egy hálaadásnapi zsoltárt, majd ezek után mindenkinek az asztalnál el kellett 

mondania, hogy miért ad hálát. Sophie, aki legelsőnek következett, azért adott hálát, mert 

találkozhatott Matildéval, és ennek következtében az ő nagyszerű családjával is. Egész jól 

sikerült. 

A pulykával megrakott tányérok már mindenki előtt ott voltak, a zöldségeket még 

körbeadták. 

Sophie továbbadta a zöldbabot, de minden másból vett egy picit. A tányérját így is jól 

megpakolta. 

– Az a baj – mondta szomszédjának, aki taián egy unokatestvér lehetett –, hogy minden 

nagyon gusztusosan néz ki, és semmit sem akarok kihagyni. 

– Matildénak mindig nagyon jó szakácsok dolgoznak. A férje bizony nagy ínyenc volt. 

Szóval, kedvesem, mesélj, hogyan találkoztatok Matildéval! 

Sophie már rengetegszer válaszolt erre a kérdésre, és a történet minden egyes elbeszélés 

után egyre nevetségesebbnek tűnt. – Annyira véletlenszerű volt – mondta. – Történetesen 

láttam, hogy Matilda majdnem összeesett egy művészeti galéria megnyitóján, ahol a barátnőm 

dolgozik. – Egy kicsit megállt. – Miközben a padlón ültünk a női mosdó előtt, 

összeismerkedtünk. Talán nem is kéne itt lennem, de amint Matilda meghallotta, hogy még 

nincs tervem hálaadásra, ragaszkodott hozzá, hogy eljöjjek. 

– Emiatt ne aggódj, drága Sophie – mondta a nő –, ez jellemző Matildára. Mindig ilyen 

könnyen megkedvel valakit. – Bár mosolyogva mondta, Sophie mégis kellemetlenül érezte 

magát. Ezt látva a nő így folytatta: – Matilda úgy gondolja, nem igazi a hálaadás, ha nincs ott 

valaki, aki nem rokon és nem is barát. És úgy hallottam, segítettél a gyerekeknek süteményt 

díszíteni. A kislányom már mindent elmesélt rólad. 

Sophie, aki hálás volt, hogy már nem betolakodónak, hanem csak egy segítőkész, idősebb 

gyereknek érezheti magát, elmesélte a süteménydíszítés részleteit, amitől a szomszédja 

egyszerre döbbent és hisztérikus nevetésben tört ki. 

A vacsora folytatódott, a bor is bőséggel fogyott. Matilda vendégei barátságosak voltak, és 

Sophie emberként is érdekelte őket. Már majdnem a küldetéséről kezdett mesélni, hogy meg 

kell találnia egy rokonát, de meggondolta magát. Olyan valószínűtlen történet. Az azért elég 

furának tűnhet, hogy van, aki hajlandó akár az Atlanti-óceánt is átrepülni, amikor ennyire 

halvány esélye van arra, hogy anyagi sikerrel jár. 

A pulyka és a zöldség után a piték következtek. Volt belőlük több tucat: sütőtökös, almás, 

gyümölcsös, diós és még nagyon sokféle. Volt rácsos tetejű, nyitott és tésztával borított, mellé 

folyékony tejszín, tejszínhab, fagylalt és egy kancsóban valami, amit először Sophie-hoz 

vittek. 



– Tejsodó, drágám – magyarázta fennhangon Matilda. – Gondoltam, ettől talán 

otthonosabban érzed majd magad. 

– De pusztán emiatt nem kell ennie belőle – szólt közbe Luke. – Matilda mindig 

elkészítteti az angol vendégeknek, de soha senki nem eszik belőle. 

– Én kérek egy kicsit – mondta Sophie azonnal, bár már dugig volt. – Évek óta nem ettem 

ilyet. 

Ha bárki is gyanította, hogy azért nem, mert nem szereti, ennek nem adott hangot. 

Vacsora után ágyba zuhant, és arra gondolt, milyen csodálatos volt ez a nap. Nagyszerűen 

érezte magát a gyerekekkel, aztán teázott Matildával. Később Luke is csatlakozott hozzájuk, 

és a vacsoraidőig nagyon barátságosan elcsevegtek a nappaliban. Luke meglepően kedves 

volt. Később az egész vacsora alatt is. 

Az éjszaka kellős közepén arra ébredt, hogy Luke-kal álmodott. Úgy tűnt, a meleg, 

borzongató érzésnek, amire ébredt, nem sok köze van ahhoz a tartózkodó ügyvédhez, akivel 

először találkozott. Mielőtt újra elaludt, azon tűnődött, vajon melyik lehet az igazi Luke. 

Másnap reggel Sophie már teljesen rendben lévőnek találta, hogy egy nagyon gazdag 

ember bőkezűen megajándékozza ruhákkal, és olyan elegánsan, amennyire csak szűkös 

ruhatára engedte, beszállt Luke kocsijába, hogy vásárolni menjenek. Szerette volna, ha 

legalább az autó márkáját felismeri – az emberek imádják az effajta részleteket –, de 

eltekintve attól, hogy hosszú volt, lapos és ezüstszürke, az autóval kapcsolatos egyéb 

paraméterek semmi mást nem jelentettek neki, Luke-ot pedig nem akarta megkérdezni. De 

aztán csak élvezte a sebességet ebben a szuper kocsiban, miközben az ablakon keresztül nézte 

a fával borított New England-i dombokat. 

Miután Matilda meggyőzte arról, hogy nincs abban semmi rossz, ha elfogadja a 

nagyvonalú ajándékot, most meglehetősen izgatottnak érezte magát. 

– Szóval, hova megyünk? A bevásárlóközpontba? – Sophie titokban ezt remélte. Igaz, már 

hosszú évek óta léteztek ilyenek Angliában is, az amerikai változatuk mégis valahogy sokkal 

izgalmasabbnak tűnt, legalábbis a filmekben. 

– Mialatt készülődött, a nagymamám említett néhány exkluzív üzletet. 

Sophie felsóhajtott. – Biztos nagyon előkelők lehetnek. Az a fajta, ahonnan az ember nem 

tud kijönni anélkül, hogy ne venne valamit. 

– Gyanítom, hogy nagymama már odaszólt előre, így várnak minket, és valószínűleg 

félretesznek néhány ruhát. 

Sophie feszengett a bőrülésén. – A legtöbb ruhámat jótékonysági boltokból vagy a 

Primarkból szerzem be. 

Luke kíváncsi pillantást vetett rá. – Még soha nem találkoztam olyan lánnyal, aki ennyire 

ódzkodik a vásárlástól! 

– Ez egyáltalán nincs így, sőt! Imádok vásárolni! De csak akkor, ha telik rá. – Ezt Luke 

úgysem fogja megérteni soha. 

– Nos, én megengedhetem magamnak a ruhavásárlást, tehát most magának is ezt kell 

tennie! 

Sophie nevetett. – Meg kell hogy mondjam, először vagyok olyasvalakivel, akinek több 

pénze van, mint nekem. 

Luke az útról élesen Sophie-ra pillantott. 



– Valóban!? Nekem az a benyomásom, hogy magának annyira kevés pénze van, hogy 

szinte bárkinek csak több lehet. 

– A csudába, Luke, ez kissé nyersen hangzik, nem? Mi, britek, nem szoktunk a pénzről 

beszélni. 

– Szerencsére én nem vagyok brit, egyébként meg nincs igazam? 

Sophie megrántotta a vállát. 

– Valójában igen, csak utálom beismerni. Azt hiszem, csak arra céloztam, hogy az eddigi 

barátaim mind le voltak égve, és ráadásul elég sóherek is voltak. Jobban érdekelte őket a 

bolygónk sorsa, mint az, hogy a barátnőjük jól érezze magát. – Az ajkába harapott. –

Természetesen a Föld sokkal fontosabb… 

– De az ember történetesen járhat egy lánnyal anélkül is, hogy károsítaná az ózonréteget. 

Nem? 

Sophie felnevetett. 

– Pontosan! Fején találta a szöget! 

– Mi, jenkik néha ilyet is tudunk. 

Egyenesen előre nézett, de Sophie felfedezte, hogy a szája sarka kicsit megrándul. 

– Nem hiszem el, hogy minden helységnek angol neve van! – mondta Sophie kicsivel 

később. 

– Mi sem természetesebb, mint hogy az ember hozni akar valamit magával otthonról. 

– Képzelem, milyen lehet azzal a tudattal elhagyni az országot, hogy sosem térsz vissza! 

Nem kevés bátorság kellett hozzá, hogy megtegyék azt a nagy utat azokon az apró hajókon. 

– Honvágy, Sophie? 

Megrázta a fejét. – Nem, ragyogóan érzem magam! – rámosolygott, mert tudta, hogy Luke-

nak is része van ebben. – Köszönöm! 

– Szívesen! – válaszolta, és egy pillanatra tökéletes volt közöttük az összhang. Rövidesen 

megérkeztek egy olyan helységbe, amelyik akár az Egyesült Királyság egyik tehetősebb 

városának is beillett volna. – Sietnünk kell! Háromra vissza kell vinnem újabb sütidíszítésre. 

Igazi siker volt tegnap. 

– Még csak fél tizenegy van! Mégis, mit gondol, mennyi ideig fog ez tartani? – Luke ismét 

zavartan pillantott rá, amitől megint úgy érezte magát, mintha egy idegen bolygóról csöppent 

volna ide. Már kezdte megszokni. 

Amint beléptek az üzletbe, az érzés továbbra is megmaradt, ami – és pont ettől félt – 

nagyon elbátortalanította. Matilda házában egyszerű öltözéke elfogadhatónak és elég 

tisztességesnek tűnt. Itt viszont egész egyszerűen rongyosnak érezte magát. Igaz, a 

farmernadrágja még egészen új, a leárazáskor vett kardigánja márkás volt, és még a csizmáját 

is kipucolta, mielőtt elindult Millytől. A dzsekijét viszont már tényleg szégyellte. 

A bolt tulajdonosa tárt karokkal libegett feléjük. Sophie még életében nem látott ilyen 

tökéletesen ápolt nőt. Ahogy közelebb ért, Sophie úgy találta, jó munkát végezhettek rajta a 

plasztikai sebészek. Az ötvenes évei közepén járhatott, határozott vonásai arcát karakteressé 

tették, de arcbőre nem volt megereszkedett, és táskák sem éktelenkedtek a szeme alatt. A 

makulátlan, kétrészes rózsaszín, térdig érő kiskosztüm – talán eredeti Chanel – látni engedte 

tökéletes lábát, amelyet közepesen magas sarkú cipőbe bújtatott. Csak a cipője legalább a 

kétszeresét érhette, mint Sophie teljes öltözéke, és biztos nem csak ez az egy pár volt neki. A 



hajában lévő világos sávokat szálanként vihették fel, és a sminkje is hibátlan volt. Sophie 

azon kapta magát, hogy Luke felé araszol védelemért. 

De amint a nő elmosolyodott, kivillantva rövid, hófehér fogait, Sophie kissé 

megnyugodott. Ez a nő tökéletes, de talán a munkájához is ért annyira, hogy ne ijessze el a 

vásárlóit. Megragadta Sophie kezét, amellyel ő eddig a kabátja szélébe kapaszkodott. 

– Ön bizonyára Sophie. Heidi vagyok. Mrs. Winchester azt mondta, öröm lesz magát 

felöltöztetni, és most már pontosan látom, mire gondolt. Modellalkat, gödröcskék, pompás 

haj! Azon nyomban önre ismertem a leírásából, amint belépett! 

– Ó! – Sophie nem tudta eldönteni, hogy ettől most jobban vagy épp még rosszabbul érzi-e 

magát. 

– Ön pedig biztosan Mrs. Winchester unokája. –Luke-kal is kezet rázott, és Sophie gyorsan 

hálát adhatott azért, hogy a jelek szerint személyesen nem ismerik egymást, tehát nem hozott 

ide más nőket is, hogy ruhát vegyen nekik. 

Már két kézzel fogta Sophie kezét. – Kedvesem, szeretné, ha nagyszerű barátja választana 

önnek valamit? Vagy jobban boldogulunk nélküle? 

Sophie kissé pánikba esett. Most mondja azt, hogy Luke nem is a barátja, és egyáltalán, 

Heidi honnan veszi, hogy az? És vajon Luke jelenléte javít, vagy tovább ront a helyzeten? 

Luke eldöntötte helyette. Egy kis kanapé előtt álló asztalon nagy halom magazin hevert. 

– Én fogok egy újságot, és olvasgatok, addig válogassanak. Itt leszek, ha egy férfi 

véleményére is szükség lenne. 

Heidi láthatóan el volt ragadtatva. 

– Drágám, nekünk, lányoknak mindig szükségünk van egy férfi véleményére is, de addig 

nem, amíg mi magunk világosan el nem döntöttük, hogy mi legyen az, és egyáltalán 

hallgatunk-e rá, vagy sem. 

Eltartott egy kis ideig, mire Sophie felfogta, majd bólintott. 

– Parancsol egy pohár pezsgőt vagy egy csésze kávét, miközben elmerül a hírekben? – 

kérdezte Heidi, miközben lesegítette Luke-ról a felöltőjét, és a fotelhoz vezette. 

– Köszönöm, nem. Magukra hagyom önöket. 

Heidi átnyújtotta a kabátot a segédjének, aki a semmiből bukkant elő, és hasonlóan jól 

öltözött, de fiatalabb volt a főnökénél. 

– Köszönöm, drágám – mondta Heidi, miközben észrevétlenül levette Sophie-ról a 

dzsekijét. – Lássuk! – Hozzáértő szemmel tetőtől talpig végigmérte a lányt, az összegyűrődött 

felsőrészétől a kissé kopott csizmaorráig. – Van munkánk bőven! 

Úgy kísérte Sophie-t a bolt hátsó részében lévő öltözőbe, mint egy dadus, aki lefekvéshez 

készíti a gyereket; kedvesen, de ellentmondást nem tűrőn. – Vegye le a felsőt, hozok önnek 

néhányat, hogy felpróbálja. Mrs. Winchester azt mondta, villásreggelire készülnek. 

– Úgy van. Szerintem elég elegáns lesz. 

Heidi bólintott. 

– Mrs. St Clare-nél tartják. Az nagyon elegáns. 

– Honnan tudja? – Úgy tűnt, ez a nő mindent tud. 

– Minden évben megtartják, meg Mrs. Winchester is említette. 



Heidi elhallgatott, és Sophie-t nézte, aki még mindig nem vetkőzött le, mert tartott attól, 

hogy a nő meglátja a fehérneműjét. 

– Drágám, nem bánja, ha a legelejétől kezdjük? 

– Ööö… 

– Vetkőzzön fehérneműre. Úgy látom, remek alakját nem hangsúlyozza ezzel a fontos 

ruhaneművel! 

Sophie – és erre jó oka volt – eddig nem úgy gondolt agyonmosott melltartójára és olcsó 

bugyijára, mint „fontos ruhaneműre”. – Nem vagyok benne biztos… – Luke veszi neki a 

ruhát, szóval a barátnőjeként megfelelően fog kinézni. Csak nem ellenőrzik még a melltartóját 

is? 

– Megkérdezzük Mr. Winchestert? 

– Nem tudom! – A gondolat, hogy Luke minden más mellett még fehérneműt is vegyen 

neki, már túl sok volt. – Alig ismerjük egymást! 

Heidi elmosolyodott. 

– Én nem így vettem ki Mrs. Winchester szavaiból, de megértem, ha úgy érzi, hogy nem 

veri nagydobra. –Heidi elgondolkodott, de az arckifejezése nem árult el semmit. – Akkor 

vegye le a ruháit. Hozok néhány darabot, amiket felpróbálhat. 

Az öltöző tágas volt. Akár elöl a boltban, itt is voltak magazinok és egy kanapé. Miközben 

Sophie levette és a fogasokra akasztotta ruháit, eldöntötte, egyszerűbb, ha nem vitatkozik 

Heidivel. Ha azt akarja hinni, hogy közte és Luke között van valami, hát higgye, nyugtatta 

meg magát, és arra gondolt, így valószínűleg nem olyan szokatlan, hogy ruhát vesz neki. 

Matilda talán azt mondta Heidinek, hogy gyakorlatilag már jegyesek, így az egész 

természetesebbnek tűnik. Kezébe vett egy amerikai Vogue divatlapot, majd kicserélte egy 

Cosmopolitanre, és éppen elmerült egy a hipnózis segítségével történő fogyásról szóló 

cikkben, amikor Heidi visszajött, karján különböző melltartókkal és egyrészes bodyval. 

Néhány bugyi és tanga is volt nála. 

– Megbeszéltem vele – mondta Heidi, helyesen értelmezve a rémületet Sophie arcán. – Azt 

mondta, bármit megvehet, amit csak szeretne. Lássuk először azt a melltartót. 

Így aztán kicsit vonakodva ugyan, de felpróbálta a bugyit és a melltartót, amiről Heidi 

végre úgy gondolta, hogy mesésen néz ki benne. 

– Akkor térjünk a felsőruházatra? – Heidi eltűnt az öltözőből, majd másodpercekkel 

később újra megjelent egy egész nyaláb vállfával és nejlonzsákkal. Az asszisztense nyilván 

kiválogatta neki a ruhákat, amíg Heidi Sophie melltartópántját igazgatta. 

– A villásreggelik általában lezser eleganciát kívánnak, véleményem szerint ezt a stílust a 

legnehezebb eltalálni. Próbálja fel ezt a nadrágot. Ja és azt a magas sarkút is. Úgysem lapos 

cipőben lesz. 

Sophie meg éppenséggel azt gondolta, hogy valószínűleg lapos sarkút kellene viselnie, 

miután gyönyörű tűsarkúját egészségre ártalmasnak minősítette. Amikor felhúzta a hosszú, bő 

szárú selyemnadrágot, arra gondolt, fel kell majd hajtania a szárát, ha kitart a csizmája 

mellett. Miután megvolt a nadrág, belebújt a Heidi által ajánlott körömcipőbe. 

– Gyönyörű! Most jön a felső! 

A ruhák mesések voltak, de Sophie feszengett bennük, úgy érezte, mintha nem önmaga 

lenne. Túl elegánsak, túl simák voltak. Az ő stílusa inkább bohém, különc és eredeti. De talán 

ez most nem számít, hiszen Luke barátnőjét kell alakítania. Nem saját magához szeretne most 



hasonlítani, hanem úgy akart kinézni, mint egy gazdag New York-i örökösnő, sőt mint egy 

olajmilliárdos leszármazottja. Kuncogott. Ha a küldetése sikerrel jár, még kiderülhet, hogy 

valóban az. 

Végül Heidi is elégedett volt a külsejével. Talált neki cipőt, egy táskát, sálat és még egy 

aranyszínű övet is. 

– Akkor – mondta – itt az ideje, hogy megmutassuk Mr. Winchesternek is. 

Heidi odavezette Luke-hoz, aki a pénzügyi lapok felett ücsörgött. – Nézze! Hát nem 

nagyszerű? 

Luke felnézett. Először úgy tűnt, nem hisz a szemének, majd homlokát ráncolva 

megszólalt. – Öö, sajnálom, de ez az öltözék nem lesz jó. 

– De… – tiltakozott Heidi, csalódottsága átütött tökéletes sminkjén. – Szívdöglesztően néz 

ki! 

– Igen – ismerte el Luke –, de ezek olyan ruhák, amilyeneket az anyám viselne, és nem a 

barátnőm. –Hirtelen megköszörülte a torkát, mert tartott tőle, hogy Heidinek esetleg azt 

mondta, Sophie nem is a barátnője. – Úgy értem, a legjobban farmerban és valami felsőben 

nézne ki. 

– Farmerom és trikóm van nekem is! – kiáltott fel ingerülten Sophie. – Belerángattál ebbe 

a… – folytatta letegezve a férfit, de hirtelen abbahagyta. Nem akarta megbántani Heidit, aki 

keményen dolgozott az érdekében. 

– Neked márkás farmernadrág kell – mondta Luke is, már ő is tegeződve. – Hogy is 

hívják? Chloé? Aztán valami felső és csizma. 

– Van saját csizmám! – tiltakozott megint Sophie, de most csendesebben. Tudta, ha túl 

nagy balhét csap, Luke azonnal hozzáteszi „ami nem ilyen kopott”. 

– De a táska és a melltartó maradhat – mondta Luke –, azok tökéletesek. 





Tizedik fejezet 
 

 

 

 

 

Amikor Sophie elhagyta az üzletet, tele volt táskákkal, bennük olyan ruhákkal, amelyekben 

teljesen önmaga volt, csak éppen ötcsillagos, csúcsminőségben. A vállán lógó mesés 

kézitáskáról azt gondolta, talán élete új nagy szerelme. 

– Köszönöm, Luke, hogy megmentettél a hozzám nem illő ruháktól! És köszi a táskát is! 

– A nem megfelelő táska teljesen elrontaná a játékot. 

– Tudom. Egyszerűen csak túl sok! Úgy érzem magam, mint Júlia Roberts a Micsoda 

nőben. 

Luke nevetett. – A rajongója vagy? 

– Ó, igen! Különösen a Sztárom a páromért vagyok oda! 

– És a Mystic Pizzát láttad már? Az egyik legkorábbi filmje, mielőtt még igazán híres lett. 

– Hm! A nővéremnek megvolt DVD-n. Én mindig pizzát sütöttem, ő pedig vörösbort ivott, 

mialatt néztük. 

– Ezek szerint szereted a pizzát? 

– Ó, igen! – Sophie tisztában volt vele, hogy ez most úgy hangzik, mintha az lenne a 

kedvenc étele, amelytől mostanában megfosztották. De valóban hiányolt már egy egyszerű 

étkezést egy hétköznapi étteremben. 

– És az óceánt szereted? 

– Ki nem? 

Luke elnevette magát. 

– Azt hiszem, a vásárlási tortúra után megérdemelsz valami kis vigaszt. A nagymama csak 

jót akart, mikor oda küldött minket, de annyira nincs képben a divattal. 

– Miért is lenne? 

– Bár nagyon is csinosan néztél ki abban a bő szárú nadrágban, a te korodban senki nem 

viselné. 

– Le vagyok nyűgözve, hogy észrevetted, Luke? –Sophie felnézett a férfira, és megpróbált 

nem mosolyogni. – Vagy az a szokásod, hogy ruhákat veszel a barátnőidnek? 

– Meg lennél lepve – válaszolta. 

– Nem hinném – mondta Sophie. – El tudom képzelni. Majd utánozva az amerikai 

akcentust, édes, lágy hangon így szólt: „Luke, édesem, segítenél kiválasztani nekem egy 

szerelést? Ó, bébi! Úgy látszik, nincs nálam a hitelkártyám!” 

A férfi nevetett. 

– Nagyon tévedsz! Ez ennél sokkal bonyolultabb. Na, gyere! Elviszlek a Mysticbe. 

Sophie felugrott, majd visszahuppant az ülésre, alig sikerült visszatartania magát, hogy a 

nyakába ne ugorjon örömében. 



– Milyen ragyogó vigaszdíj! Annyira köszönöm! 

Sophie kíváncsi volt, hogy vajon a Matilda által nagyon nem szívelt szőke szépségekhez is 

ennyire kedves volt-e. Vagy ők nem szívesen autókáznának mérföldeket, csak azért, hogy 

egyenek egy pizzát? Kis időre Sophie a helyükbe képzelte magát. Nem lehet rossz, gondolta, 

aztán határozottan abbahagyta az álmodozást. Luke egyáltalán nem az esete. 

Sophie örült, hogy nem ment el túl sok idő a vásárlással. A Mystic messzebb volt, mint 

hitte. Rámentek a híres 95-ös útra, ami Sophie szemében csak egy autópálya volt, elhaladtak 

néhány lakott település mellett, aztán elérkeztek egy valóban csodaszép vidékre. Anglia 

végeláthatatlan gazdaságainak és lágyan hullámzó dombjainak látképével szemben itt már 

nem is volt láthatár. A connecticuti partszakaszon hosszú mérföldeken keresztül fasor 

húzódott, a sötétzöld fenyőket néha elszórtan a már csupaszodé ágú tölgyek és juharok sárga 

és vörös levelei tarkították. A fákon keresztül, mint kifényesített acél a napon, foltokban 

átcsillant a víz. 

Miután keresztülhajtottak a folyón, amiről Luke elmondta, hogy az a Connecticut, még 

szebb látkép tárult eléjük. És végül megérkeztek a Mysticbe. 

Elbűvölő volt. Sophie elragadtatottan kiáltott fel a faházak, csúcsos templomtornyok és 

mézeskalács díszítések láttán, ahogy Luke lassan hajtott a tengerparton. 

Sophie-t megbabonázta a látvány. 

– Ez annyira bájos! Imádom ezt a helyet! El sem hiszem, hogy valóban itt vagyok! Alig 

várom, hogy elmondjam a nővéremnek, olyan féltékeny lesz! 

– Örülök. Akkor leparkolok, aztán kerítünk neked egy pizzát. 

Beletelt némi időbe, mire Luke helyet talált, aztán Sophie nem tudta megállni, hogy séta 

közben belé ne karoljon. Úgy látszott, a férfi nem bánja. 

– Tényleg imádom a tengerpartot! – mondta Sophie. – Úgy értem, szeretem a helyet, ahol 

most lakom, de tényleg azt kívánom, bárcsak közelebb élnék a tengerhez. 

– Értem, mire gondolsz. De Angliában akkor sem vagy túl messze a tengertől, ha az ország 

közepén vagy. 

– De azért távolinak tűnik – mondta Sophie. 

– Itt is vagyunk – mondta később Luke. – Annál a bizonyos pizzériánál, ami a filmben 

szerepelt. 

Sophie összecsapta a kezét. 

– Úgy érzem, mintha én is benne lennék! 

Miután a pincérnő felvette a rendelésüket, Sophie előrehajolt. 

– Ez az egész annyira amerikai! Imádom! 

Luke nevetett. 

– Bevallom, üdítő élmény olyan lányt idehozni, aki ennyire lelkes. Ez csak egy pizza. 

– Ettől olyan különleges! Imádom a pizzát, és imádok itt lenni! Annyira köszönöm! – Keze 

szinte magától mozdult az asztalon át, de Sophie megálljt parancsolt neki, mielőtt még elérte 

volna Luke-ét. Nem volt benne biztos, a férfi szívesen venné, ha megérintené. Tényleg 

nagyon kedves volt, és nagyon jól érezték magukat együtt, de Sophie nem tudta biztosan, 

képes-e elfogadni ennyi túláradó ragaszkodást. Azt sem tudhatta biztosan, a szőke szépségek 

ragadtatják-e magukat ilyesmire. 



– Itt van, gyerekek – mondta a pincérlány, miközben annyi pizzát tett le eléjük, amennyivel 

két kisebb családot jól lehetett volna lakatni. 

A lány bizonyára észrevette, hogy mire gondol Sophie, mert így szólt: – Ha nem tudod 

mindet megenni, becsomagoljuk és hazaviheted. Egyébként eredeti fatüzelésű kemencében 

sült. 

– Az illata és a látványa is csodálatos! – nézett rá Sophie. 

– Ó, angol vagy! De aranyos! – mondta a pincér, majd magukra hagyta őket. 

– Edd a pizzád, Aranyoska – mondta nevetve Luke. Sophie nem tudott tovább ellenállni a 

csábításnak, megfogott egy szeletet, és beleharapott. 

– Annyira jó! – mondta teli szájjal. – Milyen kár, hogy nem tudjuk megenni az egészet. 

– Amikor kihozzák a pizzát, először mindig ezt hiszi az ember, de aztán meg bámulatos, 

hogy mennyit képes megenni. 

Elképesztő volt. Sophie majdnem mind betermelte a sajátját, aztán kijelentette, hogy egy 

életre teleette magát. 

– Ne mondj ilyet! Ma este a tegnapi vacsorából lesz büfé, és még egy csomó pluszkaját is 

készítenek. Miután felkelsz az asztaltól, és még mindig tudsz járni, a nagymamám és az egész 

személyzete azt fogja hinni, hogy kudarcot vallottak. Most jobb, ha visszamegyünk. 

 

Másnap reggel Sophie felvette az összes új cuccát. Eredetileg az volt a szándéka, hogy a 

gyönyörű filccsizmát nem fogja hordani, hogy visszavihesse, és így nem kerül Luke-nak 

olyan sok pénzébe, de annyira tökéletesen illett a farmerhoz, hogy képtelen volt megtenni. 

Felpróbálta, csak hogy ellenőrizze az összhatást, és nem tudta rászánni magát, hogy újra 

levegye. 

Most az előcsarnokban volt, és Luke-ra várt, bár tudta, hogy még legalább tíz percig nem 

kerül elő. Úgy érezte, ha még egy percig a szobájában kell maradnia, kísértésbe esik, hogy 

lemossa az összes sminkjét, majd újra és újra nekiálljon feltenni, annyira ideges volt a 

villásreggeli miatt. 

Így talált rá Matilda, amint a Louis Quinze kanapén ült, lapozgatva a New York Timest, 

amelyben a partira való témák után kutatott eszeveszetten. Lehet, hogy nehéz kérdések 

kereszttüzébe kerül a villásreggelin. 

– Jó reggelt, Sophie! 

Sophie felpattant, és elindult az idős hölgy felé. –Jaj, Matilda! Azt hiszem, még 

kellőképpen meg sem köszöntem, hogy megosztották velem a hálaadási ünnepet. Annyira 

csodálatos volt! 

Matilda kuncogott, és adott egy puszit az arcára. –Nagyon szépen megköszönted. Mindig is 

szerettem, ha vendégünk is van hálaadáskor. Különlegesebbé teszi az egészet. És annyira 

megható volt, amit arról mondtál, hogy miért is adsz hálát. 

– Persze hogy hálás vagyok, amiért találkoztunk? –Sophie-nak nem kellett sokat 

töprengenie, mit is mondjon, amikor arra kérték, nyissa meg a sort. 

– És még a zsoltárba is bekapcsolódtál! 

– Emlékeztem rá az iskolából. Századik zsoltár, „Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld!” 

– Van egy perced? – Matilda hirtelen nagyon titokzatosnak tűnt. 

Sophie az órájára pillantott. 



– Ó, igen, van még legalább öt percem, amíg Luke ideér. Kijöttem a szobából, mielőtt még 

meggondolom magamat az öltözékemmel kapcsolatban. 

Matilda most először vizsgálta meg tüzetesebben a ruházatát. 

– Ez az, amit Heidi kiszemelt neked? 

– Nem. Ez az, amit Luke. Heidi egy csodálatos, bő szárú selyemnadrágot választott nekem 

felsővel, de nem igazán éreztem jól magam benne, és Luke azt mondta, ez valami olyasmi, 

amit az anyja hordana. –Megállt. – Bár a melltartómat Heidi választotta. 

Matildán látszott, hogy jót mulat. 

– Örülök, hogy azért Heidinek is akadt valami dolga. 

– Annyira kedves volt öntől, hogy előre telefonált? –Sophie nem szeretett volna 

hálátlannak látszani. –Heidi nagyon rendes volt! 

– Tényleg az, de megértem, ha az ízlése talán kicsit régimódi a számodra. Na gyere velem! 

Szeretnék neked mutatni valamit, és nem akarom, hogy Luke tudjon róla. 

– De miért? Hiszen rajong magáért! 

– Tudom, de van egy kis tervem, és míg meg nem bizonyosodom felőle, hogy tényleg van 

értelme, azt szeretném, ha csak köztünk maradna. – Szünetet tartott. – Néha mondok furcsa 

dolgokat, és az orvos azt mondja, nincs miért aggódni, de Luke aggódik. – Megállt. – 

Ezenkívül, sosem gondoltam, hogy jó ötlet mindent elmondani a férfiaknak. Egyszerűen 

átveszik az irányítást. 

Sophie követte Matildát, aki keresztülvezette a hálószobáján (amelyhez képest a Sophie-é 

meglehetősen szűknek tűnt) valamihez, amit talán budoárnak lehet nevezni. Állt benne 

számos antik szék, egy selyemkárpittal bevont heverő és egy gyönyörű, gyöngyház 

berakásokkal díszített íróasztal. Sophie bizonyos volt benne, hogy telis-tele van titkos 

rekeszekkel. Ehhez képest Eric bácsi íróasztala kifejezetten puritánnak tűnt. 

– Micsoda nagyszerű szoba! Mennyi gyönyörű régiség! 

– Tessék? Ja, igen, kedvesem. Nagyon szerencsés vagyok, sok szép tárgyam van, de amit 

mutatni szeretnék neked, az itt van. 

Egy képre mutatott az alkóvban. Egy házat ábrázolt, és bár a festmény ügyes munka volt, 

Sophie nem hitte, hogy valamely régi, neves mester festette volna, inkább csak egy tehetséges 

amatőr. Közelebb ment, hogy elolvassa az alatta lévő réztáblácskát, amelyen ez állt: „A 

parókia”. 

– Nagyszerű… – kezdte Sophie. Csodálkozott, hogy mi a csudáért tart Matilda a 

hálószobájában valamit, ami nem figyelemre méltóan különleges, amikor minden 

valószínűség szerint lehetne egy Renoirja is, vagy valami hasonló. 

– Ez egy ház, ahova kisgyermekkoromban jártam. Meg akarom találni! – Sophie most már 

kezdte sejteni, miért is invitálta be Matilda a belső szentélyébe. – Hol van? 

– Nem vagyok benne teljesen biztos, és itt jössz te a képbe. 

– Hogy érti? 

– Azt szeretném, ha megtalálnád nekem! Tudni szeretném, áll-e még. 

– Kié volt? 

– Nem tudom – mondta Matilda kicsit zavartan. –Megértem, hogy így nehéz. Bár van egy 

nevem. 



– Akkor rendben van. Meg tudjuk keresni az interneten. Az emberek mindig a neten 

kutatnak a felmenőik után. 

– A gond csak az, hogy nem tudom, helység- vagy családnév. És hogy pontosan hogyan 

írják. 

Sophie felfogta. – Ez valóban kissé nehezíti a dolgot. 

– Igen. 

– Miért nem kéri meg Luke-ot? – javasolta Sophie. 

– Neki nyilván megvannak a megfelelő összeköttetései ahhoz, hogy megtaláljon 

embereket. Elvégre a rokonomat is ő keresi. 

– De az itt van, kedvesem. Angliáról nem tud semmit, és hol is kezdené? 

– És én hol kezdjem? Még kocsim sincs! 

– Elmondom részletesen, hogyan jutottunk oda. Vonattal mentünk. Emlékszem, hosszú 

volt az út. De gondolom, azóta már megszüntették azokat a kis állomásokat, ugye? 

– Meg. Emlékszik a kis állomás nevére? 

Matilda a fejét rázta. 

– Magára a névre nem emlékszem, csak arra, hogy szavakat alkottam a betűiből. 

Sophie felsóhajtott. 

– És ez a valaki a rokona? Biztos vagyok benne, ha elmondja a vezetéknevét, kiderítem, 

kik voltak és hol éltek a nagyszülei. 

– Nem tudom, rokonságban voltunk-e, vagy sem. Csak azokra a varázslatos időkre 

emlékszem. Azóta is álmodom a házról. Úgy érzem, meg kell tudnom, mi lett vele. De mivel 

ilyen kevés információm van, nem akarom Luke-ot terhelni ezzel. De tudom, hogy te 

megérted. 

– Mert angol vagyok, és kissé különc? – Bár senki nem mondta neki korábban, kezdte 

megszokni, hogy ezt a benyomást kelti. 

Matilda elnevette magát. 

– Valami ilyesmi. 

Nyugodtan fogadta Matilda róla alkotott véleményét, majd megkérdezte: 

– Nem tudna esetleg magándetektívet felbérelni? Egyszerűen csak nem érzem, hogy én 

vagyok a legalkalmasabb erre a feladatra. 

– Pedig te vagy az, mert te legalább megérted, hogy miért keresem. Ha detektíveket 

bérelek fel, az egész család megtudja, és azt hiszik majd, hogy kezdődő Alzheimer-kórom 

van. Ennyire aggódnak értem. – Különös tekintettel nézett Sophie-ra. – Otthon van munkád? 

– Jelenleg nincs, legalábbis nem teljes állás. Általában részmunkaidőben dolgozom. Arra 

gyűjtök, hogy tanfolyamra menjek. 

– Milyen tanfolyamra? 

– A helyzet az – mondta Sophie –, hogy nem tudom eldönteni, mi lenne a legjobb. 

Szeretném megtanulni jól a szabászatot, hogy ne csak díszítést vagy egyszerű átalakításokat 

végezhessek, hanem akár minta alapján is megalkothassam a ruhákat. Vagy ott van például a 

lakástextil. A függönykészítésben is egész jó vagyok, de nagyon szeretném megtanulni a 

kárpitozást is. Vagy talán elvégezhetnék egy üzleti tanfolyamot, hogy beindíthassak valamit, 

ami pénzt hoz a konyhára. Muszáj praktikusan gondolkodnom! 



– Te jó ég, nagyon elszántnak látszol! 

– A családomban mindenki értelmiségi, anyámat kivéve, aki fest. Legalább nekem 

gyakorlatiasnak kell lennem! – Összeráncolta a homlokát. – Egy napon majd, amikor már 

teljesen független leszek, elköltözöm a tengerpartra, és otthonról vezetem a saját 

vállalkozásomat. 

– Valóban? Nem akarsz férjet és gyerekeket? –Matilda meglepettnek tűnt. 

– De igen, de az ilyesmit nem lehet csak úgy elhatározni, nem? Lehet, hogy nem 

találkozom senkivel. De ha van egy vállalkozásom, akkor ura vagyok a saját sorsomnak – 

kuncogott. – Ez tetszik! 

– Nekem is! – mondta Matilda. – Vágj bele! 

– Fogok, amint hazaértem. – Elfojtott egy sóhajt. – Nem lesz egyszerű mindehhez a pénzt 

megszerezni. 

Matilda habozott egy percig. – Talán mielőtt belevágsz az életcélod megvalósításába, 

megtehetnéd nekem ezt a kis apróságot. Bár nem gondolom, hogy valóban az lenne – mondta 

gondterhelten. – Talán akkor kellene rá visszatérnünk, ha kiderül, hogyan alakul az életed 

Angliában. Nem akarom, hogy miattam elfecséreld az idődet. 

– Ó, ez nem lenne időpocsékolás! Nagyon boldog lennék, ha bármit tehetnék önért! 

Annyira csodálatosan érzem itt magam! 

– Egyszerűen tudom, hogy te segíthetsz nekem. Óriási a képzelőerőd, és mégis 

gyakorlatias vagy. És azt is megérted, milyen, ha valakinek van egy álma. 

– Persze hogy megértem! – mondta Sophie mosolyogva. 

– És nagyon kedves vagy. Kapcsolatban maradunk. Tudod, szoktam e-mailezni – mondta 

Matilda büszkén. – Luke megtanított rá. De nem vagyok rajta a Facebookon. Luke úgy 

gondolta, bárkinek hagynám, hogy ismerősnek jelöljön. 

Sophie nevetve átölelte, és még egy puszit is nyomott az arcára. – Talán inkább a Twitterre 

kellene regisztrálnia. 

Matilda zavartan nézett rá, és Sophie újra elnevette magát. 

– Kérdezze Luke-ot. Majd ő elmagyarázza – mondta. – Éppen itt jön. 

Luke hihetetlenül sármos – gondolta Sophie –, és megdöbbentően jóképű. Farmer volt 

rajta, kasmírpulóver, és valami szerfölött drága illat. Sophie nagyon elégedett volt a saját 

márkás szerelésével, és az illattal is, amit a hálószobában hagyott hátra. Gyanította, hogy 

inkább valami idősebb nőnek való parfüm, de a semminél jobb volt, és ez senkinek nem tűnt 

fel. 

– Hello, nagyi! – mondta Luke, és átölelte. – Szia, Sophie! Ejha! Akár a festett kép! 

– Angliában mi úgy mondjuk, „nagyon dögös” vagy „jó bőr” – mondta Sophie komolyan. 

Luke nem fűzött hozzá semmit. 

– Nagyi, szeretnék tőled kérni egy szívességet! 

– Bármit, drágám! 

– Kölcsönadnál Sophie-nak egy gyűrűt? Szerintem az egész színjáték hihetőbb lenne, ha a 

menyasszonyomként jönne. Az, hogy a barátnőm, csak nagyon rövid időre jelentene 

nyugalmat a számomra. Egy gyűrűvel az ujján legalább egy évet nyerek. 

– Ööö – szólt közbe Sophie. 



Meglehetősen kellemetlenül érezte magát. 

– Az ékszereim annyira ódivatúak – mondta Matilda Luke-nak. – Neked egy nagy 

brillköves eljegyzési gyűrűre lenne szükséged. 

– De Sophie angol, talán nagyon is tetszene neki valami régimódi. 

– Bocsánat! – szólt közbe megint Sophie, de még mindig nem figyelt rá senki. 

– Gyerünk, nézzük meg! Csak a kevésbé értékes ékszereimet tartom itthon és nem a 

bankban, de talán találsz itt is valamit. Van egy nagyon csinos, gyémántokkal körülvett 

akvamarinom. Senki nem venné észre, hogy nem egy halványabb zafír. 

Matilda Luke-kal elindult az öltözője irányába. Sophie követte őket. 

Matilda kinyitott egy szekrényt, és kivett belőle egy kisebb láda méretű ékszeres dobozt. 

Rátette a toalettasztalára, és kinyitotta. 

– Nagyi, nem tartod zárva? – kifogásolta Luke. 

– Miért? Kellene? A tolvajok elvihetik egyben is. 

– De a személyzet… 

– …sohasem lopna tőlem. Melyik gyűrűt szeretnéd? 

– Sajnálom – kezdte Sophie, olyan határozottan, amennyire csak képes volt rá, mivel a 

szája tátva maradt ennyi szabadon heverő szépséges ékszer láttán –, de nem viselhetek gyűrűt. 

Legalábbis nem a gyűrűsujjamon. 

– Ó – mondta Matilda, és rácsukta kezét a gyémántokkal körülvett akvamarinra. – Babonás 

vagy? 

– Attól tartok, igen. – Még sohasem húztam gyűrűt arra az ujjamra. Néha rásimítok egy 

csokipapírt, hogy megnézzem, milyen lehet egy karikagyűrű, de igazit még sosem húztam rá. 

Luke vett egy mély levegőt, mivel valószínűleg idegesítette egy számára ennyire 

nevetséges babona, de a nagyanyja belefojtotta a szót. 

– Tökéletesen megértelek. Luke, drágám, be kell érned annyival, hogy barátnőd van. Nem 

szükséges, hogy a menyasszonyod legyen. 

Luke a homlokát ráncolta. 

– A gond az – úgy tűnt, kicsit zavarban van –, hogy nem javítottam ki Heidit az üzletben, 

amikor a ruhaválogatás közben Sophie-t a menyasszonyomnak nevezte, és biztosan eljár a 

szája. Tudod, milyen pletykásak az emberek. 

– Ott lesz a villásreggelin? – kérdezte Sophie. 

– Nem, de találkozhat olyanokkal, akik ott lesznek, és elmesélheti nekik. 

– Rendben van. Lehetünk jegyesek gyűrűk nélkül is. – Sophie megnyugodott, bár lényének 

egy része sóvárgott, hogy felpróbálhassa valamelyik kőnagyságú darabot, ami Matilda szerint 

nem tartozott az értékesebb ékszerei közé. 

Luke ingatta a fejét. Megindító volt látni a zavarát, és hogy kényelmetlenül érzi magát. 

Sophie sejtése szerint ez nem gyakran eshetett meg vele. 

– Tulajdonképpen azt mondtam neki, hogy megvesszük a gyűrűt. 

– Hogy érted? – kérdezte Matilda. 

– Megkérdezte, mit csinálunk a vásárlás után, aztán pont megszólalt a telefonja, amikor 

elkezdtem mondani, hogy a Mysticbe megyünk. Erre izgalmában gyorsan letette a telefont, és 



adott egy puszit. Nem értettem, miért, de aztán csak ennyit mondott: – Ne aggódjon, nem 

szólok egy szót sem Sophie-nak. – Csak ekkor jöttem rá, mi történt. 

– Mi történt? – követelte Matilda a választ. – Ó, … azt hiszem, már értem, mire gondolsz. 

– Mire? – kérdezte most már Sophie is nyugtalanul. Luke az ajkába harapott, Matilda 

arckifejezése pedig inkább sajnálkozásról, semmint haragról árulkodott. 

– Van egy ékszerüzlet a városban – magyarázta Matilda. – Mystical a neve. 

– Igen – helyeselt Luke. – És nemrég hívtak telefonon, hogy megérdeklődjék, miért nem 

mentünk tegnap. 

– Ez botrányos! – mondta Matilda. – Ehhez nincs joguk. 

– Nincs, de megtették. Heidi mindenkinek elhíreszteli majd, hogy a villásreggelin már 

jegyespárként jelenünk meg. 

– És nem mondhatnád az embereknek, hogy Heidi tévedett? 

Matilda és Luke most egyszerre ingatták a fejüket. 

– Nem. Ez még nagyobb galibát okozna. 

Mindketten Sophie-t nézték. A magas és jóképű Luke megszokta, hogy érvényesül az 

akarata, de látszott rajta, mennyire rászorul erre a szívességre. És úgy tűnt, Matilda, akit 

annyira kedvel, és akinek sokkal – tartozik a vendégszeretetéért és barátságáért, szintén ezt 

szeretné. 

– Na jó, rendben – mondta Sophie rövid gondolkodás után. – Viselem a gyűrűt, de csak a 

legkisebbet és a legdiszkrétebbet – mutatott a kincsesládára. 

– Ragyogó! – mondta Matilda. – Ez is azt jelzi, hogy van ízlésed és ítélőképességed. 

– Hát mondhatom, van – motyogta Sophie. 

– Tudom, melyik legyen az! – mondta Matilda, kiemelve a két felső tálcát. – Itt is van. A 

kövekkel körben végig kirakott karikagyűrűre hasonlít, ami az örök házasságot jelképezi, de 

ezen csak félkörben vannak kövek. Ugye, csinos kis darab? Olyan, mint egy kosár, a fonatok 

között kövekkel. 

Ahogy Sophie meglátta, rögtön azt szerette volna, hogy az övé legyen. A közepén 

keresztben hat rubin díszítette, rombusz alakzatban elrendezve. A felette és alatta lévő 

résekben pedig apró gyémántok voltak. 

– Babonából félsz viselni? – kérdezte Luke. Valószínűleg abból, ahogy Sophie a kezében 

dédelgette, rájött, mennyire tetszik neki. 

– Ha könnyebb neked – mondta Matilda –, elmondom, hogy nekem három jegygyűrűm is 

volt. Igaz, csak egy férjtől, de ráuntam az egyik gyűrűre, és másikat akartam. De ettől még 

boldog házasságban éltünk. 

Sophie fogta az ékszert, és rácsúsztatta a gyűrűsujjára. Mintha ráöntötték volna. 

– Tökéletes – sóhajtott fel Matilda. 

– A millió dolláros szőke lányoknak többé nem kell a sziklaméretű kő – mondta bámulattal 

Luke –, és inkább ilyen antik gyűrűt akarnak majd. 

– Nagyon szép – mondta Sophie, és minden szögből megvizsgálta a kezét. – Sokkal 

tartozol majd nekem, mert viselem. 

– Az biztos – válaszolta Luke. – Na, induljunk. Nem szeretném, ha elkésnénk! – Lehajolt, 

és arcon csókolta a nagyanyját. – Amint hazaértünk, mindent elmesélünk. 



– Ne aggódj, Sophie, nagyon is meggyőző pár vagytok! 



Tizenegyedik fejezet 
 

 

 

 

 

Sophie becsusszant Luke kocsijába, és bámulatba ejtette, hogy a bőrülés is olyan, akár 

Matilda lepedője, annyira selymesen finom, hogy majd nem akar visszatérni a gyűrődős 

műszálashoz, vagy a műbőr huzathoz, amelyikhez nyáron odaragad az ember. 

Kibámult az ablakon, és közben azon tűnődött, vajon ez a kényeztetés most már örökre 

szól-e, és az összes kis takarékos szokását megfertőzte-e a luxus. Elnevette magát. 

– Mi olyan vicces? – kérdezte Luke. 

Egy pillanatra elgondolkodott, aztán így válaszolt: – Annyira más otthon az életem. Csak 

azon tűnődtem, vajon képes leszek-e visszatérni hozzá. 

– Biztos vagyok benne, hogy igen. 

Éles pillantást vetett rá, de Sophie nem tudta volna megmondani, volt-e ennek valami 

rejtett jelentése. Általában jól értette a testbeszédet, de Luke-on nem mindig tudott eligazodni. 

Bár próbált nem gondolni rá, mégis aggódott, hogy a férfi talán haszonlesőnek tartja. 

– Messze vagyunk még? – kérdezte. 

Luke nevetett. 

– Miért? Nem érzed jól magad, vagy csak türelmetlenül várod, hogy odaérjünk a partira? 

– Nem – mondta Sophie ingerülten. – Csak arra gondoltam, egyeztetni kellene a mesénket. 

– A mesénket? 

– Igen. Hogy találkoztunk, meg ilyesmi. 

– Nem kell belemennünk a részletekbe. Csak azt mondjuk, igen, eljegyeztük egymást, de a 

családod még nem tudja, és pár évig nem is tervezünk esküvőt. Mondjuk, amíg be nem 

fejezed az egyetemet. Nagyon fiatal vagy. 

– Tudom! Az emberek még azt fogják gondolni, liliomtiprásra adtad a fejed! 

– Azt azért nem hiszem. 

Sophie elismerte, Luke-nak igaza van. Visszasüppedt az ülésébe, és kibámult az ablakon. 

Kíváncsi volt, vajon Luke és Matilda barátai is olyan házakban élnek-e, amelyeket ráépítés 

nélkül is simán hotellá lehetne alakítani, aztán homlokát ráncolva hozzátette. 

– De nem is járok egyetemre. 

– Jó, akkor valamilyen képzésre. Nem kell belemenni a részletekbe. Senkit nem fog 

érdekelni. 

– Nem félsz, hogy az anyád rájön? Nem aggódik majd, hogy egy olyan lányt jegyeztél el, 

akiről még csak nem is hallott? 

– Nem igazán. Meglehetősen lefoglalja a saját élete. 

– És mi van a pletykarovatokkal? Lehet, hogy kint lesznek terepszemlén. 

– Az nekem kedvez! Akkor az egész világ megtudja, hogy nem vagyok a piacon. 



Sophie nem igazán tudott mit válaszolni, és kissé lelombozódott. Azért elég különösnek 

tűnhet, hogy az összes csinos, fiatal nő közül pont ő, az elszegényedett angol lány szerezné 

meg Luke-ot, a környék hőn áhított férfiját. Nem volt meggyőzve. 

– Mondtam már, hogy nagyon csinos vagy? – mondta Luke, talán mert kötelességének 

érezte, hogy felvidítsa. 

– Tényleg? Ha elég pénzed van, akkor nem nehéz! 

Luke nevetett. 

– Dehogynem! Hidd el nekem! És amíg a lányok talán értetlenkedve fogadják, miért pont 

téged választottalak, az összes férfi pontosan tudni fogja. 

Sophie rájött, hogy nem igazán ért a bókok fogadásához. Talán többet kellene hallania az 

ilyen közérzetjavító típusúakat, amilyenekkel most Luke próbálkozott nála. 

– Köszönöm, Luke. Ez nagyon kedves tőled. 

Luke leparkolta a kocsiját egy ház előtt, ami simán volt akkora, mint Matildáé. Sophie-t a 

gazdagság és szépség olyan mértéke fogadta, amitől talán meg is riad, ha nem Luke karján 

érkezik, drága ruhákban, isteni táskával és bámulatra méltó gyűrűvel. Felismerte, hogy Luke 

oldalán lenni olyan rangot jelent, amit saját erőből aligha érhetett volna el. Először örömet 

érzett: megtudta, hogy milyen érzés ebben a pozícióban lenni! Majd szégyenkezett: nem 

akarta, hogy csak azért kerüljön a figyelem középpontjába, mert egy jelentős és gazdag 

emberrel van. De azért játszotta tovább a szerepét, még akkor is, ha majd belehalt. 

– Luke, drágám! – Úgy tűnt, csak rájuk várt az a nagyon magas és nagyon szőke lány, 

majdnem derékig érő hajjal, aki akár egyenesen az amerikai Vogue magazinból is kiléphetett 

volna. – Mi ez az egész eljegyzés ezzel a bájos lánnyal? 

Annyi bosszúság és meglepetés volt a hangjában, hogy Sophie máris szinte bűnösnek 

érezte magát; lenyúlta a legjobb szabad pasit, és még csak nem is látszik hozzá illőnek. De a 

szőkeség viselkedése megkeményítette Sophie-t. Elhatározta, nem érzi magát többé úgy, mint 

egy bábu, hanem inkább beleveti magát a szerepébe. 

Luke megpuszilta az odatartott arcot. – Szia, Lulu, bemutatom Sophie-t. 

Amint Lulu előrelépett, Sophie rájött, hogy tőle is puszit vár. Megtett minden tőle telhetőt, 

hogy ez sikerüljön a felé tartott szőke hajzuhatagon keresztül. 

– Hello! – szólt Sophie. 

– Ó, hát angol! Így már érthető, miért nem találkozott még veled egyikünk se! 

Sophie mosolyogva bólintott. Nem volt kedve a bájcsevegéshez. 

– Kerüljetek beljebb és igyatok valamit! 

Egyenruhás pincér jelent meg mellettük, kezében tálcával, amelyen volt Bloody Mary, 

pálcikára tűzött zellerrel, és valami, ami Buck's Fizznek nézett ki. Sophie inkább az utóbbit 

választotta, mert nem tudta, mennyire erős a Bloody Mary. 

– Gyere, üdvözöld a többieket is! – mondta Lulu. 

Karon ragadta Luke-ot, mintha attól félt volna, hogy megszökik. Sophie követte őket. Már 

kezdte érteni, miért volt ennyire fontos Luke-nak, hogy partnerrel jöjjön erre a partira. 

Nagyon remélte, hogy nem fogják erővel elszakítani tőle. A hely tele volt olyan 

plázacicákkal, mint amilyeneket a New York-i klubban látott. Matilda partija inkább családi 

összejövetel volt, ahol mindenki nagyon gazdag és jólöltözött, de ez itt inkább 

versenypályának tűnt. Annyira örült, hogy Heidi rábeszélte a megfelelő táskára. Enélkül az új 



ruhák ellenére sem találna olyan beszélgetőpartnert, aki mellett ne érezné magát teljesen 

kopottnak. 

Egy csapat lány vette körül Luke-ot, és bár nem nézték teljesen levegőnek Sophie-t, de 

minden figyelmüket a férfira fordították. 

– Szóval, régóta ismeritek egymást? 

– Igen, Luke, eddig hallgattál Sophie-ról. 

– Most aztán milyen férjjelöltet talál nekünk az anyánk? 

Luke kicsit összeszorította a száját, aztán ránézett Sophie-ra, aki rajongással mosolygott 

vissza rá. Őszintén sajnálta őt. 

– Szóval, meséld csak el – ismételte a legelső lány, aki szintén szőke volt –, mióta 

ismeritek egymást! 

Sophie továbbra is Luke-ra nézett, részben azért, hogy tovább alakítsa a rajongó 

menyasszonyt, másrészt kíváncsi volt a válaszra. Gyanította, a lány azt szeretné kideríteni, 

hogy csak színjáték-e az egész. 

– Nem olyan régóta – mondta Luke. 

– És azonnal egymásba zúgtatok? – A szőkeség nem tágított. 

Luke többé nem tudott kitérni a válasz elől. – Igazából előbb a nagymamámmal estek 

egymásba. Amikor először találkoztam Sophie-val, a nagyival üldögéltek kettesben a földön. 

– Hát ez nem valami romantikus – úgy tűnt, Lulut felbátorítja a történet. 

– Ó, dehogynem! Sophie a hosszú lábával és a nagy szemével olyan volt, akár Bambi. 

– Sose láttam azt a rajzfilmet! – mondta Sophie. Kíváncsi volt, ez most igazi bók volt-e 

Luke-tól, vagy csak ki akarja színezni az eljegyzési sztorit. – Nem voltam hajlandó megnézni, 

amikor megtudtam, hogy meghal az anyja. 

Mindenki nevetett, mert azt gondolták, hogy csak viccel. 

– Ugye már értitek, hogy miért szerettem bele? –mondta Luke. 

Mostanra Sophie alaposan felhúzta magát, és így folytatta: – Szerintem az emberek inkább 

azon csodálkoznak, hogy én miért szerettem beléd. 

– Jaj, dehogyis, édesem, azt mi mindannyian pontosan tudjuk – húzta el a száját egy másik 

lány, a többiek nevében is. 

Mintha megdöfték volna, Sophie így szólt. 

– Úgy érted, azért, mert nagyon gazdag és nagyon jóképű? Biztosíthatlak, ez egyáltalán 

nem vonzott. Sőt kellően elriasztott! 

A társaságnak a meglepetéstől elállt a szava. Lehet, hogy ez a lány úgy néz ki, mint Bambi, 

de egyáltalán nem bamba. 

– Tényleg? 

Sophie bólintott. Luke, aki a kezét a vállán tartotta, most kicsit megszorította, talán 

egyetértése jeléül, de lehet, hogy másért. 

– Akkor mi tetszett meg rajta? – kérdezte egy barna hajú nő. 

– Egyrészt, hogy olyan nagyszerűen bánik a nagymamájával, aki a világ legkedvesebb 

teremtése, másrészt, annak ellenére, hogy mennyire elkényeztetett, nagyon kedves is tud 

lenni. 



A hallgatóságnak a csodálkozástól elakadt a lélegzete, de Luke adott egy csókot Sophie 

arcára. 

– Borzasztó vagy! – tette hozzá. – Menjünk, Sophie, van néhány ember, akivel találkoznod 

kell. – Elengedte a vállát, és karon fogta. 

– Most már érted, hogy miért van szükségem védelemre? – mondta, amikor már 

hallótávolságon kívül voltak, és egy másik szoba felé vették az útjukat, ami szintén tele volt 

emberekkel. – Úgy érzem magam ilyenkor, mint egy darab hús, amelyet pirájákkal teli tartály 

felett lógatnak. 

– De biztos vagyok benne, nem is nagyon töröd magad, hogy megszabadulj tőlük. 

– Nem, de utálom a gondolatot, hogy meg vannak győződve arról, az egyikük a végén 

úgyis a feleségem lesz. Ha pedig túl nyers vagyok velük, az anyjuk elpanaszolja a 

nagymamámnak, aki ezek után elmagyarázza nekem, hogy legyek tapintatosabb. 

– És aggódsz, hogy végül valamelyiküknek ez majd sikerül is? 

Luke arckifejezése láttán Sophie elnevette magát. 

– Azt hiszem, talán igen. 

Miközben Luke bemutatta őt a vendégeknek, Sophie felfedezte, hogy a férfi milyen 

elragadó tud lenni. Sokan felkiáltottak a gyűrűje láttán, nyilván úgy gondolták, hogy szokatlan 

választás. Minél többet nézték, annál jobban megkedvelte. 

– Ha én lennék eljegyezve veled, Luke, akkora gyémánt lenne az ujjamon, mint egy 

galambtojás – mondta Lulu, aki a palacsintás asztalnál érte utol őket. 

– Talán ez az, amiért Sophie-t jegyeztem el – válaszolt Luke. – Neki sokkal kifinomultabb 

ízlése van. 

– És ő nem is a pénzed, a magánrepülőd meg a csinos feneked miatt megy hozzád? 

– Hát remélem, hogy nem! 

Sophie érezte, segítenie kell Luke-nak. Most már világosan látta, hogy milyen nehéz neki 

különbséget tenni, hogy egy lány saját magáért kedveli-e, vagy csak a pénzéért. Kezdte 

megérteni, hogy eleinte miért viselkedett vele olyan ridegen. 

– Ami a csinos feneket illeti, az nem éppen hátrány, de igazából azért szerettem bele Luke-

ba, mert kicsit titokzatos, s én rajongok a titokzatos dolgokért. 

– Én pedig egyebek között azért szerettem meg Sophie-t, mert a nagymamámra emlékeztet 

– tette hozzá Luke, aki vette a lapot. 

– Micsoda?! – kiáltott fel Sophie színlelt felháborodással, hogy egy majd 

nyolcvanesztendős asszonyhoz hasonlítják. 

– Igen. Mindketten nagyon bájosak vagytok, és ugyanolyan kiszámíthatatlanok is. 

Ahogy illett, mindenki nevetett. Sophie is csatlakozott hozzájuk, bár örült, hogy igaziból 

nincsenek eljegyezve, és így nem kell vegyülnie ezekkel a mézszínű, sovány szőkékkel, 

akiknek a ruhája négyzetcentiméterenként több száz dollárba került. 

Egy magas, kicsivel idősebb, sötét hajú nő, aki ízlésesen vágott rövid frizurájával 

meglehetősen kilógott a millió dolláros cicababák közül, megérintette Sophie karját. Sötét, 

íves szemöldöke és skarlátpirosra festett, nagy és szép formájú szája volt. 

– Szegény Sophie! Bizonyára nagyon furcsának tűnhetünk neked. Ali vagyok. Anyám 

francia volt, így földrajzilag közel vagyunk egymáshoz. Gyere át ide, és mesélj magadról! 



Illetve addig ne, amíg meg nem kóstoltad azokat a palacsintákat. Az amerikai konyha kissé 

szokatlan lehet az európai ízlésnek, de azért van néhány ételük, amelyet pompásan készítenek. 

Sophie úgy tett, ahogy a nő mondta. Arra gondolt, végre talált egy értelmes embert is 

Barbie-földön. Vett magának palacsintát, szalonnát, öntött rá egy kis juharszirupot, majd 

követte Alit. Luke bátorítón rámosolygott, amikor elhaladt mellette. 

– Ali velünk dolgozik. Szerintem megkedvelitek egymást. Beszélgessetek csak, amíg én 

megkeresek pár embert. 

– Gyere velem! – mondta Ali. – Tudok egy helyet, ahol kényelembe helyezhetjük 

magunkat. – Belekarolt Sophie-ba, és keresztülhúzta a tömegen. Sophie tisztában volt vele, 

hogy az emberek figyelik őket, és örült, hogy valaki mással is lehet, bebizonyítva, hogy nem 

csak Luke tartozéka. 

– Itt egy asztal – mondta Ali. – Legalább civilizált emberek módjára tudunk enni. 

Sophie nekilátott, remélve, hogy eleget tesz ennek, hiszen az amerikaiaknak bonyolult 

szokásaik vannak a késeket és villákat illetően. 

– Szóval – kezdte Ali, amikor már tele volt Sophie szája –, mit gondolsz Luke előző 

feleségéről? 

Sophie arra kényszerítette magát, hogy folytassa a rágást. Igazából semmi köze sem volt 

Luke előző házasságához, de mivel most a menyasszonyát játszotta, kellett, hogy legyen 

véleménye. Fontos volt, hogy nyugodt benyomást keltsen. 

– Hát igen, tudod – mondta, miközben vállat vont –, mindannyian követünk el hibákat. 

– Mindannyian, hacsak nem vagyunk nagyon elővigyázatosak. Szerintem Luke egyszerűen 

nem volt elég óvatos. – Ali letette a tányérját, jelezve, hogy befejezte, pedig az még 

háromnegyed részig tele volt. 

– Ismerted őt? – kérdezte Sophie. Örült, hogy nem kell felfednie saját tudatlanságát, és 

mégis információhoz juthat. 

– Nem igazán. Már jó ideje kiment a képből, amikor elkezdtem Luke-nak dolgozni, de 

egyszer bejött az irodába valami papírokért, és akkor találkoztam vele. Nagyon-nagyon szép 

lány, de fiatal. Túlságosan fiatal ahhoz, hogy férjhez menjen. – Ali úgy nézett Sophie-ra, 

mintha figyelmeztetni akarná. – Nem hiszem, hogy Luke… Úgy értem… Á, ne törődj vele, 

mit gondolok? –Ali elmosolyodott zavarában, hogy nem tudta befejezni a mondatot, amibe 

belekezdett. – De mindez nagyon-nagyon sokba került neki, és ezt a hibát nem fogja még 

egyszer elkövetni. – Megállt. – Úgy tűnik, hogy a nagyon fiatal lányokhoz vonzódik. 

Egy másodpercre Sophie úgy érezte, hogy el akarják riasztani, mintha tényleg Luke 

jegyese lenne. Ali barátságosan mosolygott, mintha csak valami bolondos tréfáról beszélne, 

amit Luke egyszer elkövetett, de még egyszer nem tenné. A szavainak viszont olyan súlya 

volt, amit Sophie nem hagyhatott figyelmen kívül. 

– Feltéve, ha megtanulta a leckét – mondta Sophie, s könnyednek akart látszani, de 

igazából úgy érezte, védekezik. 

Ali Sophie kezére tette az övét. – Olyan vicces vagy! 

 

– Ali remek lány, ugye? – mondta Luke, miután kicsit később visszajött Sophie-hoz. 

– Valóban – mondta Sophie. 

– Üdítően más, mint a többiek. 



Sophie ezt rögtön úgy értelmezte, hogy együtt jártak. Ha tényleg, akkor vajon sokáig 

tartott? De miért szakítottak? Vagy csak egyszerűen túl élénk a fantázia-ja? 

– Azt kérdezte, milyen érzés nekem, hogy egyszer már nős voltál. 

– És mit válaszoltál? 

– Nem igazán tudtam, mit mondjak. Előre ki kellett volna találnom valami választ. Ha 

tényleg jegyesek lennénk, akkor kellene hogy legyenek érzéseim ezzel kapcsolatosan, nem? 

Luke vállat vont. 

– Azt hiszem. 

– Féltem, hogy esetleg lebukom. 

– És Ali rájött? 

– Nem tudom – mondta Sophie pillanatnyi gondolkodás után. – Nem vagyok benne biztos. 

– Szerintem ne rágódj ezen. Keressük meg a házigazdáinkat, és köszönjünk el tőlük. Eleget 

tettünk a kötelezettségünknek. 

Sophie nem tudta eldönteni, hogy az ő kedvéért mennek el viszonylag korán, vagy Luke 

miatt. Elvégre lehet, hogy most már nem szeretné a menyasszonyának tekinteni őt. 

– Apropó! – szólalt meg Luke, amikor már majdnem visszaértek Matilda házához. – 

Ráállítottam néhány emberemet a rokonaid felkutatására. Biztos hamarosan lesznek híreik is. 

– Köszönöm! Ez kedves. 

Sophie össze volt zavarodva. Az egyik percben azt gondolta róla, nagyon kedves, a 

másikban meg reménytelen alaknak látta; nem tudta megfejteni. Talán azért, mert nem szokott 

hozzá az olyan férfiakhoz, akik ezüstkanállal a szájukban születtek, vagy hogy is mondják ezt 

az amerikaiak. Viszont azt már tudta, hogy amikor visszamegy Angliába, nem Matilda lesz az 

egyetlen ember, aki hiányozni fog neki. Luke a maga kaméleontermészete ellenére is jó 

társaság volt, és Sophie élvezte a vele töltött időt. Az pedig külön élvezet volt a számára, hogy 

most a változatosság kedvéért, még ha csak udvariasságból is, egy férfi gondoskodott róla, és 

nem fordítva. Énjének konzervatív része ezt nagyon értékelte. 

 

Luke-nak a villásreggeli utáni napon vissza kellett mennie a városba, mint ahogy majdnem 

mindenkinek a társaságból. Matilda unszolására, és mert ő maga is így akarta, Sophie maradt 

még pár napig. Matilda New Yorkba készült, és magával akarta vinni őt is. Ráadásul még azt 

is felajánlotta, hogy néhány nap múlva érte küldi a sofőrjét, hogy vigye ki Milly lakásától a 

reptérre. 

A nagy ház egészen másnak tűnt így, amikor csak Sophie és Matilda volt otthon. A 

hatalmas ebédlő helyett meghitten a növényházban étkeztek. Ha szép idő volt, nagyot sétáltak 

a kertben, miközben a régi Angliáról beszélgettek, vagy kártyáztak. Sophie engedélyt kapott, 

hogy átnézze Matilda ruhásszekrényét, és sikerült átalakítania néhány olyan ruhadarabot, 

amelyeket Matilda szeretett ugyan, de úgy gondolta, hogy nem érdemes vesződni velük. 

Sophie titokban elgondolkozott azon, a sok pénz hátránya, hogy az ember mindig új 

ruhákat vesz, és közben a régi kedvenceit nem használja ki eléggé. 

Közben Matilda folyton a festményen lévő házzal kapcsolatos régi emlékeiről mesélt. 

Végül Sophie megkérdezte. 

– Van róla esetleg fényképe? Ha szeretné, hogy megkeressem, könnyebb lenne egy kép 

segítségével. 



– Hát az bizony nagyszerű lenne! A fényképeket elővenni mindig remek szórakozás. Majd 

csinálok fotót a festményről, és átküldőm neked is. 

Elég sokáig tartott, mire átnézték a családi képeket, 

közben Sophie kérdezgetett, Matilda pedig elmagyarázta, hogy ki kicsoda és éppen mit 

csinál. Végül találtak egy kifakult szépiarajzot is a házról. Egy nagy épület volt rajta, amelyet 

valamilyen növény borított, de semmi nem utalt a hollétére. 

– Azt hittem, van a hátoldalán egy név vagy valami más – mondta Sophie. 

– Én is reméltem, hogy lesz – mondta Matilda. –Egyszerűbb lett volna felnőttként 

visszamenni oda, de akik ott éltek, meghaltak, így nem volt okom rá. 

– A tenger közelében volt? 

– Igen! Nem messze onnan. Sokat piknikeztünk a parton. 

– Mindig is a tenger mellett szerettem volna lakni – mondta sóvárogva Sophie, de eszébe 

jutott, hogy ezt már egyszer elmondta Matildának. 

Matilda folytatta. 

– Egy padlásszobában aludtam. Nagyon szerettem. Emlékszem, hogy az ablak melletti 

széken ültem, és közben órákig néztem ki az ablakon. 

– Azt én is szerettem volna – mondta Sophie. 

– Tudom – felelte Matilda. – Sok közös van bennünk. 

Sophie elmosolyodott. – Én is így gondolom. És most, Matilda, engedje meg, hogy 

visszaadjam a gyűrűjét. Tudom, már egyszer megpróbáltam, de nem fogadta el, viszont most, 

hogy hazamegyek, úgy érzem, muszáj. 

– Én pedig nemet mondok! Tényleg! Több gyűrűm van, mint amennyit még viselhetek, és 

ez annyira szépen mutat a te fiatal kezeden. Luke is egyetértett velem, hogy tartsd meg, ha 

tetszik. Azt akarom, hogy maradjon nálad! 

– Persze hogy tetszik! Káprázatos! 

– Én meg tényleg azt akarom, hogy a tiéd legyen! Nagyon rendes volt tőled, hogy elmentél 

Luke-kal a villásreggelire. Tudom, hogy nem volt könnyű neked, de nagyon szépen helyt 

álltál. 

– De Luke megvette nekem azokat a klassz ruhákat… 

– Én pedig a gyűrűt adom hozzá. 

Sophie tudta, hogy nem vitatkozhat tovább, Matilda megcirógatta a kezét. Elégedett volt, 

hogy végül neki lett igaza. 

 

Amikor végül elköszöntek egymástól, Sophie úgy érezte, mintha egy kedves rokonától 

búcsúzna, nem pedig egy új ismerőstől. Mindketten megkönnyezték kicsit. 

– De most már ismerjük egymást – mondta Sophie. – Tarthatjuk a kapcsolatot. 

– Persze! – mondta Matilda. – Elküldöm e-mailben a képet, és beszámolok róla, hogy mi 

van Luke-kal. 

– Nincs sok közöm hozzá, hogy mivel foglalkozik. Nem vagyunk igaziból eljegyezve. 

Matilda felsóhajtott. 

– Tudom. 



 

Tizenkettedik fejezet 
 

 

 

 

 

Amanda nagyszerű hallgatóság, állapította meg Sophie. Azonnal válaszolt a kérésére, és 

beleegyezett, hogy találkozzanak egy rövid élménybeszámolóra. Sophie szenvedett ugyan az 

időeltolódástól, de fel is volt dobódva, és égett a vágytól, hogy mesélhessen. Milly már 

meghallgatta a történeteit, de Sophie úgy érezte, akkor teljes a kép, ha mindkét barátnőjének 

beszámol a kalandjairól. Amanda már szerzett egy asztalt a kedvenc borozójukban, és rendelt 

Sophie-nak egy nagy pohár pinot grigiót meg egy üveg szénsavas vizet. A bort most a 

barátnője elé tolta. 

– Mondj el mindent, kezdve a Millyvel elköltött búcsúvacsorától. 

Miután Sophie nagyot kortyolt a borból, így szólt. 

– Olyan szomorú voltam, hogy ott kell hagynom! Nem láttuk túl sokat egymást, de azért 

jókat mulattunk együtt. A barátja nagyon finomat főzött nekünk, aztán még elmentünk egy 

kicsit iszogatni. 

Sophie kotorászott a táskájában, remélve, hogy Amanda nem kezd mindjárt kérdezősködni 

róla, hanem azt hiszi, hogy csak egy utcai árustól vett olcsó utánzat, és elővett egy csomagot. 

– Ez a tiéd! Csak apróság, de arra gondoltam, ez egyszer megérdemelsz tőlem egy nem 

saját kezűleg gyártott ajándékot is. 

– Szuper! – lelkendezett Amanda. – Bobbi Brown! A kedvencem! 

– A smink olcsóbb odaát. Remélem, eltaláltam a színt! 

Amanda kinyitotta a rúzst. 

– Tökéletes! Annyira jó a színérzéked! Na, akkor mesélj! Voltál a Magnólia pékségben 

minitortát enni? 

– Aha! Jaj, Mandy látnod kellett volna a karácsonyi dekorációt! Olyan, mint Tündérország. 

És még szabadtéri korcsolyapálya is van a Central Parkban és a Times Square-en. 

– Olyat Londonban is láthatsz. 

– De a New York-i még csillogóbb! – erősködött Sophie. 

– Akkor mesélj valamit Millyről. Kedves a pasija? 

– Aranyos, de mivel szakács, nem sokat látják egymást. Milly is nagyon sokat dolgozik. 

Ahogy mindenki. 

– És még mi történt? 

– Találkoztam egy csodálatos idős hölggyel. Megkért, hogy legyek nála, a kastélyában – 

nem túlzok, tényleg kastély volt – Connecticutban. A második New York-i estémen 

találkoztam vele, amikor egy megnyitóra mentünk oda, ahol Milly dolgozik. 



Amanda hátradőlt és figyelt, miközben Sophie belemerült amerikai útjának részletes, bár 

kicsit megszűrt beszámolójába, amely a Luke-tól kapott ruhák miatt érzett bűntudatával 

fejeződött be. 

– Be kell vallanom – szólt Amanda, Sophie kinyújtott lábára nézve –, én sem lettem volna 

képes visszavinni ezt a csizmát. A táskát sem. 

– Szerinted attól, hogy megtartottam, nem vagyok olyan, mint egy utcalány? – Sophie még 

vetett a csizmára egy szeretetteljes pillantást, mielőtt visszahúzta volna a lábát az asztal alá. 

Amanda elgondolkozva szürcsölt egyet a poharából. 

– Nem. Miért? 

Sophie felsóhajtott. 

– Az a baj, hogy amikor nagyon gazdag emberek közé keveredsz, túlérzékennyé válsz, 

mintha azt akarnád bizonygatni, hogy te is vagy olyan jó, mint ők… 

– És vagy is! 

– Tudom! És nem a pénz alapján értékelem magam, ami persze azért jó, ha van, de annyira 

nagylelkűek voltak hozzám! Matilda úgy bánt velem, mint a lányával, illetve az unokájával. 

– Megkedvelt téged. Ha nem így lenne, csak megköszönte volna, hogy megóvtad a seggre 

eséstől. 

– Ilyet soha nem mondana! – Sophie a szájához kapta a kezét a gondolatra, hogy Matilda 

ilyen szavakat használna. 

– És folytatta volna a képnézegetést – fejezte be Amanda, akit nem izgatott Sophie 

reakciója –, vagy amit éppen csinált. 

Sophie lecsillapodott, majd felsóhajtott. 

– Tudom, de nekem adta ezt a gyűrűt – kinyújtotta a jobb kezét, amelyen a gyűrű nagyon 

szépen kihangsúlyozta lakkozott körmeit –, és ez annyira kedves volt tőle. 

Egy pillanatig csend volt, mielőtt Amanda megszólalt. 

– És Luke mit szólt hozzá, hogy megtartottad? 

– Ó, buzgón helyeselt! Valójában azt mondta, hogy keményen megdolgoztam érte, és ha 

Matilda nekem akarja adni, el kell fogadnom. 

– És tényleg keményen dolgoztál a villásreggelin? 

Sophie bólintott. – Az eleje elég nehéz volt. Szélhámosnak éreztem magam. Egy Ali nevű 

nő, akit Luke nagyon kedvel, mintha figyelmeztetni akart volna az előző feleséggel 

kapcsolatban, hogy mennyire fiatal volt, ezzel talán arra célzott, hogy én is az vagyok. –

Szünetet tartott. – A gyűrűvel a kezemen hitelesebbnek tűntem. Viszont… – Megint megállt. 

– Most, hogy visszagondolok, kíváncsi vagyok, vajon a gyűrű tényleg meggyőzte-e. Észre 

kellett vennie, hogy egyáltalán nem olyan értékes. Lehet, hogy tudta, csak színjáték az egész? 

– Mivel nem voltam ott, nem igazán tudom megmondani, de szerintem te minden tőled 

telhetőt megtettél, és ezért Luke is úgy gondolta, hogy jutalmat érdemelsz. – Amanda a 

gyűrűre pillantott. – Valószínűleg nem is ér olyan sokat, legalábbis az ő mércéjükkel mérve. 

Sophie úgy döntött, az Alivel kapcsolatos halvány kételyeit kitörli az emlékezetéből. 

Mindegy, hogy meggyőzték-e, vagy sem. Gondolatait ismét a férfira és az ajándékaira terelte. 

– Igaz. De addigra már Luke megvette nekem a ruhákat, a táskát, a csizmát, nem beszélve 

arról, hogy elvitt a Mysticbe pizzázni – ki kell vennünk azt a filmet –, és igazán nagyon 

kedves volt. 



– Aha, akkor eléggé kedveled Luke-ot, igaz? 

Sophie grimaszolt. 

– Túl romantikus vagy! Csak mert Daviddel boldogok vagytok, mindenki mást is össze 

akarsz boronálni. 

Amanda kuncogott. 

– Nem! De egyfolytában róla beszélsz. Ez azért jelent valamit. 

– Észre se vettem… 

– Akkor? Kedveled, vagy sem? Talán csak álmodni nem mersz róla. 

Sophie küszködött azzal, hogy olyan érzéseket magyarázzon el, amelyekkel maga sem volt 

tisztában. Hazatérése óta gyakran kapta magát azon, hogy Luke-ra gondol, de ezt annak 

tulajdonította, hogy annyira különbözött a többi férfitól, akiket most vagy a múltban ismert. 

Gyorsan elhessegette a mondást, miszerint az ellentétek vonzzák egymást. 

– Hát – szólalt meg végül –, nem dobnám ki az ágyamból, de most komolyan, Mandy, 

akkor már inkább ábrándozom Harry hercegről. Ő legalább viszonylag normális, és az 

Atlanti-óceánnak ezen a partján él. –Belekortyolt a borba, amelyet közben felöntött fröccsnek. 

– Luke valahogy túl felnőttes nekem. 

– De nagyon klassz pasi lehet! – Amandára mély benyomást tett, amikor Sophie először 

mesélte el, hogy néz ki a jól szabott öltönyében, a szép ingében, az illatos kölnijével. – És te 

sosem szeretted a beskatulyázást. 

Sophie megpróbált komoly maradni. Amanda és Milly rengeteget rágta a fülét a hippi 

barátai miatt, akik sosem vitték el egy rendes helyre, és mindig tőle várták, hogy fizessen, az 

ő részüket is, és nem elég gyakran mosakodtak. Pont Luke ellentétei. 

– Ez igaz. – Szünetet tartott. – De én sosem jönnék be neki. Látnod kéne azokat a lányokat, 

akik általában körülveszik. Csupa Paris Hilton-hasonmás! 

– Pont, akiktől meg kellett védened. Ha az ilyen lányokat kedvelné, nem kért volna tőled 

segítséget. 

– Én voltam egyedül kéznél. Ez nem fog megtörténni. Nem vagyok az esete, nem 

ugyanabba a társadalmi osztályba tartozunk, és az anyagiak terén sem vagyunk egyenrangúak. 

Ezek a dolgok nem működnek a valódi életben. 

– Akkor miért cipelt el a menyasszonyaként egy „villásreggelire”? – Volt valami különös 

abban, ahogy ezt a szót mondta. 

– Azért, mert ő Amerika legkapósabb agglegénye! Nem meséltem a bárról, ahol 

találkoztam vele? Volt ott néhány lány, akik róla beszélgettek. Mindenki őt akarja! 

Valószínűleg nemcsak azért, mert tele van pénzzel, hanem mert egyszerre fiatal és elegáns. 

Akárhova beteszi a lábát, mindenütt bombázó fiatal nők vadásznak rá. Elvált. Egyszerűen 

csak nem akar zűrt maga körül. Ha azt hiszik róla, hogy elkelt, kevésbé fogják zaklatni. 

– Nekem kicsit beképzeltnek tűnik. „Ó, én annyira fantasztikus vagyok, nem tudok mit 

kezdeni azzal, hogy ez a sok csodás lány ennyire odavan értem.” 

– Nem, nem így volt – védte Sophie. – Tökéletesen tud mit kezdeni vele, csak éppen nem 

akart goromba lenni Matilda régi barátainak unokáival, márpedig a lányok ezt annak vennék. 

– Elég sportszerű. Szóval azért választott téged, mert…? 

Sophie szomorkásán nevetett. – Mert éppen a nagyanyja házában voltam? Tulajdonképpen 

kéznél? 



Amanda ezt elengedte a füle mellett. – Ha te, mondjuk durva hasonlattal, valami unalmas, 

csúnyácska nő lennél, akkor nem vitt volna magával! Azért vitt téged, mert csúcs vagy, angol, 

dögös és teljesen más, mint amilyenhez hozzászokott. 

– Úgy tudtam, hogy Amerika osztályok nélküli ország. 

– De nem az! Lehet, hogy náluk ez inkább a pénz kérdése, de nem hinném, hogy létezik 

osztálykülönbségek nélküli társadalom. 

Sophie egyetértőn hallgatott. – Mindegy. A pénzkérdés mindig is válaszfal lenne köztünk. 

De nem kell rágódnunk rajta, hiszen ő New Yorkban él, én pedig itt. Igyunk még egyet! 

Mikor mindkettejük pohara teli volt, és megrendelték a pizzát, amit majd megfeleznek, 

szerepének megfelelően Amanda újra nekilátott, hogy minden apró részletet kiszedjen 

Sophie-ból, aki már szívesebben váltott volna témát, mert úgy gondolta, hogy mindent 

elmondott, ami a barátnőjére tartozik. De Amandát nem volt könnyű eltéríteni, ha valamit 

nagyon meg akart tudni. 

– Na és Luke tud a képről és Matildáról? 

– Nem hiszem. Szerintem Matilda úgy gondolja, Luke azt hinné, tűt keres a szénakazalban, 

amikor megpróbál egy olyan házat felkutatni, amiről ennyire keveset tud. – Sophie 

felsóhajtott. – Szégyellem, mert igazán annyira szeretnék neki segíteni, de még egy nevet sem 

tudok. Azt hitte, tudja a tulaj vagy a hely nevét, de amikor arra került a sor, hogy felidézze, 

nem emlékezett rá. Már eléggé idős. 

– Nem nagy ügy! Csak egy festmény fotója egy olyan házról, ami lehet, hogy már nem is 

áll. 

Mindketten elnevették magukat. – Igazán csak egy apróság! 

– De Matilda azt mondta, ha nem gondolkozna rajta annyit, beugrana neki a név, s ha 

eszébe jut, azonnal elküldi e-mailben. (Ha képes a számítógépet használni, akkor még mindig 

teljesen rendben van szellemileg.) Akkor majd töprenghetek, hogyan tovább. 

– Érdekes egybeesés, nem? Te Matildénak segítesz megtalálni a házát, Luke pedig neked a 

rég elveszett rokonaidat. Erről van valami hír? 

– Dolgozik rajta. – Összeráncolta a homlokát. –Vagy talán Ali. Luke hagyott egy üzenetet, 

hogy rajta vannak, mármint az én ügyemen. És Ali tényleg neki dolgozik. 

Amanda elgondolkozva kortyolt egyet. – Szerintem újra látnod kellene őt, Soph. 

– Szerintem meg nem, de ne vitatkozzunk erről. Inkább elcsenem az újságot arról az 

asztalról, és elkezdek munkát keresni. Elhatároztam, hogy belevágok a tanfolyamba, amint 

lesz hozzá elegendő pénzem. Szerencsére mindjárt itt a karácsony, biztosan rengeteg állás 

van. Elvette az újságot, és néhány perc alatt átfutotta az álláshirdetéseket, aztán felsóhajtott. 

– Ezek közül egyikért sem lelkesedem. Főleg gondozói munka, amit tényleg szeretek, 

viszont nem lehet vele valami jól keresni. Ó, ezt nézd! – Amanda orra alá dugta az újságot. 

– Mit? Melyiket nézed? 

– Ezt. „Emlékszik valaki Henry Bowlesra…” Hangosan felolvasta az egész hirdetést. 

– Jó, de miért érdekel? 

– Amint megkapom a nevet, feladhatnék egy hirdetést a cornwalli újságban. Mondjuk így: 

„Emlékszik-e valaki olyan helyre vagy személyre, amit vagy akit így és így hívtak, s ha igen, 

lépjen kapcsolatba velem.” Alaposan lerövidíthetné a keresgélést. 

– Oké, de először kell a név. 



– És egy állás – tette hozzá Sophie beleegyezőn. 

– Felvehetnének ide is – mondta Amanda, miután végre belenyugodott, hogy Sophie-tól 

semmi egyéb érdekességet nem fog hallani. – Akkor legalább láthatnánk egymást, és nem 

kéne arra várnunk, hogy legyen egész szabad éjszakád. 

Sophie fontolóra vette. – Jelenleg nem hirdetnek, nem? Nem láttam semmit kiírva odakint 

a táblán. 

– Csak menj oda, és szólj nekik, hogy szabad vagy. Kapkodnak majd utánad! 

Rövid, de élénk vita után, mennyire nem valószínű, hogy így lesz, Sophie végül úgy tett, 

ahogy Amanda mondta. És a jóslata bevált, mert Sophie szerencséjére tényleg azonnal 

felvették. 

 

Sophie családja örült, hogy visszakapta őt. Csak most, hogy egy ideig távol volt tőlük, 

ébredtek rá arra, mennyi mindent ő csinál. Izgalomba jöttek, amikor elmesélte a Matildával 

való találkozásának és ott-tartózkodásának történetét. Sophie nem mutatta meg nekik a 

gyűrűt, mert félt, hogy túl sokat kellene magyarázkodnia. Eric bácsinak is megírta, hogy bár 

nem találta meg az unokatestvérét, Rowenát, de folyik a keresése, és ne adja fel a reményt. 

Ebben volt egy kis éle, hiszen éppen Eric bácsi volt az, aki az elejétől hangoztatta, mennyire 

reménytelen az egész. Tudta, hogy értékelni fogja a tréfát. 

A borozóban hozzászoktak ahhoz, hogy Amanda munka után mindig bejön, és jót 

beszélget Sophie-val, főleg, miután a lány közölte, hogy Amanda fizet a kávéért. – 

Vendégeket hozok az üzletnek – magyarázta. 

Mivel nem Amanda volt az egyetlen vendég, akit Sophie hozott, s ráadásul a beszélgetések 

közben a poharakat tisztogatta, elnézték neki. 

– Kaptam egy e-mailt! – mondta Sophie, amikor a barátnője legközelebb meglátogatta. 

– Izgalmas – mondta Amanda, miközben felcsusszant a bárszékre. Fáradtnak látszott. – És 

felajánlották, hogy ellátnak valamivel, amid még nincs? 

Sophie, anélkül hogy megkérdezte volna Amandát, kér-e, elkezdte készíteni a 

kapucsínóját. Barátnőjének koffeinre van szüksége. 

– Matildától jött Connecticutból. Eszébe jutott a név. 

– Ó, nagyon izgalmas! 

– Igen, de ezzel együtt sem lesz könnyű megtalálni egy házat, amely bárhol lehet. Feladom 

a hirdetést. West Briton a neve az újságnak, ami nekem kell. Ez a cornwalli helyi lap. 

– Honnan tudtad meg? 

– Egy vendég mondta. Majd feladom a neten, ha tudom. – Megállt. – Ja, és Luke Londonba 

jön, van itt valami munkával kapcsolatos elintéznivalója, azt hiszem. 

– Azta! Tudtad, hogy erre készül? 

– Fogalmam sem volt. Matilda szerint váratlanul alakult így. 

– Talán azért jön, mert újra látni akar téged.  

Sophie érezte, hogy elpirul. – Azt azért nem hiszem, de úgy tűnik, nem egész egy hónap 

múlva, kicsivel karácsony után érkezik, szóval segíthet nekem megtalálni a házat. 

– Ezek szerint Matilda már beszélt neki a kutatásról? 



Sophie vállat vont. – Felteszem, hogy igen. Mi másért jönne át? Bár, azt tényleg nem 

tudom, hogy fog majd hozzá Cornwall átkutatásához egy olyan ház miatt, amelyik már lehet, 

hogy nem is létezik. 

– Jó szórakozás lesz neki! És neked is! 

– Én csak feladom a hirdetést. Ha bármi felbukkan, majd ő megy és utánajár. Nem lesz rám 

szüksége. 

Amanda egy kézlegyintéssel elsöpörte ezt a megjegyzést. – Dehogyisnem! Szüksége lesz 

egy helyi idegenvezetőre, hiszen amerikai, és nem beszéli a nyelvet! 

Sophie nevetett, és arra gondolt, milyen jó móka lenne Luke-kal felfedezni Cornwallt. 

Megmutathatna neki egy picit Angliából, mint ahogy ő is megmutatott neki valamit 

Amerikából. Aztán gyakorlatiasan megállapította: elég valószínűtlen, hogy Luke-nak 

szüksége lenne rá. 

– Na, itt a munka utáni csúcs. – A homlokát ráncolta. – Sosem volt ilyen forgalom, amikor 

mi jártunk ide, nem? Biztosan azért jönnek be minden áldott nap egy italra, mert nemsokára 

karácsony. 

Sophie főnöke, aki hallotta, hogy egy csapat férfi érkezik, kuncogva így szólt. 

– Persze, biztos azért! 

Sophie még egy kávét kezdett készíteni Amandának, aki pedig nem is rendelt. 

– Len mostanában mindig magában nevetgél. 

– El sem tudom képzelni, miért – mondta Amanda, aki pontosan tudta, mitől lett 

forgalmasabb a hely az utóbbi időben, és ennek nem sok köze volt a karácsonyhoz. – Na és 

mit készítesz karácsonyra? 

– Gondolom, ugyanazt, mint mindig. Az idén az összes fiúnak gyümölcskenyeret, de lehet, 

hogy Eric bácsinak csokis sutit, mert nagyon szereti. Anyámnak feldíszítek egy óriási henger 

alakú kartondobozt, ami valami csomagolóanyag lehetett, épp elég nagy lesz neki 

papírkosárnak. A nővérem kap egy kis estélyi táskát, amihez Amerikából szereztem az ötletet. 

– Klassz – mondta Amanda. 

– És ne aggódj. Neked majd olyat készítek, amit felvehetsz. Van valami különlegesre 

szükséged? – Közeli barátai mindig számíthattak Sophie azon képességére, hogy egy olcsó, 

turkálóból származó szerzeményt valami olyasmivé tud varázsolni, ami már majdnem 

vetekszik egy márkás ruhadarabbal. 

– Most, hogy belegondolok, valami kis fekete ruha jó lenne az irodai partihoz. 

– Már tudom, mi lesz az! – mondta Sophie. Gondolatban visszatért New Yorkba, amikor 

ruhákat próbált átalakítani, hogy Matildánál viselhesse őket.– Szereted a rajtokat? 

– Azt hiszem, igen, ha úgy gondolod, hogy szeretnem kellene. – Elővette a pénztárcáját, 

majd így szólt: – Ugye nem baj, ha nem kérem azt a kávét? Ha megiszom, sose fogok 

elaludni. 

 

Miközben a karácsonyra készülődött, az otthonukat díszítette és vágyakozott Matilda 

növényháza után, Sophie feladta a hirdetést is, ami elég sok pénzébe került. Az volt a baj, 

hogy egy személy vagy név felkutatásához a hirdetésnek elég hosszúnak kellett lennie. Igaz, 

nem volt túl sok ideje a gondolkodásra. A borozóban dupla műszakban dolgozott, és minden 

maradék percét a karácsonyi főzőcskézéssel és varrással töltötte; ráadásul nagyon korán kelt, 

mivel valamilyen okból nem tudott reggel hatnál tovább aludni. Így aztán, egy héttel 



karácsony előtt, egy reggel, fél hétkor bekapcsolta a laptopját, és meglátta Luke nevét a 

beérkezett levelek között. Biztos Matildától kapta meg az e-mail címét. Félig izgatottan, félig 

idegesen rákattintott. Jó, hogy hall róla, de vajon mit írhat? 

 

Szia, Sophie, 

 

Csak tájékoztatni szeretnélek, ha még nem tudnád a nagymamámtól, hogy Londonba jövök. 

Elmesélte nekem, hogy belerángatott téged valami ház felkutatásába Cornwallban. Én 

nevetséges ötletnek tartom, mert sokkal jobb lenne neki, ha csak megőrizné az emlékezetében, 

mint hogy esetleg kiderüljön, az a ház a földdel lett egyenlő harminc évvel ezelőtt. Megtennéd, 

hogy ugyanezt elmondod neki? Rám nem hallgat. 

Nagyon remélem, hogy tudunk majd találkozni, amikor Londonban leszek. Ja, és egyébként 

még mindig keressük a rokonodat. 

Üdvözlettel, 

 

Luke Winchester 

 

Kedves Luke, válaszolta. 

Milyen jó hallani felőled! Igen, nagyszerű lenne találkozni, amikor itt leszel. És nagyon 

köszönöm, hogy folytatod a kutatást. 

Én már megemlítettem Matildának, hogy ilyen kevés információval csekély a remény 

megtalálni egy házat, amely lehet, hogy már nem is áll. Még annál is kisebb az esély, mint 

nekem arra, hogy megtaláljam a rokonomat. De amint már bizonyára észrevetted, a 

nagymamád meglehetősen elszánt nő! Kérlek, add át neki szeretetteljes üdvözletem! 

Minden jót! 

 

Sophie 

 

A hirdetéséről, ami mindeddig nem járt eredménnyel, nem tett említést. E kis bűnének 

elhallgatásától eltekintve, elégedett volt levelének hivatalos és egyben határozott stílusával. 

Sophie elküldte az e-mailt, kicsit szomorkásan, mert az időeltolódás miatt beletelik majd egy 

kis időbe, mire Luke elolvassa. 

Izgatottan látta, bár próbálta megőrizni a nyugalmát, hogy mire a délutáni műszakból 

hazaérkezett, megjött a válasz is. 

 

Kedves Sophie, 

 

sajnálom, tudhatnám, hogy te sem bátorítanád a nagymamámat ebben az őrült ötletében. 

És azt is, hogy te ennél sokkal ésszerűbben gondolkodsz. Biztos vagyok benne, hogy nem jut 

eszébe többet. 

 



Sophie meglepően csalódottnak érezte magát. Mi van akkor, ha kap valami választ a 

meglehetősen zavaros hirdetésére? Tovább olvasta az e-mailt. 

 

Egyébként sikerült a nyomára bukkanni a rokonodnak New Yorkban. Sajnos, már nem él. 

Mindenesetre áttanulmányoztam a végrendeletét, és minden vagyonát egy angliai rokonára, 

Mr. Eric Kirkpatrickre hagyta. 

 

– Eric bácsi! – kiáltott fel Sophie – Egész idő alatt nálad volt, amit kerestem! Csak 

valószínűleg nem tudtál róla – tette hozzá halkabban. Remélte, hogy a házban senki se 

hallotta meg, hogy magában beszél. Elhatározta, hogy felhívja Eric bácsit, és ha szükséges, 

valószínűleg ő maga fogja átkutatni a papírjait. Majd leült, hogy megalkossa a választ Luke-

nak. Kínos, hogy mennyi időt tölt vele a gondolataiban – vélte magában. Amikor végre 

rákattintott az „elküld” ikonra, elővette a telefonját. Miután Sophie és a nagybácsikája 

tréfásan csevegtek kicsit, a lány rátért a lényegre. 

– Eric bácsi, drága, épp az imént tudtam meg, hogy Rowena New Yorkban már nem él! És 

magára hagyta a részvényeit! Nyilván mindez már nagyon régen történt. 

A vonal túlsó végén valami zörgésfélét lehetett hallani, amiből a bácsi zavarát érezte ki. 

– Ó, igen, én is rájöttem. Megkértem Mrs. Dolgost, hogy hozza le azokat a dobozokat a 

padlásról. Találtam mindenfélét, egyebek között egy ügyvédi levelet. –Megállt. – Ne 

haragudj, hogy miattam elmentél Amerikába, amikor nem is volt rá szükség. Szörnyen 

unalmas lehetett neked! 

– Egyáltalán nem volt az, és nagyszerűen éreztem magam. 

– Hm. Én magam nem sok időt töltöttem a jenkiknél. 

Sophie kuncogott. – Azért van köztük elbűvölő is. 

– Ha te mondod! – Szünetet tartott. – Gondoltál rá, hogy meglátogass mostanában? 

– Talán igen. Jó ötletnek tűnik átnézni a papírjait, amelyeket most talált. 

– És jó lenne látni téged! 

– Magát is! Elvihetném a karácsonyi ajándékát, hogy megspóroljam a kipostázásukat. 

– Több is van? 

– Meglepetés! Majd meglátom, hogy alakul. 

 

Bosszantó módon a bár alkalmazottai között influenzajárvány söpört végig, amit egyedül 

Sophie nem kapott el. Így nem tudta meglátogatni Eric bácsit karácsony előtt. Elküldte neki a 

csokis sütiket egy üzenettel, hogy amint lehetséges, elmegy hozzá, és figyelmeztette, hogy ne 

feledkezzen meg az influenza elleni védőoltásról. 

Sophie karácsonyában, ami az utóbbi években kicsit veszített a fényéből, az egyik legszebb 

pillanat volt, ahogy Amanda megörült a kis rojtos bolerónak, amelyet barátnője készített neki 

egy sima, fekete, rövid kardigánból, néhány régi aranyflitterből és abból, ami megmaradt New 

Yorkban Milly kis fekete ruhájának átalakításakor. Külön öröm volt, ahogy anyja 

elgyönyörködött a kedvenc színeivel feldíszített óriási papírkosarában. A család férfi 

tagjainak is ízlett a gyümölcskenyér. De a legjobb mégis a rengeteg túlórázással keresett 

pluszpénz volt, amely éppen fedezte New York-i kiadásait – azzal együtt, hogy visszakapta az 

útiköltségét –, és jó úton haladt afelé, hogy összegyűjtse a tanfolyamhoz szükséges pénzt. 



Hamarosan el is kezdi a keresgélést az interneten. Mindenképpen olyan kurzus után néz, 

amely éppúgy foglalkozik a szabászat üzleti, mint a kreatív oldalával. Bár a lakástextillel való 

foglalatosság még mindig vonzotta, úgy döntött, hogy függönyöket tanfolyam nélkül is 

készíthet, és talán több pénz van a ruhákban, mint a díványhuzatokban. 

Kapott egy nagyon előkelő karácsonyi üdvözlőlapot Matildától. 

 

Kedvesem, nagyon izgatottan gondolok arra, hogy te és Luke talán megtaláljátok nekem a 

házamat. Meséltem, hogy annak idején a nagyszüleim barátaié volt, akik még azelőtt 

meghaltak, hogy megismerhettem volna őket? Ezért is olyan nehéz a nyomukra bukkanni. 

Nem csak egy kis családfakutatásról van szó. De nagyon bizakodó vagyok. Elhatároztam, 

hogy karácsony után elmondom Luke-nak a tervemet. 

Nagyon remélem, hogy kellemesen töltöd az idődet a családoddal és a barátaiddal. 

Annyira élveztük, hogy hálaadáskor velünk voltál! Gyere el újra, és látogass meg minket 

valamikor! 

 

Ez remek lenne, gondolta Sophie. Hirtelen érzelgősen gondolt vissza a New England-i 

hálaadásra. Különleges élmény volt Luke-kal kocsikázni a gyönyörű autóban. Majd 

visszagondol rá, ha egy hippi feleségeként végzi, sok gyerekkel egy jurtában, és apró 

kezeslábasokat készít a férje viseltes farmernadrágjából. Aztán újév után kapott egy újabb e-

mailt Matildától. Ez felvidította. Egészen idáig az új év csak arról szólt, hogy több műszakot 

vitt a bárban, amíg mindenki meggyógyult, és újra jöttek dolgozni. De amikor meglátta 

Matilda nevét a beérkezett üzenetek között, jobb kedve lett. 

 

„Luke kért, hogy írjak. Korábbi járattal repül, mint ahogy tervezte, és holnap érkezik 

Londonba. Az új lakása még nincs kész, de tudom, hogy szeretne látni téged. Leírtam neki az 

elérhetőségedet, ha esetleg még nem tudná. Ez az ő mobilszáma…” 

 

Épp mielőtt kikapcsolta volna a számítógépét éjfél körül, egy újabb műszak után a bárban, 

észrevette, hogy Luke-tól is kapott e-mailt. Megálljt parancsolt a szívének, hogy ne verjen 

olyan gyorsan, majd kinyitotta. 

 

„Sophie, fogalmam sem volt róla, hogy a nagymamám azt hiszi, mi ketten megkeressük 

neki azt a házat. Neked mondta? Gondolom, nem. Jelentkezem, amint berendezkedtem 

Londonban. 

Üdvözlettel, Luke.” 

 

Sophie hirtelen kis csalódottságot érzett. Igazából azt remélte, hogy Luke minél előbb 

találkozni akar majd vele. Most viszont úgy tűnt, megvárja, míg minden elrendeződik, ami 

időtlen időkig is eltarthat. 

Másnap munkaidőben csöngött a telefonja. Besurrant a raktárhelyiségbe, hogy felvegye. 

– Sophie-val beszélek? 

Luke hangja bosszús vagy feszült volt, vagy egyszerre mindkettő. Sophie annyira megörült 

neki, hogy viccelődni kezdett. 



– Miért, ki más lenne? Az én számomat hívtad! 

– Sophie, itt vagyok a Heathrow-n, és a repülőn ellopták a tárcámat és a telefonomat. 

Kölcsönkértem valakiét, hogy telefonálni tudjak. 

Megállt, Sophie-nak pedig rögtön beugrott, milyen érzés volt neki New Yorkban, amikor a 

megérkezéskor megtudta, hogy nincs munkája. Őt legalább nem rabolták ki. 

– Mit szeretnél, mit tegyek? – kérdezte izgatottan, mert azonnal gyorssegély-üzemmódra 

kapcsolt. – Érted menjek? Foglaltál már szállást? 

– Nem, a lakás még nincs kész… 

– Akkor gyere, és lakj addig nálunk. Muszáj Londonban maradnod? 

– Nem, tulajdonképpen van egy kis időm… 

Volt valami a hangjában, amit Sophie nem tudott mire vélni. Még örömnek is hihette 

volna, ha a körülmények nem ennyire rettenetesek a számára. Lehet, hogy a kimerültséget 

érezte a hangjában. 

– Két órán belül ott tudok lenni érted. Van elég pénzed kávéra vagy bármire? És hol 

találkozzunk? 

Megbeszélték a találkozóhelyet, aztán Luke így szólt: 

– Hála istennek, hogy megvolt az elérhetőséged, Sophie – majd letette a telefont. 

Szerencsére Sophie addigi áldozatos munkavégzése elismeréseként Len hajlandó volt 

azonnal elengedni őt. Most, hogy már elmúlt a karácsony, nem volt annyira híján a 

munkaerőnek. Még ki is vitte a vasútállomásra, így vonattal mehetett Readingig, onnan pedig 

busszal a Heathrow-ra. 

Egész úton próbálta leküzdeni az izgalmát, hogy újra láthatja Luke-ot. Csak azért hívta őt, 

mert segítségre szorult. Bár csitította magát, a szíve izgatottan kalapált. 

– Szia, Luke! Gondoltam, táblával kellett volna várnom téged. Hogy vagy? – Uralkodnia 

kellett magán, nehogy a nyakába ugorjon. 

– Sophie! – Nagyon fáradtnak tűnt, de mosolygott, amikor meglátta, és megölelte. – Jó 

látni téged! 

Miközben repesett a szíve, Sophie megragadta a bőröndjét. Hatalmas volt, és kerekeken 

gurult. Nagyon, nagyon drágának látszott. Luke egy laptoptáskát vitt. 

– Sajnos nincs autóm – magyarázkodott Sophie. –Buszra kell szállnunk, utána vonatra. 

Luke fújt egyet, levegővételnek álcázva egy fáradt sóhajt. 

– Klassz. 

– A vonaton alhatsz – mondta Sophie biztatón, miközben azt kívánta, bárcsak kölcsönkért 

volna egy autót, akkor csak elröpíthetné, és nem tenné ki újabb stressznek. De nem sűrűn 

vezetett, és sokáig tartott volna a szüleivel egyezkedni, nem beszélve a világ egyik 

legnagyobb reptere körüli közlekedésről. 

Becsületére legyen mondva, Luke egyáltalán nem panaszkodott, de Sophie pontosan tudta, 

hogy inkább egyenruhás sofőrhöz és limuzinhoz van szokva, mintsem hogy a bőröndjét egy 

busz alján lévő barlangszerű nyílásba tuszkolja, hogy később felcipelhesse egy vonatra. 

Sophie szerencséjére, Luke hamarosan elaludt, így hazatelefonálhatott. 

– Anya? Itt Soph. 

– Hello, drágám! – mondta az anyja. 



– Éppen hazafelé tartok egy vendéggel. 

– Igen? Nem a borozóban vagy? 

– Nem. Vonattal jövök a Heathrow-ról. Annak a nőnek az unokája van velem, akinél 

Connecticutban laktam. 

– Igen? 

– Csak azt szeretném tudni, nálunk maradhatna-e egypár napig. Ellopták a tárcáját. 

Kis csend volt. Sophie anyjának nem voltak ellenére a vendégek, de azért eltartott egy 

percig, hogy a kérést megeméssze. 

– Nagyszerű! Sütök egy tortát. 

Sophie jobban örült volna, ha az anyja inkább azt válaszolja, hogy rendbe teszi a 

vendégszobát, mivel a süteményei annyira azért nem voltak jók, ezért is vette át a készítésüket 

Sophie már kilencévesen. Hálás volt viszont, mert az anyja nyugodtan fogadta, hogy egy 

vadidegen vendéggel állít haza. 

Noha Sophie-ék otthonán málladozott a vakolat, de tágas volt. Nem volt túl sok bútoruk, de 

ezek között akadt néhány antik darab is. A stílusa kicsit artisztikus volt, ami szép is tud lenni. 

Közvetlenül a fürdőszoba mellett még vendégszoba is található, így majdnem lakosztálynak 

számított. Sophie-t leginkább az aggasztotta, hogy a vendégszoba jelenleg zsúfolva volt az 

anyja vásznaival, és a takarítónő, aki körülbelül kéthetente járt hozzájuk, már jó ideje nem 

jött. De az aggodalmaskodásnak úgysincs sok értelme. Kifizette a taxit, amely az állomásról 

hazavitte őket, és végigvezette Luke-ot a bejárati ajtóhoz vezető ösvényen. 



Tizenharmadik fejezet 
 

 

 

 

 

Sophie anyja az előszobában állt, üdvözlésre készen. Hosszú, V kivágású, testhezálló 

kardigánt viselt, és legalább két sálat tekert a nyaka és a válla köré. Haját kontyba tűzte a feje 

búbjára, fésűkkel rögzítette, és számos gyöngysor is lógott rajta. Hosszú szoknyáját Sophie 

készítette, nagy háromszögek élénk színű bársonyból, tollakkal összetűzve. Zöld 

gyapjúharisnya volt rajta, és szarvasbőr cipő. Nagyon bohém benyomást keltett, úgy hitte, ez 

már félsiker a művésszé válás útján. 

– Hello! – mondta, amint Luke Sophie-t megelőzve belépett a házba. Aztán, ahogy 

alaposabban megnézte, megismételte, kicsit több érzéssel. 

– Drágám, ki ez az elragadó férfi? 

Sophie mélyen elpirult. Szinte azt kívánta, bárcsak ne támadt volna ez a hirtelen ötlete, 

hogy meghívja ide Luke-ot. Ahogy jobban megnézte az anyját, Sophie biztos volt benne, 

hogy legurított egy gyors sherryt, nyilván, hogy bátorságot merítsen belőle. Ettől egy kicsit 

olyan lett, mint Casanova női kiadásban. Bízott benne, hogy Luke-nak nem tűnik fel sem a 

szag, sem a kissé zavaros viselkedés. Megcsókolta az anyja arcát. 

– Jól néz ki ez a szoknya. Anya, ő Luke. Annak a csodálatos asszonynak az unokája, akivel 

New Yorkban találkoztam, és akinél aztán pár napot eltöltöttem. Emlékszel? Hálaadáskor. A 

connecticuti házban. 

Egy pohár sherry nem befolyásolta anyja memóriáját. 

– Ó, a kastélyban? Persze, most már emlékszem! Luke, nagyon örülök, hogy 

megismerhetem! Anyja megfogta Luke kezét, és nem engedte el. – Ön és a családja annyira 

kedvesek voltak Sophie-val! 

Zavarában összehúzva magát Sophie sietve így szólt: – Luke, ő itt az anyám, Sonia 

Apperly. 

– Nagyon örülök, hogy megismerhetem, Mrs. Apperly! – és megrázta a kezet, amely még 

mindig szorosan tartotta az övét. 

– Ó, szólítson csak Soniának – mondta, belefeledkezve Luke szemébe. 

– Anya! – Sophie félbeszakította ezt az ábrándos jelenetet, amit, tudta, részben Luke 

szemének különös színe okozott. 

– Anya, kísérd be Luke-ot a nappaliba, és kérdezd meg, kér-e valamit inni. Luke, megyek, 

és rendbe hozom a szobádat. 

– Egy csomó gondot okozok önöknek, Sonia! 

– Egyáltalán nem! Nagyon örülünk, hogy nálunk van! Sophie barátai általában egészen 

mások. – Sophie anyja időközben belekarolt Luke-ba. – Jöjjön velem! Érdekli a művészet? 

Úgy emlékszem, Sophie azt mondta, hogy a nagymamájával egy művészeti galériában 

találkozott. Hozok egy italt, aztán elmondhatná, mi a véleménye a műveimről. Természetesen, 

az időm nem engedi, hogy… 



Sophie kimenekült a konyhába. Anyja nem kifejezetten őstehetségről árulkodó képeit nézni 

és közben hallgatni a panaszát, hogy milyen nagyszerű művész válhatott volna belőle, ha lett 

volna rá a lehetősége, valószínűleg a legutolsó dolog volt, amire Luke vágyott, de tűrnie kell, 

legalábbis addig, amíg ki nem menti. Megtöltötte a kannát, arra az esetre, ha kávét szeretne és 

nem alkoholt, majd visszament a nappaliba. 

Luke éppen egy hatalmas tájkép előtt állt, amely erdőt ábrázolt, tele vastag sötét pacával és 

szimbolizmussal. Úgy látszott, sikeresen kiszabadult házigazdája karjából, és keresztbe fonta 

a sajátját, így Sophie anyja nem tudta ismét megragadni a kezét. 

– Gondolom, teát nem kérsz, de kávét hozhatok? Kicsit aggódott emiatt. Az amerikaiakról 

köztudott, hogy kényesek a kávéra, ő meg csak kancsóban tudta elkészíteni, mint a teát, csak 

éppen teáskanál helyett kávéskanalat használt mércéül. 

– Jó lesz a kávé – mondta Luke. 

Sonia Apperly Luke ingujjára tette a kezét. – Nem inna inkább valamit? Egy pohár sherryt? 

Van itthon egy kis whisky is, azt hiszem. 

Sophie várt. Talán Luke-nak jólesne egy erős ital. Hosszú repülőútja volt, a tárcáját 

ellopták, kényelmetlenül utazott, és most az anyja is szórakoztatja. Sophie úgy érezte, neki 

legalábbis jól jönne egy szíverősítő. 

– Ööö… – Luke habozott. 

– Egy ital – mondta Sonia határozottan. Sophie, drágám, hoznál egy tálcát? Én sherryt 

kérek, de Luke biztosan a whisky mellett dönt. 

Luke mosolygott. 

– Hozzá kell szoknom, hogy így nevezzem. Az Egyesült Államokban mi csak Scotchnak 

mondjuk. 

– Itt is szokták úgy hívni – mondta Sophie, és visszarohant a konyhába. 

Még egy dolog aggasztotta. Mit tervezett az anyja vacsorára? Egyáltalán tervezett-e bármit 

is? Elég lesz öt embernek? Úgy volt, hogy Sophie aznap este dolgozik, így nem az ő gondja a 

vacsora, és Luke-ra sem számított senki. Kinyitotta a hűtőszekrényt, miközben reménykedett, 

hogy az anyja nem három személyre vásárolt birkacombot. Megkönnyebbülten sóhajtott fel, 

amikor talált néhány jó nagy csirkemellet. Biztosan akad még némi zöldség és rizs is, és akkor 

készíthetne egy csirkeragut. 

Bevitte az italos tálcát, és töltött mindkettejüknek, és remélte, hogy senki sem kér jeget, 

mert tudta, hogy az nincs, aztán megkérdezte az anyjától: 

– Gyújtsak tüzet? Rendbe kell hoznom Luke szobáját. Biztosan nagyon várja már, hogy 

felfrissülhessen. 

– Majd én rakok tüzet, Sonia – mondta Luke, kedvesen mosolyogva Sophie anyjára. – 

Voltam cserkész, tudom, hogy kell tüzet gyújtani. 

– Milyen ügyes! – mondta Mrs. Apperly bár Sophie-t ugyanezért nem tartotta volna annak. 

– Mit mondott, mi a munkája? 

Ahogy Sophie felment az emeletre, azon izgult, hogy a bátyja ma borotválkozott-e, mert 

akkor a mosdókagyló tele lesz szőrrel. Anyját, aki már eddig is szinte rátelepedett Luke-ra, 

nem akarta hosszabb időre kettesben hagyni vele, csak amennyire feltétlenül muszáj. Aztán 

vacsorát is kell főznie. 

A lepedők, amelyeket az ágyhoz talált, kicsit vékonyak és rojtosak, de tiszták voltak. Egy 

pillanatra Matilda tükörsima, egyiptomi pamutlepedőire gondolt, aztán hagyta elillanni a 



gondolatot. A műszálas is megteszi. Még egy tiszta törülközőt is talált, ami azért nem semmi. 

Összehasonlítva a fürdőlepedőkkel, amelyekhez Matilda házában Luke hozzászokhatott, 

aprócska volt, de a derekát simán körbeéri, hiszen annyira karcsú. 

Anyja vásznait és egyéb művészi kellékeit gyorsan besöpörte az ágy alá. Az éjjelilámpa is 

működött, és talált egy jobb párnát, ami mehet a hepehupa tetejére. Az olvasnivalókat 

elrendezni igazi próbatétel volt. Gyors körbepillantás, aztán az energiáit a fürdőszobára 

összpontosíthatta. 

Ennek kitakarítása több időt vett igénybe. A kádat és a mosdókagylót egy nagy 

törülközővel tisztította, amelyen erősen lehetett érezni a bátyja szagát. Gyorsan kisúrolta a 

vécét, és (szerencsére) talált egy másik tiszta törülközőt, amelyet a takarításhoz használt 

helyére tett. Talált egy új szappant is, amelyik nem volt törött, és fekete csíkok sem voltak 

rajta, aztán visszament a földszintre, a nappaliba. Vajon mit csinálhat most az anyja Luke-kal? 

– Luke, kész a szobád! – jelentette be a nappali ajtajából. – Ha jól elvagy itt, akkor 

megyek, és főzök vacsorát. Vagy mutassam meg a szobádat? 

Luke felállt. 

– Igazából szeretném mindannyiukat meghívni egy étterembe. Váratlanul érkeztem… 

– Nincs pénzed! – mondta Sophie mosolyogva, de kertelés nélkül. – És bankkártyád sincs. 

Ne aggódj emiatt! – tette hozzá mosolyogva. – Gyere, megmutatom, hol fogsz aludni! 

– Ne légy parancsolgató, drágám! – mondta az anyja. – A férfiak azt utálják. 

Magában fortyogva Sophie kivezette Luke-ot a szobából. 

 

Egy szót sem szólt, miközben a férfi követte őt a lépcsőn, maga után vonszolva a 

bőröndjét, mert a remek kis kerekeinek most nem vette hasznát. Jobbnak látta, ha inkább nem 

próbálja megmagyarázni az anyját, annak ellenére, hogy nagyon is vágyott rá. De ő legalább 

barátságos volt. Az apja rendszerint hallgatag, a bátyja pedig kimondottan goromba tud lenni. 

– Az anyukád nagyon aranyos! – mondta Luke, miután Sophie kinyitotta a vendégszoba 

ajtaját, és megmutatta a fürdőszobát is. 

– Igen – mondta Sophie. – Szeretnél fürdeni? Van zuhanyunk is, csak kicsit lassú. 

– Úgy érted, körbe kell futkosnom, hogy elkapjam a cseppeket? 

Sophie bólintott. 

– De a kád jó, és bőven van meleg víz. – Ezt előtte már leellenőrizte. – A vacsorafőzés 

körülbelül egy óráig tart. Nagyon éhes vagy? Ha szeretnéd, készíthetek neked gyorsan egy 

szendvicset is. 

– Sophie, nyugodj le, jól vagyok. Tudod, hozzá vagyok szokva a külföldi utakhoz. 

Sophie felvonta a szemöldökét, sértődöttséget tettetve. – Ez itt Anglia, Luke! Ez nem 

külföld! 

Ezzel leviharzott a lépcsőn, miközben azt kívánta, bár ne lenne ennyire ideges Luke 

jelenlététől. Minden jól alakul, hacsak az apja és a bátyja nem fogják lejáratni. Az egy dolog, 

hogy ő beilleszkedett Matilda előkelő háztartásába. Az már sokkal kevésbé valószínű, hogy az 

ő háztartása megfelel Luke-nak. Csak reménykedett abban, hogy a férfi meg tud birkózni a 

hatalmas különbséggel. Az első találkozásukat Londonban egy kifinomult, elegáns bárban 

képzelte el. Fel kell nőnie a feladathoz! 



Mire mindenki asztalhoz ült a vacsorához, Sophie kicsit lenyugodott. Luke frissen, üdén és 

valami nagyon finom illatot árasztva az asztal egyik végén foglalt helyet, Sophie apjával 

szemben. Egyik oldalán Sophie anyja ült, a másikon volt egy üres hely, nyilván a lánynak 

fenntartva. A bátyja, Michael az apja mellett ült. Mindenki várakozással tekintett Sophie-ra, 

ahogy behozta a gőzölgő tálat. Úgy látszott, eddig gördülékenyen folyt a társalgás, de már 

mindenki nagyon éhes volt. Bár Sophie igyekezett, ahogy csak tudott, a vacsora kicsit késett. 

Örömmel látta, hogy az apja előhozott néhány üveget a jobbféle borából, és mindenkinek 

tele a pohara. Csak remélni tudta, hogy valaki neki is tölt, nagy szüksége volt most egy italra. 

– Rögtön megyek, és hozom a tányérokat. 

– Segíthetek? – kérdezte Luke, és felemelkedett. 

– Nem, nem – mondta Sophie anyja, megveregetve a kezét. – Maradjon csak ülve. 

Biztosan kimerült az időeltolódástól. Mennyi is most az idő odahaza? 

Sophie hozta a tányérokat. A bátyja semmi jelét nem mutatta, hogy esetleg megmozdulna, 

hogy a segítségére siessen. Elvégre egész nap dolgozott. Sophie ide-oda suhant, csak a 

szokásos önmagát adta. 

Méretes adagokat osztott ki a nagy gonddal elkészített csirkeraguból. Az ételt ropogósra 

sütött hagymakarikákkal körítette, a csirkét pedig szalonnazsírral készítette. Tett hozzá pirított 

mandulát, maréknyi fagyasztott zöldborsót, meg egy kis pirospaprikát, hogy színe legyen. Egy 

kis csilivel is megfűszerezte. Nagyon gusztusos és ízletes lett, büszke is lett volna rá, ha 

eszébe nem jut a hálaadásnapi vacsora, a villásreggeli és a Mystic pizzéria ízei, amelyekre 

még mindig élénken emlékezett. 

– Nagyon jól néz ki! – mondta Luke. 

– Sophie, ülj már le! Nem bírom, ahogy itt rohangálsz – mondta az apja. 

– Kér valaki vizet? – kérdezte Sophie, miközben azon aggódott, nehogy még jobban 

felbosszantsa az apját. 

– Ne fontoskodj már, drágám! – mondta az anyja. –Mindenki rendben van. Lásson hozzá, 

Luke! – mondta, majd ismét megpaskolta a kezét. 

Sophie tudta, hogy anyja imádni fogja Luke-ot. Végtére is az anyósok álma. Jóképű, 

magasan képzett, jó állása van, és nem utolsósorban gazdag, de piszkosul. De attól, ahogy 

Luke-ot elfogadták, még nem érezte magát kellemesebben. 

– Szóval, Luke – mondta Sophie apja, miután elégedetten hümmögött. – Mivel is 

foglalkozik? 

– Ügyvéd vagyok – válaszolt Luke. 

– Nos, akkor maga nagy ugrást jelent a mosdatlan pasasokhoz képest, akikkel Sophie 

általában lógni szokott – tette hozzá a bátyja. – Örömmel látom, hogy a leányzónak végre 

fejlődik az ízlése. 

– Feltételezem, szép kis summát keres – folytatta az apja. – Abból, amit az ember hall, így 

lehet! 

– Tényleg nem panaszkodhatom! – mondta Luke. 

– És mi szél hozta ide, a tavacskának erre az oldalára? Feltehetően nem csak Sophie két 

szép szeméért jött? – folytatta az apja. 

Sophie megrezzent. Jöhet még rosszabb? 



– Nem, egy különleges projektet kell felügyelnem Londonban. Eredetileg nem így 

terveztem, de – küldött Sophie felé egy röpke mosolyt – jó ötletnek tűnt, hogy személyesen 

vegyem kézbe a dolgot. 

Sophie éppen azt próbálta megfejteni, hogy van-e valami a megjegyzés mögött, amikor 

apja megszólalt. 

– Nagyon örülök, hogy Sophie végre olyasvalakit hozott haza, akinek tisztességes karrierje 

van. Egyikünk sem keres egy vasat se! – Ezt úgy mondta, mintha erény lenne. – Az egyetemi 

tanításban nincs pénz, és – lövellt egy pillantást a feleségére –, ha már itt tartunk, a 

művészetben sincs. Egy ügyvéd a családunkban hasznos ráadás lenne. 

Sophie-nál ez végképp kiverte a biztosítékot. 

– Apa! Luke és én nem járunk! Azért van most itt, mert kirabolták a repülőn, és nem azért, 

mert itt akar lenni. 

– De nekem természetesen örömömre szolgál, hogy itt lehetek – vágott közbe Luke 

gyorsan, miközben egy bátorító pillantást vetett Sophie-ra. Szüksége is volt rá, mert a családja 

túl messzire ment. 

Luke folytatta. – Mellesleg, találtam egy könyvet a vendégszobában, Sloan Wilsontól. 

Valamelyikük a rajongója? 

– Ó, igen – mondta az apja, Sophie hatalmas megkönnyebbülésére. – Nagyon szeretem 

Sloan Wilsont. Nem sűrűn találkozik az ember olyan fiatallal, aki hallott már róla, de annak 

idején nagyon népszerű volt. 

Sophie megnyugodott. Miközben az apja valószínűleg olyan dolgot mondott Luke-nak, 

amivel ő is tökéletesen tisztában volt, legalább a szörnyen kínos megjegyzéseket abbahagyta; 

megtöltötte Luke poharát (miközben Sophie-ét elfelejtette), és a barátjaként kezelte őt. 

Sophie anyja továbbra is negédes volt, de úgy tűnt, Luke-ot ez nem igazán zavarja. 

Michael boldognak látszott, hogy végre egyszer jó minőségű bort ihat. Sophie, aki az üvegért 

nyúlt és töltött magának, úgy érezte, a világon bárhol máshol szívesebben lenne, mint a saját 

otthonában. Újra és újra előkerült a pénz témája. Sophie szerint a családja olyan benyomást 

keltett, mint akik túlságosan is megszállottjai az anyagiaknak. Matilda, Luke és a rokonságuk 

csak kedvességet mutattak. Az ő családja viszont, bár nem volt barátságtalan, sőt határozottan 

vendégszerető, kicsit túl sok érdeklődést tanúsított Luke vagyona iránt. Valahogyan meg 

kellene őt szabadítania tőlük. 

 

Másnap reggel Sophie a megszokottnál korábban kelt, mivel nem volt benne biztos, hogy 

Luke sokáig akar-e aludni, vagy sem. A rendelkezésére akart állni arra az esetre, ha Luke 

mégis korán kel. Megbizonyosodott róla, hogy a konyha tiszta, majd tésztát kevert a reggeli 

lepényhez. Nem ért fel az amerikai palacsintával, de jobb volt, mint az elcsépelt pirítós és a 

darabos zabpehely, amelyet a másik bátyja, Stephen felesége, Hermione szánt a gyerekeinek. 

Nemcsak régi volt, de voltak benne olyan darabok, amelyek úgy néztek ki, mint valami 

összenyomott csótány. New York-iként Luke-nak ettől biztos elmenne a kedve. 

Épp a konyhapadlót mosta térdelve, fenékkel kifelé, amikor Luke rátalált. Nem a 

legelőnyösebb pozíció, gondolta, miközben felállt. 

– Szia! Azt hittem, tovább alszol. Biztos még mindig az időeltolódás. 

– Hát, tényleg fáradt vagyok, de éhes is. Éppen e-maileket küldtem az irataim és a többi 

anyagom miatt Alinek. Emlékszel rá? A villásreggeliről. 

Sophie egy röpke pillanatig nem válaszolt. 



– Ó, igen. Nagyon kedves volt. – Kezet mosott a mosogatóban. Ki akarta csempészni a 

koszos vízzel teli vödröt a vécébe, amikor Luke nem figyel oda. Nagyon mocskos volt. 

– Ali fogja elintézni nekem az összes kártyámat. Azután pedig hamarosan ideutazik, hogy 

segítsen a munkában. 

– Jó ötlet! – mondta Sophie, miközben azt kívánta, bárcsak Ali szelleme ne furakodna be 

kettejük közös idejébe. Eddig már elég sokat emlegette. 

– Az ilyen dolgok sokkal élvezetesebbek, ha ketten csinálják – szólt, és megpróbált 

meggyőző lenni. 

Luke bólintott, bár kicsit zavartnak tűnt az élvezet szó hallatán. 

– Szóval – mondta Sophie –, szeretnéd kipróbálni reggelire a palacsintámat? 

Juharszirupunk nincs, de a melaszos is finom. Van itthon szalonna és tojás. Mennyire vagy 

éhes? 

– Pillanatnyilag egy jó erős kávéra lenne szükségem. 

Sophie mosollyal leplezte sóhajtását. 

– Megteszem, amit tudok, de tulajdonképpen ez nem egy kávéivó háztartás. Ülj le! Csak 

megszabadulok ettől a piszkos víztől. 

Amikor visszajött, Luke már a konyhaablaknál állt, és kifelé nézett. 

– Csodálatos innen a kilátás. Amikor tegnap este megérkeztünk, fogalmam sem volt róla, 

hogy ilyen szép itt a táj. 

– Ugye? Nagyon szerencsések vagyunk. Az emberek általában csak nyaralni jönnek ide, 

vagy itt töltik a szabadnapjukat, mi viszont itt élünk. – Elmosolyodott. –Nagy mázli! 

– Tessék? 

– Úgy értem, szerencse. Most pedig ülj le! 

Luke felkapott egy ott heverő újságot, és leült a nagy, összekarcolt, régi asztalhoz. A 

konyha meglehetősen nagy volt, és kellemes is a maga kopottas, belakott módján, de Sophie 

abban nem volt biztos, Luke járt-e valaha is a nagyanyja konyhájában, vagy az anyjáéban, a 

sajátjáról nem is beszélve. De úgy tűnt, nem feszélyezi a helyzet, és Sophie folytatta a 

tésztakeverést. 

Az anyja viharzott be pongyolában. 

– Nahát, Luke! Már fenn van? Készíti Sophie a reggelit? 

– Köszönöm, igen – válaszolta Luke udvariasan. –Nagyon keményen dolgozik, hogy 

minden kényelmem meglegyen. 

Sophie letett egy adag lepényt az asztalra, aztán hozott vajat, mézet, melaszt és minden 

egyebet, amiről azt gondolta, illik hozzá. 

Luke vett egyet, és beleharapott. 

– Nagyon finom a palacsinta – mondta. 

– Mi lepénynek hívjuk – mondta Sophie anyja, és vett belőle néhányat. – Sophie nagyon 

ügyes szakács. Minden tudásomat átadtam neki. 

A lány filtert dobott egy bögrébe. 

– Anya, kérsz teát? Vagy van kávé is. 



– Kávét kérek, drágám – mondott ellent az anyja. Mivel nem állt fel, hogy kiszolgálja 

magát, Sophie értette a célzást, és öntött neki egy csészével. Talán magának is tölt, ha már 

úgyis talpon van. 

– Szóval, mivel fogja tölteni a napját? – kérdezte Sonia. – Utána kell járnia, hogy 

hozzájusson a pénzéhez meg az egyéb dolgaihoz? 

– Szombaton nem lesz nehéz? – kérdezte Sophie. Nem akarta, hogy Luke-ot elragadják 

tőle a pénzügyek. 

– El kell intéznem néhány telefonhívást – mondta Luke –, de aztán szívesen megnézném 

Angliának ezt a részét, Sophie. 

– Sétáljatok egyet! – javasolta Sonia. – Nem kell messzire mennetek. Csak a környékre. 

– Van hozzá kedved, Luke? 

– Nagyon is – válaszolta mosolyogva. – Talán azt gondoljátok rólam, tipikus városi gyerek 

vagyok, de szeretek túrázni. 

Sophie nevetett. 

– Nem túrázásra gondoltam, de örülök, hogy szereted a testmozgást. 

Reggeli után Luke segített Sophie-nak bepakolni a ragacsos tányérokat a mosogatógépbe, 

és a lány arra gondolt, hogy valószínűleg sokkal háziasabb, mint hitte. Most már rájött, hogy 

inkább csak ő pánikolt. Az, hogy ő csak a New England-i felső tízezer kifinomult 

környezetében látta, még nem jelenti azt, hogy nem tud hétköznapi ember módjára viselkedni. 

Luke felment, hogy sétához való cipőt keressen. 

Sophie kétkedve nézett arra, amit talált. Bőr, nyilván kézzel varrott, fényes és csinos. Hogy 

így fog-e kinézni a hegyi séta után is, abban már nem volt olyan biztos. Mindegy, még mindig 

ki lehet tisztítani. Talált neki egy régi kabátot a bátyjától, amit rávehetett a sportos 

kasmírpulóverére. 

El kellett ismernie, a férfi jó kondiban van. Tartotta vele a lépést a meredek domboldalon 

anélkül, hogy lihegett volna, és meg sem kellett állniuk, hogy úgymond megnézzék a kilátást. 

Ő maga mindig alaposan kifulladt, mire felért a dombtetőre, hogy megnézze a tájat, pedig ő 

hozzá volt szokva a magasságokhoz, mivel itt élt. 

– Felértünk! Csodálatos a panoráma! Nézd, épphogy látni a folyót, ahogy a távolban 

kígyózik. 

– Bámulatos! Nem tudom, mire számítottam, de ez aztán látványos! 

Sophie mellette állt, örömmel töltötte el, hogy az otthona ennyire tetszik a férfinak. 

– Néha nagyon kellemes kirándulásokat teszünk a környéken. Elkérhetem a kocsit, és 

elvihetlek, ha van időd. 

Luke lenézett rá. 

– Van egy kis időm, mielőtt készen lesz a lakásom. Ha nem lopják el a tárcámat, hotelban 

szállok meg. –Összeráncolta a homlokát. – Gondolom, még mindig megtehetem, de egyetlen 

hitelkártya vagy pénz nélkül egy kicsit problémás. Nagyon hálás vagyok, hogy felajánlottad a 

szállást nálatok. 

Sophie ránézett. 

– Gondolom, nem ehhez vagy szokva. 

– De elragadó. – Újra megállt. – Nagyon elfoglalt vagy mostanában? 



– Milyen értelemben? 

– Van munkád? 

– Igen. Egy borozóban. – Mivel gyanította, hogy mást is fog mondani, hozzátette: – Miért 

kérdezed? 

– Arról van szó, hogy részben azért is jöttem át korábban, hogy megkeressem nagyinak a 

házat, nem mintha sok esély lenne rá, hogy meg is találom, meg azért is, hogy lássam, 

szükséged van-e még valamilyen segítségre a rokonod ügyében. 

– Ez nagyon kedves! Mondtam, hogy hamarosan meglátogatom Eric bácsit. Elmondta 

nekem, hogy mire megtudta tőlem, hogy ő örökölte Rowena néni részvényeit, addigra már 

felfedezett a padláson egy újabb iratokkal teli dobozt. Át akarom nézni ezeket is. 

– Ki tudnál venni néhány nap szabadságot? 

Sophie elgondolkodott. Általában nagyon lelkiismeretes volt, de nem kellene elszalasztani 

a lehetőséget, hogy néhány napot Luke-kal töltsön. Csak akkor vette észre, mennyire szeretné, 

amikor a férfi javasolta neki. – Tuti, hogy meg tudom oldani. – Legfeljebb benyújtja a 

felmondását. 

Kicsit még sétálgattak, mielőtt végül elindultak hazafelé. Sophie azon törte a fejét, mi 

legyen az ebéd. Ellenőrizni kellett volna a fagyasztót, van-e sütni való hús. Sophie nem 

először vágyott olyan anyára, akibe szorult némi felelősségérzet. Sonia rendkívül 

vendégszerető tudott lenni, de nem gondolt a vendégfogadás gyakorlati velejáróira. 

Valószínűleg a szükség szülte, hogy Sophie ilyen gyakorlatias lett. 

Éppen azon gondolkodott, hogy be kellene ugrani egy szupermarketbe, amikor Luke 

megállt, és odafordult hozzá. 

– Tényleg nem szeretnék ennyire a szüleid terhére lenni – mondta. 

– Én is ezt tettem nálatok, illetve a nagymamádnál. Ez így fair. 

Luke a fejét rázta. 

– Nem, ez nem ugyanaz. A nagymamámnak szüksége volt rád a saját céljaira, és én is 

kihasználtalak. Ez más. 

– Tényleg nem gond, de elmehetnénk holnap Eric bácsihoz. Attól félek, ez újabb 

vonatozást jelent majd. De a táj néhol csodás. Jó módja, hogy felfedezz egy országot. 

Luke elmosolyodott, és Sophie nem először csodálta meg ragyogó fehér fogait. A legtöbb 

barátja tanácsot kérhetett volna tőle a fogselyem előnyeiről. 

– Akkor tegyük ezt! 

Nem volt egyszerű feladat megmagyarázni a családnak, hogy megfosztja őket ettől a 

főnyereménytől, aki nagyjából az egyetlen értékelhető dolog volt, amit Sophie eddig elért, és 

helyettük inkább Fösvény Eric bácsinál töltenek némi időt. Sophie kénytelen volt elárulni, 

hogy át kell nézniük bizonyos fúrási jogokról szóló papírokat. Ezen aztán jól elélcelődtek. 

– Tipikus Sophie! – mondta az apja, aki úgy tűnt, tudott a részvényekről. – Légvárakat épít. 

– Az apám részben rám, részben pedig a leendő utódomra hagyta, de sosem tettem velük 

semmit. Ha bármilyen pénz származhatna azokból a jogokból, mostanra már a miénk lenne. 

Az égvilágon semmi értelme az egésznek. 

Természetesen Sophie ugyanezt már hallotta Eric bácsitól, de mostanra már nem törődött 

vele. Egyszerűen csak el akarta vinni Luke-ot a szüleitől Eric bácsihoz, aki legalább szereti őt, 

és nem tartja ostobának. 



– Nem értem, hogy mért kellene Luke-ot elcipelned ahhoz a rémes öregemberhez – mondta 

az anyja, aki a legjobban kiakadt. – Utálni fogja! Még csak nem is tiszta az a ház! 

Mivel a saját háza sem a tökéletes tisztaság mintapéldánya, Sophie úgy gondolta, ez azért 

kicsit erős volt. 

– Eric bácsinak, aki mellesleg nem is fösvény, van egy házvezetőnője. És én is sok 

mindent kipucoltam, amikor ott voltam. – Olyan a háza, amilyen, de azért persze még tudna 

mit kezdeni vele egy takarítóbrigád. 

– De ő meg annyira lehangoló – folytatta anyja. –Mindig csak panaszkodik! És átkozottul 

fukar! Nem fog neked segíteni, hogy megtaláld azokat a fúrási jogokat vagy micsodákat, mert 

neki nincs szüksége a pénzre! 

Ebben azért volt némi igazság, de Sophie nem hagyta eltántorítani magát. 

– Nagyon szeret engem, és biztos vagyok benne, hogy Luke-ot is kedvelni fogja. Nem lesz 

kifogása az ellen, hogy keresgéljünk nála. 

– Szerintem Luke-nak kell döntenie. Amióta csak betette a lábát Angliába, úgy viselkedsz 

vele, mintha a főnöke lennél. 

A férfin nem látszott, hogy észrevette volna Sophie könyörgő pillantását. Így szólt: 

– Bevallom, az én ötletem volt, hogy látogassuk meg Sophie bácsikáját. Ügyvédként 

különösen érdekelnek a régi iratok, és imádok nyomozni. 

– Pokoli lesz vasárnap vonatozni – szólalt meg Sophie apja. 

– Nem lesz azzal semmi baj! – mondta Sophie. –Összeszedek néhány dolgot. Luke, ha 

valamit hozni akarsz az ottalváshoz, az lenne a legjobb, ha az én cuccom mellé pakolnád. 

Nem akarok túl sok csomagot vinni. 

– Tudod, mikor indul a vonat? – kérdezte az apja. 

– Gyorsan megnézem a neten – mondta Sophie. –Luke, menj és csomagolj! 

– Tessék, már megint parancsolgatsz neki! Így nem lehet megtartani egy férfit. 

Sophie egy sóhaj kíséretében bement a nappaliba, hogy megnézze a vonatokat, ezúttal 

Luke-ra hagyva a magyarázkodást, hogy ő nem a pasija. Azt végképp nem akarta hallani, ezt 

hogyan adja elő. 

A peron mellett álltak és egymást nézték. Nem volt körülöttük senki más, mivel lekéstek a 

vonatot. Bár nem volt biztos abban, hogy az ő hibájából történt, Sophie mégis bűntudatot 

érzett. Az sem volt túl jó hír, amit a jegyirodában dolgozó ember mondott nekik, miszerint 

Birmingham után valami felsővezeték-szakadás van, de majdnem biztosan akad valami 

vonatpótló busz. 

– Haza is mehetünk, ha mégis úgy gondolod, hogy ez az egész nem ér ennyit – mondta 

Sophie, amikor mindezt elmondta Luke-nak. 

– Az én ötletem volt. Ha itt lenne a jogosítványom, bérelhetnénk autót. 

Sophie-nak volt jogosítványa, de egyáltalán nem volt oda azért, hogy használja is. Saját 

autót még nem engedhetett meg magának, a szülei pedig eléggé megnehezítették, hogy 

használja az övékét. 

– Akkor megpróbálkozunk a vonattal, jó? 

Luke bólintott. 

– Anglia elég érdekes hely. 



– Néhány csodálatos tájjal – tette hozzá Sophie, ha Luke netán ezt kritikaként mondaná. 

– Abszolút! 

– Tettél el olvasnivalót? 

– Nem. Siettem. 

– Én is. Nézzük meg, tudunk-e venni valami újságot. 

Nem tudtak. 



Tizennegyedik fejezet 
 

 

 

 

 

Az utazás első fele viszonylag simán zajlott. A vonat majdnem üres volt. Egymás mellett 

ültek, és nézték az elsuhanó dombokat, nyulakat vettek észre a mezőkön, és amint a táj 

városiasabb jellegű lett, láttak árkokat, néhol rendesen kitisztítva, máskor pedig nyomasztóan 

tele bevásárlókocsikkal és hungarocellel. Bepillantottak hátsó kertekbe, és találgatták, melyik 

család használja a kertet játékra, és melyik hely van teli haszontalan dolgokkal. 

Még mindig karácsonyi fények ragyogtak mindenfelé. Sophie megjegyezte, hogy szerinte 

néhány ház túlzásba esett a ház tetején lévő sok mikulással és a leereszkedő szánok körül 

éneklő hóemberkórussal. Luke erre azt mondta, hogy Amerikában sok helyen ez az egész 

semmiségnek tűnne, mintha alig lenne díszítés. Sophie kuncogott. 

– Bár tetszenek a karácsonyi égők, azt hiszem, jobban szeretem, ha fehérek, és ha a fán 

vannak. Azt viszont nem bánom, ha villognak. 

Luke mosolyogva nézett rá. 

– A nagymamám ugyanilyen. Rengeteg égősora van, és mind fehér. – Majd elgondolkodva 

folytatta. – De lehet, hogy van néhány cseresznyepaprika színű is. 

– Mennyi közös van bennünk! Nekem is van ilyen színű égősorom a hálószobámban. 

Találkozott a tekintetük. Sophie azt hitte, Luke mondani fog valamit, de épp ekkor 

megérkeztek a birminghami állomás sötétjébe, és a pillanat elszállt. 

Végre megtalálták a további útjukhoz szükséges vágányt, amely a föld alatt húzódott és 

homályosan volt kivilágítva. A vonat zsúfoltnak tűnt, főként éneklő fiatalemberekkel volt tele. 

– Miért akar mindenki ezzel a járattal utazni? – kérdezte Sophie egy nőtől, aki, a legtöbb 

utastól eltérően, nem ivott extraerős dobozos sört. 

– Valami nagy mérkőzésről jönnek. Nem mindenki tudott hazajutni tegnap este. Azt 

hiszem, úgy volt, hogy indítanak nekik különjáratot, de nem így lett, úgyhogy erre 

zsúfolódnak fel. 

– Futballszurkolók – közölte Sophie Luke-kal. –Vannak az Államokban is? 

– Igen, vannak, de mi ezt labdarúgásnak mondjuk, és a közönsége általában nem okoz 

fennakadást a vonatokon – mondta Luke a homlokát ráncolva. – Legalábbis nem hiszem. Nem 

sűrűn utazom vonattal. 

Ahogy még több ember tömörült össze az állomáson, Sophie közelebb húzódott Luke-hoz, 

így védve érezte magát. A férfi hosszú kabátot viselt, alatta rózsaszín inget. Erős vászonból 

készült nadrágja vasalt volt, a cipője pedig ragyogott. Aki jobban megfigyeli, észreveszi, hogy 

a kabátja kasmírszövetből készült, és ha az ember megérintette, érezni lehetett a puhaságát. 

Nem lehetett összetéveszteni egy nagy meccsről hazautazó futballszurkolóval, pláne, hogy 

már a sálját sem úgy viselte, mint ők. 

– Hoztál magaddal tornacsukát? – kérdezte Sophie. 

Azon tűnődött, Luke tehetne-e bármit is, hogy ne lógjon ki ennyire a külsejével. 



– Tessék? – nyilvánvaló volt, hogy nem értette a kérdést. – Milyen tornacsukát? Nem 

vagyok már szaladgáló kisgyerek. 

Sophie felnevetett. 

– Bocsánat! Azt hiszem, inkább edzőcipőt kellett volna mondanom. 

– Ja! Attól tartok, azt nem hoztam. Úgy gondoltam, a bácsikád nem értékelné, ha egy 

idegen nem megfelelő cipőben jelenne meg nála. – Luke mentegetődzve ráncolta a homlokát. 

– Van egy nagybátyám, aki óriási felhajtást csinálna ilyen dologból. Kevés csomagot hoztam. 

A peronon még nagyobb lett a tömeg. Sophie olyan közel állt Luke-hoz, amennyire csak 

tudott anélkül, hogy bele kelljen kapaszkodnia. 

– Hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy Eric bácsi észrevenné. Nem mondanám, hogy 

szenilis, de kicsit szórakozott. 

– Anyukád mondta nekem, hogy nagyon jómódú. 

– Tényleg? Ezt nem állítanám. Egyébként meg mi köze hozzá? Különben is, Eric bácsinak 

nemsokára az összes pénzét a gondozására kell költenie, ha már nem tudja magát egyedül 

ellátni otthon. 

– Azt is mondta, hogy akármikor feldobhatja a talpát. 

Annak ellenére, hogy Sophie szégyellte anyja viselkedését, nem tudta megállni, hogy el ne 

nevesse magát. 

– Úgy érti, szerinte rövidesen meghal. Én nem hiszem, hogy így lesz, legalábbis pár éven 

belül biztosan nem. Nagyon egészséges, sőt szerintem még nem is annyira öreg. Igazából 

senki sem tudja, hány éves valójában. 

– Gondoltam, hogy így értette, de a szóhasználata elég zavarba ejtő volt. 

Mostanra már annyi ember gyűlt össze, hogy teljesen egymáshoz préselődtek, és Sophie 

Luke karjába kapaszkodott. Csodálatos érzés volt. Felnézett rá. Ilyen közelről Luke valahogy 

magasabbnak tűnt. 

A vonat már jó néhány perces késésben volt, amikor bemondták, hogy egy másik 

vágányról indul. Sophie remélte, hogy szemfülesebb, mint a futballszurkolók. 

– Fogd a táskát! – szólt oda Luke-nak. – Kapaszkodj belém, és ne hagyd, hogy 

elszakadjunk egymástól. 

Luke-kal a nyomában keresztülfurakodott a tömegen, majd felrohantak a lépcsőn. 

Kegyetlenül szakadt róla a víz, de nagyon remélte, hogy nem lesz izzadságszaga. Felnézett, és 

meglátta a jó vágányt, és levonszolta Luke-ot egy másik lépcsőn. 

– Bízom benne, hogy nélkülünk nem indítják el a vonatot – mondta, miközben lefelé 

szaladtak. 

– Vagy mindazok nélkül, akik még ezzel akarnak menni – tette hozzá Luke kissé lihegve. 

– Őszintén szólva sokkal kellemesebb lenne, ha őket itt hagynák, de gondolom, ez így nem 

túl igazságos. 

Az elsők között érkeztek a vágányhoz, de a vonat már így is tömve volt. Sophie nem 

hagyta, hogy Luke rögtön felszálljon, és odakiáltott neki, hogy kövesse őt a vonat másik 

végébe, ahol, ha szerencséjük van, nincs ekkora tömeg, és talán lesz szabad ülőhely is. 

Tévedett. Amikor felszállt, látta, hogy a vonat tele van diákokkal. A csomagtartón 

összezsúfolt koszos hátizsákjaikból ítélve valószínűleg olyan tanulmányi kiránduláson voltak, 

ahol sarat vizsgáltak, és a ruhájukon vitték haza a mintákat. 



Éppen ki akart szállni, hogy megkeresse Luke-ot, amikor érezte, hogy a vonat megindul. 

Csendben imádkozott, hogy a férfi is a vonaton legyen. Aztán meglátta, ott állt a kocsi másik 

végében, a szurkolók gyűrűjében, akik mind egymásnak kiáltoztak, hogy megtalálják a 

társaikat, akikkel eddig együtt utaztak. 

Sophie csak a magassága miatt vette észre Luke-ot. Ő maga sem volt alacsony, de a kocsi 

két vége között rengetegen álltak. Úgy döntött, nem hagyhatja magára a férfit. Bármi 

megtörténhet, akár megirigyelhetik a kabátját vagy a fényes cipőjét, és megtámadhatják. 

Mosolyogva, sűrű bocsánatkérések közepette átfurakodott a tömegen. Határozottan előnyt 

jelentett, hogy nő és karcsú. Végül elérte a kocsi másik végét. De Luke eltűnt. 

Éppen azon gondolkodott, kerestesse-e a kalauzzal, amikor rátalált. Egy csapat diák mellett 

kuporgott a két kocsi közötti térben, és elcsevegett velük. 

– Aggódtam érted! – Bosszankodott, amiért olyan szemrehányó a hangja. 

– Nem kellett volna – mondta Luke. – Nincs itt sehol ülőhely, ugye? 

– Talán egészen a vonat másik végében, de most nem megyek el megnézni. 

– Én odamehetek! – mondta Luke, és felkelt. 

– Nem érdemes. Itt is elég kényelmes, nem? –mondta, majd körülnézett. Buzgón bólogatva 

három diákfiú nézett rá. 

– Kértek inni? – kérdezte az egyik, s előhúzott egy doboz sört a zsebéből. – Attól tartok, 

csak egy maradt, de osztozhattok rajta. 

Mielőtt Sophie aggódni kezdett volna, hogy Luke túlzott udvariasságból visszautasítja, a 

férfi már meg is szólalt: 

– Köszönöm, valóban szomjas vagyok. – Elvette a dobozt, és felnyitotta. – Tessék, Sophie. 

Tiéd az elsőbbség. 

– Nagyon kedves tőled – mondta Sophie, s olyan szörnyen középosztálybelinek és 

angolnak hallotta magát. Aztán böffentett egyet. Visszanyújtotta a sört Luke-nak, kerülve a 

tekintetét, bűnbánón nézett a diákokra. Mindenki nevetett. 

Luke és a nebulók éppen összehasonlították az oktatási rendszereket, amikor Sophie érezte, 

hogy vécére kell mennie. Már fél doboz sör is elég volt neki ehhez. Annak viszont örült, hogy 

nem kellett megint keresztülverekednie magát a szurkolókon. Most már énekeltek is, és 

nagyon részegnek tűntek. Elvergődött a vécéfülkéig. Meg volt róla győződve, hogy 

iszonyatos hibát követett el. Az se lett volna könnyű, ha otthon maradnak, de ez az utazás 

maga volt a pokol. Luke most biztosan szörnyű benyomásokat szerzett Angliáról, és soha 

többé nem jön ide. Sophie ezt rendkívül elszomorítónak találta. 

 

Végre ott álltak Eric bácsi bejárati ajtajában. A bácsi személyesen nyitott ajtót. 

– Te vagy az, Sophie? Kidobott a családod? És hoztál magaddal egy férfit is. 

Megszöktetett, mi? 

Szétáradt benne a szeretet, ahogy megcsókolta a nagybátyját. Abban a pillanatban tudta, 

hogy ha Luke-nak esetleg nem tetszik a nagybácsikája, ő akkor is marad. 

– Nem, Eric bácsi, drága, nem szöktünk meg, és a családom sem dobott ki minket. Csak 

elmenekültünk. –Megállt. – Egyébként telefonáltam, hogy jövünk. 



– Ja, igen. Na, gyertek be, ne ácsorogjatok ott, még kimegy a meleg. Bemutatnál? Vagy 

nem tudod a nevét? Lehetne akár valami útszéli csirkefogó, akit idejövet szedtél fel. Ismerem 

a fajtádat. 

Luke nevetett. 

– Luke Winchester vagyok, uram – mondta. – New Yorkban találkoztam Sophie-val, és 

nem az útszélen. 

– Igen – magyarázta Sophie. – Először megismerkedtem Luke nagymamájával, aztán pedig 

vele. 

Eric bácsi a homlokát ráncolta. – Sophie, nem is tudom, hogy mondjam, de ő – szóval… – 

Fejével Luke felé bökött. – Amerikai? – ezt már suttogta. 

– Igen, de nem baj, ha említed. Senki sem fog vádolni, hogy politikailag inkorrekt lennél. 

Ezt általában nem tekintik fogyatékosságnak. 

– Hmm. Eddig még nem sok dolgom volt a jenkikkel, de ha az ifjú Sophie barátja vagy, 

akkor kapsz egy szobát a házamban. 

– Megtisztel vele! – mondta Luke, és Sophie megnyugodott. Luke értette az öreget. 

– Eric bácsi, nem bánod, ha itt maradunk pár napig? Ahogy már a telefonban is mondtam, 

nagyon szeretnénk átnézni azokat az iratokat, amelyeket találtál. Megígérem, hogy nem 

okozunk semmilyen pluszmunkát Mrs. Dolgosnak, akarom mondani, Mrs. Brownnak. 

– Nincs kifogása ellene, ha Dolgosnak hívják – mondta Eric bácsi. – Tudja, hogy már öreg 

vagyok, és nem emlékszem a nevekre. 

– Jó, de én nem vagyok öreg – tette hozzá Sophie. 

Eric bácsi tett egy széles mozdulatot. 

– Természetes, hogy itt maradhattok. Egy halom szoba van. Túlságosan nagy ez a ház egy 

egyedülálló embernek, ahogy szokták nekem mondogatni. 

Sophie ragyogó mosollyal nézett rá. 

– Mi lenne, ha ennénk valamit? Négy órája úton vagyunk, mindjárt éhen halunk! 

Ha Eric bácsinak idejében eszébe jut, hogy értesítse Mrs. Brownt a jövetelükről, talán 

főzött volna valamit. 

– Jó ég! Akkor muszáj ennetek! 

Nyilván nem szólt a házvezetőnőnek, vagy ha szólt is, akkor az nem értette meg a célzást, 

hogy gondoskodjon vacsoráról. 

– Menj és nézd meg, mi van! – folytatta. – Pirítós mindig van, és az a barna micsoda. 

– Marmite – segítette ki Sophie. 

– Ha más nincs is. 

Sophie az ajkába harapott. 

– Szerintem már épp elég angolossággal bosszantottuk Luke-ot erre a napra, ne várjuk el 

tőle, hogy marmite-ot is egyen. Feltegyem a teavizet? 

– Vagy inkább egy italt szeretne? – kérdezte Eric bácsi Luke-tól. 

– Bácsikám! – Sophie az órájára nézett. – Még csak fél öt van! Bár többnek érzem. Gyilkos 

volt ez az utazás. 

Eric bácsi kérdőn nézett Luke-ra. 



– Azt hiszem, otthon most fél tizenkettő körül van, szóval éppen ideje egy „étkezés előtti 

itókának” – válaszolt Luke Wodehouse-t idézve. 

– Jó gyerek! – állapította meg Eric bácsi. – Sophie, te menj a konyhába, vadássz össze 

valami ennivalót, aztán gyere, és csatlakozz hozzánk a dolgozószobában. Jó kis tűz ég ott. 

Szóval – fordult Luke-hoz –, ez úgy hangzott nekem, hogy az igazi angolságból is ragadt rád 

valami. 

– P. G. Wodehouse-rajongó vagyok – magyarázta Luke. – És a nagymamám angol. 

Mivel tudta a nagybátyjáról, hogy ő maga is odavan R G. Wodehouse-ért, Sophie boldogan 

távozott a konyhába. Legalább lesz miről beszélgetniük, amíg gyorsan készít valamit. Luke 

könnyen megtalálja a hangot az új emberekkel. Először is ismerte az összes amerikai szerzőt, 

akiket az apja és a bátyja szeret, most pedig tud Jeevesről és Woosterről. Vagy rendkívül jó a 

modora, vagy rendkívül olvasott, de valószínűleg mindkettő. 

A hűtő kongott az ürességtől, ám emlékezett, hogy van a közelben egy bolt, amelyik talán 

nyitva lesz ötig. A pénztárcája is kétségbeejtően lapos volt. Bement a dolgozószobába, ahol 

Luke és Eric bácsi szorongatta a poharát, amely félig volt töltve tiszta whiskynek látszó 

itallal. 

– Eric bácsi, drága, van pénze? – kérdezte. 

– Te jó ég! Azt hittem, te vagy az egyetlen ember a családban, aki nem a pénzemre 

pályázik! Csak nem változtattál az álláspontodon, mióta utoljára láttalak? 

– Arról van szó – kezdte Sophie, aki merész fellépése ellenére zavarban érezte magát –, 

hogy rettentően kevés pénz van nálam, és ki kell ugranom a boltba, mielőtt bezár. Nincs 

itthon semmi ennivaló. 

Eric bácsi félig felemelkedett a székéből, farzsebében keresgélve a tárcáját. 

– Vegyél ki, amennyi kell. Az én időmben fél penny is elég lett volna. Most lesz vagy tíz 

font. 

– Annyi bőven elég – mondta Sophie. – Majd hozom a visszajárót. 

– Felelősnek érzem magam mindezért – szólt Luke. – A repülőgépen ellopták a tárcámat, 

és azóta egyfolytában Sophie-n élősködöm. Elintézhettem volna… 

– Emiatt ne aggódj! – vágott közbe Eric bácsi. – Minden áldott percben dolgozik. Biztos a 

bőre alatt is pénz van. 

Ahogy Luke-ra pillantott, látta, hogy a kijelentésében rejlő irónia nem maradt hatás nélkül. 

Sophie vett kenyeret, sajtot, tejet, tojást, szalonnát és makarónit is, amiről tudta, hogy Eric 

bácsi kedvence. 

Amikor visszaért, akkor jutott eszébe, hogy paradicsom is kellett volna, de már túl késő 

volt. Készített néhány pirítóst, bőségesen megvajazta, néhányra marmite-ot tett, a többire meg 

lekvárt. Bevitte a dolgozószobába. 

– Nem tudom, illik-e a whiskyhez – mondta –, de legalább nem haltok éhen, amíg főzök. 

Vagy nem rúgtok be az italtól. 

– Te nem vagy éhes? – kérdezte Luke. – Hiszen neked is ugyanolyan pokoli utad volt. 

– Én majd eszem egy kis pirítóst, amíg főzök. Luke, sajtos makarónit készítek, ez… 

– Mi is esszük Amerikában. Nem kell elmagyaráznod. 

– Sajtos makaróni! – kiáltott fel Eric bácsi. – Az abszolút kedvencem! Nagyszerű kislány 

vagy, Sophie, nem érdekel, mások mit mondanak rólad. 



 

Sophie letette a tésztát az asztalra a két férfi elé, ők pedig úgy néztek rá, mint ahogy az 

oroszlánok nézhetnek a frissen leölt áldozatukra. 

– Szavamra, Sophie! Elkényeztetsz minket. Nemsokára nagyon jó kis feleség lesz belőle – 

szólt oda Lukenak. – Jobb, ha sietsz, mielőtt lecsap rá valami mohó gazember! 

– Luke és köztem nincs szó semmilyen romantikáról – mondta Sophie nyugodtan. – Csak a 

körülmények sodortak minket egymás mellé, és néhány közös dolog. 

– És mi? Valami asztalosmunka? 

Sophie kétségbeesetten ingatta a fejét, amint az várható volt. 

– Nem, bácsikám. Luke segít nekem megkeresni a fúrási jogok kedvezményezettjeit. 

Emlékszik? Találtam néhány iratot az asztalán. És átvizsgáljuk azt a dobozt is, amelyikre a 

padláson akadt. 

– Ja, igen. Valami képtelenség, amit a fejedbe vettél, csak mert volt egy kis ráérő időd. – A 

nagybátyja végzett a makarónival. 

– Még? – kérdezte Sophie, felemelve a kanalat. Élvezettel nézte, hogy Eric bácsinak ilyen 

egészséges az étvágya. 

– Mmm, egy kicsit, de etesd előbb Luke-ot. A férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az 

út. 

Sophie hangosan felsóhajtott, és szedett nekik másodszor is. 

– A maga neve merült fel kedvezményezettként a hölgynél, akit Sophie New Yorkban 

remélt megtalálni – mondta Luke, miközben a lányra pillantott. 

Eric bácsi a homlokát ráncolta. – Igen, rájöttem, de addigra Sophie már átkelt az Atlanti-

óceánon. Nem tudtam elmondani neki. De még mindig nem hiszem, hogy túl sokat érnének, 

vagy ha igen, akkor már az adóhivatal rajta lenne az ügyön. 

– Nem tudjuk. De talán nem bánja, ha belepillantok a papírokba, hogy lássam, kapott-e 

igazolást a részvényekről, vagy bármit, ami bizonyítja, hogy a rokona önre hagyta a papírokat 

– mondta Luke. – Képzett jogász vagyok. 

– Az nekem mindegy. Az ifjú Sophie már megnézte. Nem gondolod, ugye, hogy ő is ilyen 

képzett? 

– Nem vagyok az, de egy napon majd leszek – mondta Sophie. Bár nem ügyvéd, az biztos, 

tette hozzá magában. Felkapta a kanalat, és elkezdte kikaparni, ami odasült a tál széléhez. Egy 

nap majd tanult szabó leszek, vezetem a saját vállalkozásom, és egy tengerparti házban fogok 

élni, gondolta. 

– Kéri valaki ezeket a darabkákat? – fennhangon csak ennyit kérdezett. 

 

Másnap reggel Sophie megbékítette Mrs. Brownt, aki bár neheztelt picit, de nem volt 

nagyon megsértve, amikor látta, hogy gondozottja már megreggelizett, és a reggeli utáni 

mosogatás is rendben volt. Majd a lány megmutatta Luke-nak Eric bácsi íróasztalát, amelyet 

még a New York-i út előtt tett rendbe. Mellette ott volt a padlásról lehozott kartondoboz. 

Önkéntelenül is elcsodálkozott azon, mennyire megváltozott az élete az alatt a pár hónap 

alatt, amióta ezt az íróasztalt szeretettel leporolta és kifényesítette, és felfedezte az iratokat. 

Eljutott Amerikába, találkozott Matildával és Luke-kal, rajtuk keresztül belekóstolt a 



nagyvilági életbe és a pizzába a Mysticben. Arra még gondolni sem mert, hogy esetleg 

szerelmes is lesz. Amit Luke iránt érez, az csak egy kis vonzódás, nem igaz? 

– Ezt inkább rád hagyom. Segítek Mrs. Brownnak megvarrni néhány függönyt. Eric bácsi 

biztosan nem akar újakat. Azt mondta, hogy az ő korában az árak már nincsenek egyenes 

arányban az értékekkel. 

– A bácsi nagyon szórakoztató – mondta Luke. 

– Ő is jó véleménnyel van rólad – tette hozzá Sophie. 

Igazából ezt mondta Sophie-nak: „Nagyon helyénvaló fickó ez a Luke. Melletted állok, ha 

a családod dühbe gurul amiatt, hogy – tudod – amerikai.” 

„Semmi baj nincsen, Eric bácsi, szerintük is csodálatos ember. Kár, hogy csak barátok 

vagyunk, és úgy tűnik, azok is maradunk.” 

Eric bácsi hitetlenkedve morgott magában, és ezzel akkor a témát le is zárták. 

Most a lány így szólt Luke-hoz: 

– Ha bármit szeretnél, csak kiálts. A nappaliban leszek. Bárcsak magammal hoztam volna 

a varrógépemet is! 

– Vicces lett volna még azt is végigcipelni azon a vonaton – mosolyodott el Luke. – Én 

meg nem tudom megnézni az e-mailjeimet! Úgy érzem, nincs is kapcsolatom a külvilággal. 

Sophie igyekezett megnyugtatni. 

– Ne aggódj! Biztosan találunk valahol egy internetkávézót vagy valamit. Láttam egyet az 

út mellett, ki volt írva rá, hogy van wifi. 

– De ahhoz nem kell saját számítógép? 

– Majd kölcsönzünk egyet. Most viszont inkább menj, és nyomozz kicsit. Én pedig 

megnézem, be tudom-e szegni rendesen azokat a függönyöket. 

 

– Azt hiszem, megtaláltam az összes vonatkozó dokumentumot – mondta Luke néhány 

órával és egy csésze kávéval később. 

– Mi áll bennük? – Sophie és Eric forró csokoládét iszogatott a dolgozószobában. 

– Tehát. Eric megörökölte a jogokat Rowena Pendle-től, ez az asszonyneve, neki sikerült 

az összes többi érintettől megvásárolnia a jogokat, kivéve Ericet, az apádat, Sophie és egy 

bizonyos Mr. Mattinglyt. Szóval rajta kívül mindenkivel számoltunk, de neki a címe sincs 

meg. 

Eric bácsi elgondolkodva hunyorgott. 

– Mattingly. Azt hiszem, meghalt. Nem is tudtam, hogy neki is lettek volna fúrási jogai. 

Különös, jóformán alig voltunk rokonságban. 

Sophie felsóhajtott. 

– Akkor most azt kell kitalálnunk, hogy ő kire hagyta a részvényeit. Sokkal könnyebben 

menne, ha lenne egy számítógépünk! 

– Nem kell az ide! – mondta Eric bácsi. – Valószínűleg az özvegyére hagyta, aki újra 

férjhez ment. 

– Nagyszerű! Tudja, hogy kihez? 



– Fogalmam sincs. De az a nyavalyás asszony minden évben küld nekem egy karácsonyi 

üdvözlőlapot, egy amolyan családi beszámoló levéllel. Honnan veszik, hogy érdekel az 

unokáik hegedűórája? 

– Drága Eric bácsi, ha emlékszik a hegedűórákra, akkor biztosan arra is vissza tud 

emlékezni, hogy hívják a férjét. Kapcsolatba kell lépnünk a nővel. 

– Miért? 

– Mert az összes haszonélvezővel kapcsolatba kell lépnünk annak eldöntéséhez, hogyan 

lehet maximálisan kiaknázni a jogokat – magyarázta Luke. – Senki nem áll szóba 

olyasvalakivel, akinek csak fél tucat részvénye van. De ha mindenki – ami most úgy tűnik, 

kettejüket jelenti – együttműködik, lesz valamink, amit felajánlhatunk egy olajfúró 

vállalatnak. 

– És az jó lenne? 

– Igen! – vágott közbe a lány, és nem sikerült elrejtenie ingerültségét. Eric bácsi nyilván 

elfelejtette, hogy mindezt ő maga mondta el, amikor Sophie megtalálta a papírokat. 

– Akkor mindannyian nagyon sok pénzt kereshetünk! – mondta nyomatékkal. 

– A pénz az egyetlen dolog, amivel a családod valaha is törődött – jelentette ki Eric. 

– Hú! Én meg itt térdelek, hogy a függönyeit javítsam, mert túl fukar, hogy újat vegyen! 

– Nem rólad van szó, drága Sophie. Egy parancsolgató csitri vagy, de ártalmatlan. És ha 

valóban meg akarod találni azt a nőt, megkeresheted a karácsonyi üdvözlőlapját. 

– Igazán? – Sophie azonnal megbánta, hogy fukarnak nevezte nagybátyját. – Hogyhogy? 

– Mrs. Dolgos összegyűjtötte egy kupacba, hogy majd felhasználja valamire. Szerintem 

már eleget forgatta így is. 

– Remek! Hol vannak? Ja, és van bármi, ami nyomra vezethet minket? 

– Talán a hegedű – javasolta Luke, aki szemlátomást jól szórakozott a maga csendes 

módján. – De feltételezem, a levél nem ott van, ahol az üdvözlőlapok. 

– Csak mondja meg, hogy hol. Ja, nem is kell. Megkérdezem Mrs. Brownt – mondta 

Sophie, és elvágtatott a konyhába. Remélte, hogy az asszony még nem ment haza ilyen korán, 

gondolva, hogy Sophie úgyis főz ebédet. 

Egy vastag, barna borítékkal tért vissza. – Nincs olyan sok. Át tudjuk nézni az összesét. 

Szétterítette a karácsonyi üdvözlőlapokat az asztalon. – A hegedűn kívül mit keresünk 

még? A címük is rajta van a lapon? 

– Azt hiszem, igen. Talán Cornwallban laknak. 

– Cornwallban? Ez fantasztikus! – kiáltott fel Sophie. – Egyébként is készültünk oda. 

– Miért? – kíváncsiskodott Eric bácsi. 

– A nagymamám ügyében van ott dolgunk – mondta Luke. – De mintha tűt keresnénk a 

szénakazalban. 

– Érdekesebb lesz így, hogy már két tű van abban a kazalban – tette hozzá Sophie. 

– Kétszer olyan lehetetlen és kétszer olyan hasztalan – mondta Luke, aki már nem 

szórakozott olyan jól. 

Sophie végiglapozta az üdvözlőkártyákat. – Itt egy Cornwallból. Vannak még cornwalli 

ismerősei? 



– Senki a világon – állapította meg Eric bácsi. –Csak ez az egy távoli rokon. A 

mérsékeltebb éghajlat miatt költöztek oda. Azt hitték, ott tovább fognak élni. Nos, ez 

Mattingly esetében nem vált be! Nézz csak rám! Évek óta itt élek ebben a vérfagyasztóan 

hideg házban, és makkegészséges vagyok! 

– Szóval, akkor ez lesz az – Sophie felmutatta a lapot. – Ez a nő az utolsó, akivel 

kapcsolatba kell lépnünk? Szerintem ő! 

– Feltéve, ha a férje nem másra hagyta a részvényeket, például egy unokára – mondta 

Luke. 

– Ha még mindig hegedülnek, talán rá tudjuk venni őket, hogy azt tegyék, amit mi 

szeretnénk – mondta felbátorodva Sophie. 

– És az mi lenne? – kérdezte Eric bácsi. 

– Hasznos lenne, ha mindenki aláírna egy papírt, miszerint Sophie eljárhat a nevükben – 

mondta Luke. 

– Várj! – szólt közbe Sophie. – Nem szeretnék senkit képviselni. Én csak azt szeretném, 

hogy mindenkit összegyűjtsünk, aztán kiderítsük az összes részvény hollétét. 

– Minden vállalatnak, amelyet érdekelhet a dolog, egy emberrel kell tárgyalnia – ismételte 

türelmesen Luke. 

– És ez Sophie kell hogy legyen – helyeselt Eric bácsi. – Persze fiatal kis csitri, de helyén 

van az esze. En azonnal alá fogom írni. Egyébként meg jól főz – tette hozzá Luke felé nézve. 

– Nem vagyok benne biztos… – mondta Sophie. –Először is, a családom soha nem 

egyezne bele, hogy én intézzem. Együgyűnek tartanak, a légynek sem árt, de haszna sincs. A 

házimunkától eltekintve, persze. – Mosolygott, mint aki ezt egyáltalán nem bánja. 

– Majd én meggyőzöm őket – mondta határozottan Luke. 

– Ha ő az, akit keresünk, itt van a neve, a címe és a telefonszáma a lapon. Szerintem hívjuk 

fel! 

– Ne rám nézz! – mondta Eric bácsi. – Soha nem hívok fel senkit. Ez az egyik szabályom: 

ne hívj fel senkit, ha nem muszáj. 

– De bácsi! Ha én hívom fel, fél órán keresztül magyarázhatom, ki vagyok. Magának 

küldték a karácsonyi üdvözlőkártyát! Nyilván nagyon szeretik magát! 

– Valószínűleg a pénzem miatt. 

– Nem hiszem, hogy magának olyan sok lenne, de ha ennek a végére járunk, akkor majd 

lesz, nem? 

– Bizony – mondta Luke. – Természetesen találnunk kell valakit, akit érdekel a jogok 

bérlése, de biztosan lesz ilyen. 

– Rendben van, telefonálok, de csak miattad teszem Sophie, mert olyan jó kislány vagy! 

Eric bácsi várni akart hatig, mert utána olcsóbbak a hívások, de meggyőzték, hogy nem éri 

meg spórolni. Sophie szívesen felajánlotta volna a saját mobiltelefonját, de nem volt elég pénz 

a kártyáján. Luke-nak fontos volt, hogy valamilyen módon elérhető legyen, és a Sophie-é volt 

az egyetlen szám, amit bárki is ismert. 

– Halló? – kiabálta Eric bácsi. – Az unokatestvérem, Mattingly özvegyével beszélek? 

Sophie szégyenében összehúzta magát, és azt kívánta, bárcsak megkönnyítette volna Eric 

bácsi dolgát azzal, hogy felírja neki a nevet, akit hívnia kell. Tudhatná, hogy milyen rossz a 

névmemóriája. 



– Itt Eric. Figyeljen. Van egy Sophie nevű fiatal unokahúgom, aki meg akarja látogatni 

magát valami fúrási jogokkal kapcsolatban. Alkalmas lenne? 

Eltartott egy ideig, amíg „Mattingly özvegye” rájött, ki hívta fel, majd megkérdezte, 

valószínűleg udvariasan, hogy mi az ördögről beszél a néhai férjének unokatestvére. 

– Nem fogok most azzal vacakolni, hogy elmagyarázzam – mondta Eric bácsi –, de az ifjú 

Sophie majd meglátogatja magát. Van vele egy fiatal férfi is, egy jenki, de eléggé tisztességes. 

Viszonthallásra! 

– Azt hiszem, gondoskodott a meleg fogadtatásunkról – mondta Sophie szárazon. – Jobb 

lesz, ha leírom az adatait. 



Tizenötödik fejezet 
 

 

 

 

 

– Valahol tényleg meg kellene néznem az e-mailjeimet – mondta másnap reggel Luke. – És 

azt is látni szeretném, hogy halad Ali az irataim és a mobiltelefonom intézésével – tette hozzá. 

– Lehet, hogy azonnal vissza kell mennem Londonba, ha nem jutok hamarosan pénzhez. Nem 

szeretek rajtad élősködni. Sophie rámosolygott. 

– Én igazán nem bánom! De nekem is szükségem lenne internet elérhetőségre. Szeretném 

megnézni, jött-e valamilyen válasz a hirdetésemre. Ha tényleg elmegyünk Cornwallba 

„Mattingly özvegyéhez”, akkor előtte ezt még ellenőriznem kell. 

– Van még legalább egy hetem, mielőtt Londonban kell lennem, hacsak a papírjaim 

elintézéséhez nem kellek előbb. De akármennyire szeretem is a nagymamámat, nem megyek 

csak úgy oda Cornwallba puszta hóbortból, mert ez a vesszőparipája, szükségem van 

valamilyen bizonyítékra, hogy a ház még mindig áll. 

Sophie, aki boldogan ment volna Cornwallba akár csak szeszélyből is, ennyit mondott: – 

Rendben, keresnünk kell egy számítógépet. Megpróbálhatjuk a könyvtárban. Tudom, hol van. 

Csak azt nem, hogy mikor van nyitva. 

Nem volt szerencséjük, kedd reggelenként a könyvtár zárva tartott. Délután kinyit ugyan, 

de sem Luke, sem pedig Sophie nem akart már túl sokáig maradni Eric bácsinál, ezért nem 

szándékoztak megvárni. 

– Kell hogy legyen egy internetkávézó vagy valami hasonló – mondta Luke. 

– Vagy inkább egy kiskocsma, ahol van vezeték nélküli internet. – Sophie úgy gondolta, ez 

valószínűbb egy ilyen kisvárosban, ahol Eric bácsi él. – Van egy aranyos kis hely errefelé, 

ami a segítségünkre lehet. Eric bácsival bekaptunk valamit itt, amikor egyszer elvittem 

vásárolni. 

A kávézó ablakában kis tábla lógott, miszerint most éppen van vezeték nélküli net, amihez 

a pultnál kell jelszót kérni. 

– Hiába, ha nincs nálunk számítógép – mondta Luke. 

– Ne legyél olyan negatív! – Sophie benyitott, a férfi pedig követte. 

Kicsit rendetlen ez a hely, gondolta a lány. Az asztalokon egymás hegyén-hátán állt a 

piszkos edény. A férfi, aki a jöttükre megjelent a pult mögött, idegesnek látszott. Nem a 

legjobb időzítés, hogy egy nagy szívességre kérjék, gondolta Sophie. Azért rámosolygott. 

– Két bögre teát kérnénk. – Hallotta, ahogy Luke morog a háta mögött, valószínűleg, mert 

kávét szeretett volna, de Sophie nem vett róla tudomást. 

– Nagyon elfoglaltnak látszik. 

– Ja. Itt egy egész busznyi, illetve minibusznyi turista, s mindenki kávét meg süteményt 

akar. És alig van segítségem. Mindjárt letörlök maguknak egy asztalt. 

– Ne fáradjon vele. Luke, azt hiszem, ennünk kellene valamit. – Magában azon 

imádkozott, hogy Luke meghallja hangjában a célzást, és ne mondja, hogy nem éhes. 



– Azt hiszem, ennék egy csokis muffint – mondta. 

Sophie vágott egy grimaszt. 

– Nem szeretem a muffint. Az csak süteményutánzat. Egy szelet citromtortát kérek. 

Minden beosztottja betegállományban van? 

– Influenzajárvány. Átkozottul kellemetlen! 

– Úgy látszik, mindenütt ez van. – Majd Sophie a tárgyra tért. – Ha kölcsön tudna adni 

nekünk egy laptopot, két órát dolgozom magának, ingyen. Letakarítom az asztalokat, 

elmosogatok… – Észrevett egy tálat, amelyen néhány pogácsa árválkodott. – És készítek egy 

jó adag friss pogácsát is esetleg. – Egy másodperccel később elgondolkodott, vajon a 

társadalom felkészült-e az ilyesfajta cserekereskedelemre. 

A férfi a homlokát ráncolta. – Máskor is jön? – Teásbögréket kezdett rakosgatni egy 

tálcára, egy kancsóba pedig tejet töltött, közben azzal küszködött, hogy kitalálja az értelmét 

annak, amit Sophie az imént mondott neki. 

– Muszáj megnéznünk az e-mailjeinket. A nagybátyámnál szálltunk meg, neki nincs 

számítógépe. A könyvtár zárva, és arra gondoltam, hátha van esetleg egy laptopja. Cserébe a 

használatért, besegítek. Nagy tapasztalatom van az ilyen munkában, és kitűnően főzök. – Háta 

mögött keresztbe tette két ujját. Valóban nagyon jól főz, de nem volt szokása a dicsekvés. 

Most viszont a szükség legyőzte szerénységét. 

– Értem. Hát nem is tudom. 

– Adjon egy tálcát, és rendbe teszek egy asztalt. Néhány asztalról gyakorlott kezekkel egy 

tálcára halmozta a piszkos edényeket. 

– Van számítógépe? – Sophie érezte, ha a válasz igen, minden más akadályt legyőz. 

– Fent az irodában – mondta a férfi bizonytalanul. 

– Becsületszavamra, csak az e-mailjeinket szeretnénk megnézni. Ha laptopja van, akkor 

lehozhatná ide, és nem kell aggódnia a biztonságáért. El fog ámulni, mennyi munkát el tudok 

végezni két óra alatt! – Letette elé a megrakott tálcát a pultra. 

A férfi egy pillanatig habozott. 

– Oké. Kétségbeejtő helyzetben vagyok. Van egy kötény a konyhaajtó mögött, 

kölcsönveheti. 

Ahogy kimondta, egy csapat nő lépett be, bevásárlószatyrokkal a kezükben. 

– Ha nem kapok egy csésze teát egy másodpercen belül, lejár a szavatosságom! 

 

Szerencsére, a jó néhány kávézóban és borozóban szerzett rutinja segítségével Sophie itt is 

hamar eligazodott, és nagyon gyorsan dolgozott. Luke nem kis bámulatára, pillanatok alatt 

letakarította az asztalokat, bepakolta a mosogatógépbe a csészéket, és közben lisztet öntött 

egy hatalmas mixerbe, amíg várta, hogy a mosogatógép kész legyen. Még jobban 

elcsodálkozott azon, ahogy a mosogatóprogram percek alatt lejárt, és Sophie máris kiürítette, 

a tányérokat és csészealjakat sorba rakta. A lány szerencséjére a férfi, akinek Jack volt a neve, 

még azelőtt lehozta a laptopot az irodából, mielőtt elkövethetett volna bármilyen durva hibát, 

amellyel aztán egy életre lerombolná a Luke-ra gyakorolt hatást, és még azelőtt 

kipenderítenék őket, mielőtt esélyük lenne rácsatlakozni a netre. 

Sophie nagyon igyekezett, hogy jó munkát végezzen, még ha jelen esetben nem a pénz volt 

is a tét, amivel pedig tudott volna mit kezdeni. Luke-nak már mondta, és komolyan is 

gondolta, hogy nem bánja, ha rajta élősködik, de tudta, hogy a férfi valószínűleg nem is sejti, 



mennyire kevés pénze van. Boldogan megosztotta vele, amije volt, de Luke-ot biztosan 

sokkolná, ha neki kellene ilyen kevésből kijönnie. 

Amíg Jack mindent beüzemelt, Sophie megtanította Luke-ot evőeszközt törölgetni, 

valamint kávét és teát felszolgálni, így amikor Luke végez az e-mailjeivel, ő is odaülhet a 

géphez, s nem kell túlzott bűntudatot éreznie amiatt, hogy magával rántotta egy olyan vad 

örvénybe, amit egy forgalmas kávézó jelent. 

Amíg Luke levelet írt Alinek, és néhány más embernek az irodába, Sophie bekente a 

pogácsákat tejjel, és óvatosan rászórta a reszelt sajtot. Éppen betette a sütőbe, amikor Luke 

szólt, hogy ő következik. 

– Oké, ha tíz percnél tovább ülnék a gép előtt, figyelmeztess, mert meg kell néznem a 

pogácsákat. –Habozott. – Nem hiszem, hogy te szeretnéd… 

– Nem. Nem vállalom a felelősséget a pogácsákért. Egyébként is mik azok? 

Sophie nevetett. – Majd meglátod. 

Gyorsan végzett az e-mailjeivel. Kettőnek a tárgya Cornwall volt. Majd kiugrott a szíve 

izgalmában. Végre válasz! 

Sophie megkereste Jacket. 

– Van nyomtatója? Néhány levelemet jó lenne kinyomtatni. Van rá esély? 

Jacket lenyűgözte, hogy mennyi munkát végzett el Sophie, és ilyen rövid idő alatt. 

– Ezt nevezem sebességnek! – mondta. Sophie elnevette magát. 

– Luke is azt mondta, olyan vagyok, mint akit megcsípett a bolha, de bőven van itt mit 

csinálni, és maga nagy szívességet tesz nekünk. Szeretném, hogy mindkettőnknek megérje az 

üzlet. 

– Nagyon rendesen megdolgozik a cseréért! 

– Luke, menj és rendezd el Jackkel a laptopot, amíg én itt folytatom. 

Megnézte a pogácsákat, és úgy döntött, még pár percig sülhetnek, ránézett az órájára, aztán 

kiszolgált néhány vendéget. Majd felszaladt az emeleti irodába megnézni, hogy a két férfi 

beüzemelte-e már a nyomtatót. Éppen időben érkezett vissza, hogy kivegye a pogácsákat a 

sütőből. Örült, hogy a belső órája nem hagyta cserben. 

 

– Sophie, biztos benne, hogy nem akar nekem dolgozni? – kérdezte Jack, amikor távozni 

készültek. – Akármennyit kap most, én a dupláját fizetem. 

– Boldogan jönnék, ha itt élnék – válaszolta Sophie –, de sajnos nem itt lakom. Csak 

megszálltunk itt Eric bácsikámnál. 

– És nem is hagyja, hogy kifizessem azt a sok munkát, amit elvégzett? 

Sophie tudott volna mit kezdeni a férfi által felajánlott tíz fonttal, de megállapodtak, és 

nem akart visszakozni. 

– Nem, nem, két óra munka a számítógép használatáért és a nyomtatóért. Rendben 

vagyunk, köszönöm. 

– Te aztán nem semmi vagy, Sophie Apperly! – állapította meg Luke, miután elhagyták a 

kávézót. – Elképesztő! 

Sophie elpirult a dicsérő szavakra, de elhessegette. 



– Egyébként is ezt szoktam csinálni, mármint munkát. Amikor éppen nem 

bébiszitterkedem, kávézókban és bárokban dolgozom, amióta befejeztem az iskolát. Mármint, 

természetesen nem rögtön bárokban kezdtem. 

– Ne szerénykedj! Nagyszerű lány vagy, ha a családod nagy része nem értékel is. 

Sophie vállat volt, még mindig pirulva. – Hát, tudod, a családok már csak ilyenek. 

Aztán, mivel szerette volna másra terelni a szót, így szólt: 

– És mit szólsz az e-mailekhez! Két különböző szál Matilda házához! 

– Igen, az jó. – Luke nem volt annyira lelkes. 

– Úgy látom, nem örülsz. 

– Nem arról van szó, hogy nem örülök, csak úgy néz ki, nem olyan könnyű új papírokat 

csináltatni. Nem sikerül pénzt utalni a számládra, és nem értem, hogy ebben az elektronikus 

világban miért nem megy ez olyan egyszerűen. 

– Nem szükséges pénzt utalni nekem. 

– De igen. Nem szoktam meg, hogy fizessen nekem egy… 

– Egy lány? 

Szégyenlősen elvigyorodott. – Te mondtad. 

– Nem fog megártani neked – mondta Sophie határozottan, bár kicsit aggódott, meddig lesz 

elég kettejüknek a pénz. Ha találna egy bankot, ellenőrizné az egyenlegét. 

– Akkor indulunk Cornwallba? – kérdezte Luke. 

– Benne vagy? – kérdezte boldogan Sophie. 

– Persze. 

– Akkor előbb nézzük meg a vonatokat, aztán szereznünk kell neked valami más ruhát. 

Nem utazom körbe veled Cornwallt, ha a hosszú kasmírkabátod van rajtad. Úgy nézel ki 

benne, mint egy turista. 

– Sophie, nem telik neked arra, hogy új ruhát vegyél nekem! – mondta Luke 

aggodalmasan. 

– De igen. Azokon a helyeken, ahol én is vásárolok. Gyere utánam! Tudom, hol vannak a 

jótékonysági boltok ebben a városban. 

– Úgy érted, használt ruhások? 

– Aha! 

– Én még soha… 

Sophie karon fogta, még mielőtt befejezhette volna a mondatot. 

– Tudom, drága Luke, tudom. Az állomás erre van. 

 

– Nem hiszem el, hogy ilyen drága! – mondta Sophie a kis üvegablak mögött ülő férfinak. 

– Ennyiért már egy kisebb kocsit is vehetnénk! 

A férfi vállat vont. – Akkor vegyenek. 

Sophie egy pillanat alatt végiggondolta az ötletet: kocsit találni, megszerezni a pénzt, 

biztosítani, aztán vezetni is egész Cornwallon keresztül. 



– Vagy – folytatta a férfi – próbálják meg a buszt. Nem hiszem, hogy sokszor kellene 

átszállniuk. 

– A busz! Ragyogó ötlet! – kiáltott fel Sophie. –Merre van a buszpályaudvar? 

Luke, nem tagadva meg önmagát, lejegyezte az útbaigazítást. Jó hosszú séta volt. 

 

A busz sokkal olcsóbb, és csak egyszer kell átszállniuk, magyarázta Sophie bátorítón. 

Tudta, hogy Luke nem fogja élvezni a majdnem hétórás buszozást, ő sem, de már megszokta 

a hosszú és kényelmetlen utazásokat. Luke viszont a repülőn is az első osztályon utazott, 

hacsak nem a különgépén, az autóját magánsofőr vezette, vagy ha netán vonatozott, azon 

biztosan hordárszolgálat volt. Az út sokkoló lesz neki, de talán tanulságos is, ha látja, hogyan 

él a másik oldal. 

– Gyere! – mondta Sophie, miután kifizette a jegyeket. – Keressünk neked valami kevésbé 

nagyvárosi öltözéket. Bár csodálatos ez a kabát – tette hozzá, és lopva megcirógatta, abban 

reménykedve, egy nap majd ő is ilyen gyönyörű anyagokkal dolgozhat. 

Amikor Luke-ot felruházták farmerral, viharvert bőrdzsekivel és edzőcipővel, ami hála 

istennek vadonatúj volt (Sophie tudta, sose tudná rávenni arra, hogy használt cipőt hordjon), a 

lány úgy érezte, így már jobban illik az öltözéke egy vidéki kiruccanáshoz. 

– Gondolj arra, hogy ez ugyanolyan, mint amikor te vettél nekem ruhákat a villásreggelire 

– mondta Sophie, mikor Luke tiltakozni próbált. – Legalább most kvittek vagyunk. 

A lány agyában ott motoszkált a gondolat, hogy esetleg stoppolniuk is kell majd a 

cornwalli utakon. Ő maga sem csinálta már évek óta, de ha muszáj, akkor muszáj. De Luke-

kal stoppolni, aki pontosan úgy néz ki, mint egy New York-i bankár, roppant kínos lenne. 

Amikor visszaértek Eric bácsi házába, Sophie lerogyott a Luke melletti székbe, és 

elfogadta a hatalmas pohár whiskyt, amit a bácsi a kezébe nyomott. Hosszú nap volt. 

– Azon töprengek – szólalt meg Eric bácsi –, miért nem eszünk mostanában halat és sült 

krumplit? 

Sophie Luke-ra nézett és kuncogott. 

– Már évek óta nem ettem. Az én időmben még újságpapírból fogyasztottuk, gondolom, ez 

is hozzátett valamit az ízéhez – folytatta rendületlenül. 

– Manapság hungarocelldobozban adják, kis favillával – mondta Sophie. 

– Be kell vallanom, nagyon szeretném kipróbálni – mondta Luke. 

– Bácsikám? 

– Igen? 

– Állja nekünk a halat sült krumplival? Ígérem, ha elrendeztük a fúrási jogokat, mindent 

visszafizetek. 

– Na, majd meggyőződöm róla, te kis csibész! – előszedte a pénztárcáját, kihúzott belőle 

egy húszfontost, és odaadta Sophie-nak. 

– Jól tennéd, ha addig is szereznél neki egy kevéske zöldborsópürét, amíg a halat intézed. 

És talán egy kis buggyantott tojást. Egy fiatalembernek az ő helyzetében – Sophie-ra nézett – 

muszáj jó erőben tartania magát. 

– Maga egy gonosz kis ördög – mondta Sophie, és megcsókolta. – De azt hiszem, Luke 

már eleget szenvedett. 

 



Ahogy visszafelé bandukoltak a téli utcákon a szorosan begöngyölt csomagokkal, 

amelyekből enyhe ecetszag áradt, Sophie úgy érezte, szeretne belekarolni Luke-ba, és úgy 

tenni, mintha ők lennének az a szép pár, amiről minden lány álmodik. A férfi eljött vele a hal 

és sült krumpli „portyára”, ahogy nevezte, de előtte még visszaöltözött a saját ruháiba. 

Kabátja és fényes cipője valahogy nem illett ide, de így is nagyon vonzó volt. 

– Nagyon szeretek séta közben halat és sült krumplit enni papírból, de ez szörnyen illetlen 

dolog – mondta Sophie sóvárogva. 

– Nem gondoltam, hogy törődsz az ilyesmivel. Nagyon szabad léleknek tűnsz – mondta 

Luke kissé meglepetten. 

– Tudom. Az is vagyok, és ha Eric bácsi nem várna otthon a saját adagjára, valószínűleg 

azt javasolnám, hogy nyissuk ki, üljünk le egy padra, és együk meg. Akkor a legjobb, amikor 

még teljesen friss, és égeti az ujjaidat meg a szádat. – Megállt. – Az anyám megbotránkozna, 

ha látna. 

– Lehet, hogy gyerekkorodban elcseréltek? 

Sophie kuncogott. 

– Lehet, bár nem valószínű. Nagyon hasonlítok az anyámra. 

– Ó nagyon jól néz ki – állapította meg Luke. 

– Köszönöm! Akkor ezt most úgy veszem, ha majd annyi idős leszek, mint ő, én is nagyon 

jól fogok kinézni. 

– Addig pedig nagyon vonzó vagy! 

Sophie megint elpirult. 

– Te is. 

Luke nevetett, és Sophie rájött, ilyen megjegyzést valószínűleg nem kap az őt körülvevő 

nőktől, még ha ezt gondolják is. 

– Szerinted Matilda enne halat és sült krumplit az utcán? – kérdezte Sophie, hogy elterelje 

a társalgást a bókokról. 

– A nagyinál minden lehetséges. Sose tudom, mit tesz a következő pillanatban. Itt van 

például ez a ház. Miért nem gondolt rá már korábban? 

Mivel Sophie attól félt, Luke újra felemlíti, hogy ő az oka a nagyanyja hóbortos ötletének, 

gyorsan így szólt: 

– Nem tudom, de nagyon remélem, hogy megtaláljuk neki. Milyen izgatott lenne! 

Luke csak csóválta a fejét, és mosolygott. 

 

– Ez a krumpli tiszta ragacs – reklamált Luke, miközben figyelte, ahogy Sophie kiosztja a 

tányérokra, amelyeket épp most vett ki a sütőből. 

– Ilyennek kell lennie – mondta Sophie. – Legalábbis mindig ilyen. Az állaga fokozza a 

bűnös élvezet érzését, mivel tudod, hogy jó zsíros. 

– A régi szép időkben marhazsírban sütötték ki – tette hozzá Eric bácsi. 

Sophie meglepődött. – Nem is tudtam, hogy ennyi mindent tud róla, Eric bácsi! 

– Meg lennél lepve, hogy még mi mindenről, ifjú hölgy! 

– Úgy tűnik, nagyon szerteágazók az ismeretei – mondta Luke, amint gyanakodva nézte a 

tányérját. 



– Készítek neked valami különlegesen finomat. 

Sophie levágott két szelet kenyeret, és megvajazta őket. Ezután rátett néhány sült krumplit 

a puha, fehér kenyér tetejére, és átnyújtotta Luke-nak. 

– Ezt edd meg, és mondd, hogy nem finom! 

– Mi ez? – Luke úgy nézett az ételre, mintha harapna. 

– Sült krumplis szendvics. Tehetsz rá ketchupöt is, ha szeretnél. Rákmegelőző hatású – 

tette hozzá Sophie. 

– Kér maga is egyet, Eric bácsi? 

– Mi az a ketchup? – kérdezte tőle a bácsikája. 

– Paradicsomszósz – mondta Sophie. – Milyen a szendvics, Luke? 

– Meglepően jó. 

– Látod! Mondtam neked! 

 

Mire másnap megérkeztek Truróba, már beesteledett. Alig aludtak valamicskét a buszon, 

és mindketten kimerültek voltak. 

– De legalább sokat láttam a vidékből – mondta hősiesen Luke. – Még így is, hogy főként 

éjjel utaztunk. 

– És pöpec kis vécé volt a buszon, ami sokat számít – tette hozzá Sophie. 

– Azt nem mondanám rá, de a célnak megfelelt. 

– Ha befejeztük a vécévitát, nézhetnénk valami szállást reggelivel. Két szobával – tette 

hozzá sóvárogva. 

– Egy szoba olcsóbb lenne – mondta Luke. 

– Az igaz – mondta Sophie –, de mi van, ha franciaágyas szobát kapunk? Akkor hol 

alszunk? 

Luke elnevette magát. 

– Nem kétséges. Az ágyban, együtt. 

– Nézd, Luke, el kell mondanom, hogy sosem alszom együtt senkivel az első randimon – 

mondta a lány, ugyanabban a kötekedő hangnemben. 

– Ezt örömmel hallom, Sophie, de le kell szögeznem, hogy ez már legalább az ötödik 

randink. 

Sophie egyenesen a szemébe nézett. 

– Azokat nem igazán nevezném randinak, és még nem tartunk ott, hogy közös szobában 

aludjunk. 

Luke vállat vont. 

– Te vagy a főnök. 

Sophie úgy gondolta, hogy akkor ezt most dicséretnek veszi. 

Januárban is nyitva tartó szállást találni elég nehéz volt, de végül sikerült, és ráadásul két 

szobát kaptak. 

– Szóval, maguk ketten csak barátok? – kérdezte a férfi, aki megmutatta a szobájukat. 

Kíváncsi volt a váratlan téli látogatókra. 



– Meleg vagyok – mondta Luke nyájasan. – Inkább külön szeretnénk aludni. 

Sophie elfojtotta a kuncogását. Nagyon tetszett neki, hogy a kialvatlanság komolytalanná 

tette Luke-ot. A férfi bólintott. 

– Jönnek ide mindenféle emberek. Nem gond. Hány órakor szeretnének reggelizni? 

– Nyolckor – felelte Sophie. – Neked megfelel, Luke? 

– Meg, ha idejében le tudunk feküdni. Ki kell nyújtózkodnom, mielőtt az izmaim elfelejtik, 

hogyan kell. 

– Mi lenne, ha ennénk valamit? 

– Van egy remek kis étterem a sarkon – mondta a férfi. 

Sophie nyelt egyet. Egyáltalán nem volt benne biztos, hogy ezt most megengedhetik 

maguknak. Szerencsére úgy látszott, Luke is rájött erre. 

– Túl fáradt vagyok az evéshez – mondta a férfinak. – Az időeltolódás miatt. 

– Ó, rendben. Megértem – szólt a férfi. 

– Én is hulla vagyok – mondta Sophie, mert tudta, hogy Eric bácsinak hála, maradt még 

néhány szendvics a táskában. 

– Buszos időeltolódás is létezik? – kérdezte Sophie, mikor később a szobájában 

találkoztak, hogy megegyék a szendvicseket és teázzanak egyet. 

– Hogyne. – Luke kinyújtóztatta a lábát az egyik ágyon. – Minden bizonnyal én is attól 

szenvedek. 

Eric bácsi ragaszkodott hozzá, hogy Sophie szendvicseket készítsen a hosszú útra. Azzal 

indokolta, hogy a háború alatt az ember sohasem tudhatta, mikor kap legközelebb enni. 

Sophie egyszerűbbnek vélte elkészíteni a falatkákat – ahogy Eric bácsi nevezte –, mintsem 

azon vitatkozni, hogy Anglia most nem áll háborúban, és most éppen jegyrendszer sincs. 

– A marmite-osak bírták a legjobban – mondta Sophie, miközben kicsomagolt egyet a 

fóliából. – Pont ahogy szereted. 

Luke elvette a feléje nyújtott szendvicset. 

– Finom, bár nem vagyok benne biztos, hogy a táskádban való utaztatás sokat dobott az 

ízén. 

Sophie bólintott, miközben egy rémesen átázott sajtos-salátás szendvicset majszolt. 

– Tudom, de a semminél azért jobb. 

– Annál feltétlenül – helyeselt Luke. – És a teával mi újság? 

Sophie jót mulatott, hogy Luke így megkedvelte a teát Angliában, felkelt az ágyról, és 

elkészítette. 

 

– Szóval ez volt a tipikusan cornwalli – mondta Luke, miután másnap reggel kifizették a 

számlát és elhagyták a szállást. 

– Aha, alig lehet megkülönböztetni a tipikusan angoltól. 

– De Cornwall is Anglia része, nem igaz? – Úgy tűnt, Luke nem egészen érti. 

– Attól függ, kivel beszélsz. Megvan a saját nyelvük. – Megszólalt a telefonja. – Ó, téged 

keresnek! 



Luke elvette tőle a telefont, és egy ideig beszélt rajta. Amíg magára maradt, Sophie 

elővette a pénztárcáját, és megszámolta a pénzét. Aztán megnézte a bizonylatot, amelyet a 

legutóbbi készpénzfelvételnél kapott. Ötven fontja maradt. Még volt félretett pénze, de ahhoz 

nem tud könnyen hozzájutni. Aggasztó volt a helyzet. 

Luke sietve jött vissza, elégedettnek látszott. – Hé! Van pénzünk! 

– Tényleg? 

– Aha! Ali elintézte, hogy az itteni bankba utaljanak nekünk. 

– Melyikbe? 

Luke megmondta a nevét. 

– Kivehetem mindet készpénzben. Végre nem fogok teljesen tőled függni! 

– Szuper! – Sophie nem tudta volna pontosan megmondani, mit érez valójában. Eltekintve 

az aggodalmától, hogy nincs elég pénze, meglehetősen élvezte ezt a függő viszonyt. 

– Bérelhetünk autót – Luke ujjongva folytatta. – Nincs több tömegközlekedés! 

– Nálad van a jogosítványod? – kérdezte Sophie. 

– Ööö, nincs. De nálad van. 

– Ühüm – ismerte el Sophie. Nem akarta bevallani, hogy nem valami gyakorlott vezető. – 

Ne aggódj, bérelek egy kocsit, és vezetheted te. 

Luke a fejét rázta. 

– Ügyvéd vagyok, ami azt is jelenti, hogy be kell tartanom a törvényt. De elárulom, nem 

vagyok valami jó utas. 

– Klassz – mondta Sophie csendesen. Mi is lehet jobb vezetési gyakorlat, mint 

végigvezetni a cornwalli utakat egy milliomossal az oldalán? 

 

A kocsibérléssel elment az ebédidejük, de végül beülhettek egy szép kis Renault Clióba. 

Sophie ült a kormányhoz, mellette Luke hosszú lábát behúzta az ülés alá. Nála voltak a 

térképek, amelyeket az autóhoz kaptak. 

– Lehet, hogy vennünk kellene egy részletes közigazgatási térképet is – mondta Sophie –, 

ha az e-mailben megjelölt helyet keressük, ami elég kicsi. – Sophie két lehetséges nyomot is 

kapott e-mailben. Mindkettő nagyjából ugyanazon a környéken volt. Úgy döntöttek, 

legegyszerűbb, ha a Truróhoz közelebbivel kezdik. 

Luke pillanatok alatt tökéletesen visszahajtogatta a térképet. Sophie ránézett. Arra gondolt, 

nem is emberi lény, aki erre így képes. Talán egy másik bolygóról jött, ahogy mindig is 

gyanította. 

– Oké, akkor menjünk el abba az üzletbe, ahol ilyen térképeket árulnak. – Bár nem nála 

volt a kormány, de az autó és a pénz birtokában Luke átvette az irányítást. 

– Azt is meg tudod mondani, hogy az merre van? –kérdezte Sophie. 

– Nem, de próbáljuk meg a városközpont felé, valahol ott kell lennie. 

Sophie vacakolt a sebességváltóval, míg rájött a működésére, aztán higgadtan elindult. 

– El is feledkeztem a sebességváltóról – mondta Luke. – Miért nem automatát béreltünk? 

– Drágább lett volna – mondta Sophie, akinek egész életében mindig mindenből a 

legolcsóbbat kellett beszereznie. – Mennyi pénzed van? 



– Ötszáz font – felelte Luke. – A kocsi körülbelül hatvan font volt három napra. Három 

nap alatt lerendezzük ezt az egészet. Anglia kis ország. 

– Igen, a távolságok viszont nagyok – mondta Sophie, de közben érezte, hogy ennek nem 

sok értelme van. – Vidéken az utak néhol meglehetősen nehezen járhatók. 

Luke még nem látta igazán Cornwallt, gondolta. Ő maga sem ismerte jól, de már nyaralt 

itt. Tudta, milyen zavarók tudnak lenni a magas falakkal és sövényekkel elválasztott keskeny 

útsávok. 

– Maximum három napot szánhatok erre az ügyre – mondta Luke. – Addigra már minden 

iratom, a lakásom és egyéb készen vár Londonban. Vissza kell mennem. 

– Akkor tegyél félre néhány száz fontot a vonatjegyedre – mondta Sophie kicsit 

sértődötten, mivel úgy látszott, Luke már szívesen szabadulna tőle most, hogy ehhez minden 

eszköz a rendelkezésére állt, és az együtt töltött idő csak egy feladat a számára. Sophie úgy 

gondolt rá, mint jó bulira. 

– Tényleg? Olyan sok? 

– Valószínűleg. De ne aggódj, a busz olcsóbb. 

– Többé fel nem szállok a buszra – mondta Luke szilárdan. – És, Sophie, nem arról van 

szó, hogy azonnal vissza akarok rohanni, de amint megvannak a rokonaid, és a kezemet a 

szívemre téve elmondhatom a nagyinak, hogy a háza már nem létezik, vissza kell térnem a 

való világba. 

– Tudom – mondta Sophie, és belevetette magát a forgalom sűrűjébe, miközben parkolót 

keresett. Jobb, ha minél hamarabb megszerzik a térképet, megtalálják, merre vegyék az irányt, 

és elhagyják a várost. Ha csak ilyen kevés idejük marad, amit együtt tölthetnek, azt nem 

pazarolná arra, hogy megpróbál kiigazodni az egyirányú utcák rendszerében. 



Tizenhatodik fejezet 
 

 

 

 

 

– Ne gyere nekem ezzel a dumával hogy a nők nem képesek kiigazodni a térképen – 

mondta Sophie ingerülten. – Én képes vagyok, csak abban nem vagyok jó, hogy melyik a jobb 

és a bal, és most a másik balra mentem. 

– Ami a jobb – állapította meg Luke. 

– Oké! 

Eltévedtek. Luke, ölében a már kevéssé gondosan összehajtott térképpel, türelmes volt, de 

közben a fogát csikorgatta. 

– Ha annyira ügyesen tájékozódsz, talán nekem kéne kezelésbe vennem a sebességváltót. 

– Arra nincs szükség. Csak mondd meg, hogy most merre menjek. 

Sophie mindent elkövetett, hogy Luke jobban érezze magát. Tudta, a férfi utálja, hogy nem 

az ő kezében van a kormány. Teljesen megbízható sofőr volt, és Luke-nak nem volt oka, hogy 

ne érezze magát biztonságban, de jobb szeretett volna maga vezetni. 

A férfi a térképet bámulta, de nem szólt semmit. Végül Sophie elvette tőle. Óriási 

erőfeszítésébe került, hogy ne hirtelen tépje ki a kezéből. 

– Szerintem erre az útra kellene rámenni, és akkor csatlakozhatnánk erre. Látod? 

– Igen! 

Látszott, hogy küszködik a térképpel. 

– Nincs szükséged olvasószemüvegre? – vetette fel Sophie. – Kicsit idősebb vagy nálam. 

– Na, ebből elég! Húzódj le! Én vezetek! 

Mivel látta, hogy a férfi türelme elfogyott, Sophie lelassított, hogy megálljon és 

biztonságban beszélhessék meg a dolgot, arra az esetre, ha esetleg vitatkozásba torkollna. 

Talált egy leállósávot, és lehúzódott. 

– Rendben, Luke. Jelenleg nincs jogosítványod. 

– De van, csak nincs nálam. És Ali már csináltatja a másolatot. Napokon belül a kezemben 

lesz. 

Sophie majdnem felkiáltott, hogy milyen gyorsan elintézte, de meggondolta magát. Nem 

hitte el, hogy ez lehetséges. 

– Nem hiszem, hogy van biztosításod… 

– Ezt is megkockáztatom. 

– De ügyvéd vagy! Kötelességed betartani a törvényeket! 

– Ali majd szerez nekem egy ügyvédet, aki pillanatok alatt kihoz a rács mögül. 

Sophie felsóhajtott. Már megint ez az Ali, az összes probléma megoldása, ami pedig ő 

szeretne lenni. 

– A sebességváltóval Ali sem tehet semmit – mondta morcosan. 



Az egész remek közös kaland lehetett volna, és most, mivel Luke nem tud eligazodni egy 

térképen, és nem bír egyszerű utas lenni, már be is furakodott közéjük a mindenható Ali! 

– A sebességváltóval magam is elboldogulok! Inkább fogd azt a térképet, és mutasd meg, 

merre kell menni! 

Sophie bosszúságára Luke sokkal jobban érezte magát, hogy ő vezethet, és nagyon gyorsan 

belejött a bal oldali közlekedésbe és a sebességváltásba is, mivel pedig Sophie tényleg jól 

navigált, hamar megtalálták a Falmouthba vezető utat. Ha volt egy kis gondolkodási ideje, azt 

is meg tudta mondani, melyik a jobb és a bal. Segítségképpen a jobb kezére húzta Matilda 

gyűrűjét. Gondolatai visszakalandoztak oda, amikor Matilda nekiadta a gyűrűt, a villásreggeli 

előtt, ahol találkozott Alivei. Akkor ő, Sophie volt a megmentő. Most ezt a címet elbitorolta 

tőle az elbűvölő, a hatékony és kifinomult Ali, aki Luke-kal dolgozik, és most a távolból is 

megoldja az összes problémáját. Hirtelen felkavaró gondolat jutott az eszébe, de nem volt 

ideje végigkövetni. Leszámítva néhány útbaigazítását, elég hosszú utat tettek meg teljes 

csendben. 

Amíg a főúton voltak, Sophie-nak volt ideje mérgelődni magában, milyen igazságtalan, 

hogy a férfiak jobbak a térbeli tájékozódásban és a műszaki dolgokban. 

– Egy sörözőben találkozunk a kapcsolattartónkkal – mondta Sophie, miután lenyelte az 

ezzel az alapvető igazsággal kapcsolatos felháborodását. 

– Miért is nem lep meg ez engem? Csak azt ne kérd, hogy angol sört igyam! Tudom, hogy 

nagyon eredeti, de én nem szeretem. 

– Nem is mernék arról álmodni, hogy bármit itassak veled! – mondta sértődötten Sophie, 

habár ő sem szerette a hagyományos, keserű italt. – Egy sörözőben azt ihatsz, amit csak 

szeretnél, akár kávét is. Különben, ha te vezetsz, jobb, ha az alkoholmentes italok mellett 

maradsz. Egyébként a következő kereszteződésnél balra lesz. – Határozott mozdulatot tett a 

kezével, hogy bizonyítsa, valóban balra gondolt. 

– Messze vagyunk még? – kérdezte Luke, miután már vagy fél órája igyekeztek a meredek 

cornwalli töltéseken. – Már jó ideje nem láttam táblát, és kezdek megéhezni. 

– Én is. Szerintem már nem kell sokat menni. Még néhány mérföld, és megérkezünk a 

faluba. A folyó mellett van. – Megállt. A zavaró gondolat még mindig ott motoszkált a 

fejében. 

– Luke! 

– Igen? 

– Ali még mindig azt hiszi, hogy jegyesek vagyunk? 

Eltartott egy pillanatig, mire Luke rájött, miről beszél. 

– Ja, nem – mondta könnyedén. – Már elmagyaráztam neki mindent. Nem volt igazságos, 

hogy nem avattam be. 

– Miért? – Sophie nagyon szerette volna tudni. –Miért nem volt igazságos? 

– Csak azért kellett az eljegyzés, hogy távol tartsa a szőke macákat – magyarázta. 

– Akkor használhattál volna egy nagy botot is – mondta Sophie. – Az is megteszi. Egy 

rakás pénzedbe került megjátszani, hogy eljegyeztük egymást. Es Matilda egyik gyűrűjébe. 

– Biztosíthatlak, hogy megérte. Itt kanyarodjunk le? 

– Aha – mondta Sophie. – Ó, hát nem csodálatos? –A hirtelen eléjük táruló látvány elvonta 

a figyelmét a faggatódzásról. – Olyan, mintha itt már tavasz lenne. 



– Amikor eljöttem otthonról, nálunk vagy méteres hó volt – mondta Luke. 

– Imádom a havat! – mondta Sophie. – Mármint a rendes, sűrű havat, nem azt, amelyikből 

latyak lesz, amint földet ér. 

– Lehet, hogy nem szeretnéd ennyire, ha együtt kéne élned vele – mondta Luke. 

– Biztos vagyok benne, hogy akkor is. Fejezzük már be a vitatkozást! A mindenit, nagyon 

meredek itt az út! 

Lassan kanyarogtak lefelé, mire meglátták a folyót a falu végén. Olyan volt, mintha az út 

egyenesen belevezetne. Szerencsére, mikor már majdnem ott tartottak, hogy a kerekek is a 

vízbe érnek, az út kiszélesedett, és megláttak egy nagy sörözőt. 

– Hála az égnek! – mondta Sophie. – Biztosan főznek is. 

– Nekünk pedig van elég pénzünk – tette hozzá épp annyira lelkesen Luke. – Nem szoktam 

hozzá, hogy mindent fillérre kiszámoljak. 

– Pedig ez akár erősítheti is a jellemet – mondta Sophie. – Következésképpen az én 

jellemem már olyan szilárd, akár a kínai nagy fal. 

Luke nézése kíváncsivá tette. Volt benne huncutság, elnézés meg valami más is. 

Lehetséges, hogy vonzalom? Erre a gondolatra elpirult. 

 

Csak kettőre beszélték meg a találkozót Sophie kapcsolattartójával, Jacca Tregorrannal, így 

maradt még egy órájuk, hogy nyugodtan megebédelhessenek. A söröző elbűvölő volt, tele 

sötéten fénylő kis helyiséggel, érdekes tárgyakkal, kényelmes asztalokkal és székekkel, 

valamint kandallókkal, amelyekben pattogott a tűz. Közvetlenül az egyik mellett találtak egy 

asztalt, majd átnézték az étlapot. 

– Halat kéne ennünk – javasolta Sophie. – Pompásan készítik errefelé. 

– Van sült krumpli is az étlapon – mondta Luke. –Vajon nagyon zsíros? 

– Remélem, nem. Csak a hal- és sültkrumpli-árusoknál olyan. És ott sem mindig. 

Sophie tényleg szerette volna, ha Luke-nak igazi gasztronómiai élményben lenne része. 

Nem akarta, hogy rossz véleménye legyen a cornwalli ételekről, mert tudta, milyen ízletesek. 

Cornwall, amelyet most ez a bizonyos söröző képviselt, nem hagyta cserben Sophie-t. 

Azonnal hozták a finoman illatozó levest, hozzá ropogós héjú kenyeret, amely egyenesen a 

kemencéből kerülhetett az asztalra. A ráktorta friss volt, és ízletes, a sült krumpli pedig mesés, 

kívül ropogós és aranyszínű, belül pedig puha és omlós. Kitűnő volt hozzá a házi majonéz. 

Elfeleztek egy üveg ásványvizet, mivel úgy döntöttek, bármelyikükre szükség lehet a 

vezetésnél. 

– Pompás ez az étel – állapította meg Luke. – Mindig ilyen jól főznek Cornwallban? 

– Remélem – mondta Sophie. Meg volt róla győződve, hogy így van. – Vegyél még 

krumplit. 

– Mmm. – Luke jó étvággyal folytatta az evést. – Ez a legfinomabb étel, amit Angliában 

ettem, és nem te főztél. 

Sophie elpirult és elfordította a fejét, rettentően jólestek neki a férfi szavai. Luke nem 

túlzott, amikor a lány főztjét dicsérte, és látszott rajta, hogy tényleg ízlett neki. 

– Köszönöm. – Hogy viszonozza a kedvességét, hozzátette: – Vezetek én tovább, ha 

szeretnéd. Látnod kell a tájat! Olyan gyönyörű! Nem csoda, hogy Matilda nosztalgiával 

gondol Cornwallra. 



– Igen, most már sokkal jobban értem, miért akarja annyira megtalálni a régi házát. Azt 

hiszem, ahogy az ember idősödik, szereti összegyűjteni az emlékeit, és biztonságba helyezni 

maga körül, hogy tudja, hol lelhetők fel. 

– Luke! – mondta Sophie. – Ez már-már költői! 

– Tudod, van lelkem is. 

– Csak általában jól elrejted az elegáns öltönyöd és a ropogósra vasalt inged alá. 

– Fogalmad sincs, ifjú hölgyem, mi megy végbe az öltönyöm és az ingem alatt – mondta 

szigorúan. 

Sophie mosolygott, miközben felitatta az utolsó csepp majonézt egy sült krumplival. 

– Eszünk pudingot? 

– Desszertet? Szerintem igen. Elvégre nem tudhatjuk, mikor eszünk újra. 

Sophie nevetett. 

– Szerintem azt még nagyjából tudjuk, hogy mikor eszünk, de hogy hol, az egyelőre 

rejtély. Amint az is, hogy hol hajtjuk majd álomra a fejünket. Nekem meglehetősen tetszik ez 

a nomád életmód. Hát neked? 

– Hm. Szerintem is jópofa. Az életem többnyire nagyon kiszámítható. A veled való 

találkozás ezt teljesen megváltoztatta. – A tekintete elidőzött a lányon, és Sophie nem tudta 

pontosan megfejteni az arckifejezését. Gondterheltnek tűnt. Bosszús lenne? 

– Ne engem okolj! Ez az egész Matilda miatt van? –Aztán eszébe jutott „Mattingly 

özvegye”. – Vagyis főleg miatta. 

– Jó, akkor átfogalmazom. A vele való találkozásod változtatta meg az életemet. 

– Jó irányba? – Sophie ezt úgy mondta, mintha nem is érdekelné a válasz, de közben 

kétségbeesetten vágyott rá, hogy Luke igennel feleljen. Számos, kissé különös kalandnak tette 

ki, amióta Angliába jött. Nem akarta azt hallani, hogy a férfi gyűlölte minden percét. 

– Rányitottad a szemem egy teljesen másfajta életre, és ez mindig jó dolog. – Megállt. – 

Sophie… 

Ebben a pillanatban termetes férfi lépett be a sörözőbe, hatalmas bajusszal és hozzáillő 

személyiséggel. 

– Aha! Bizonyára maga Sophie Apperly! – jelentette ki. – Jacca Tregorran. 

Sophie keze egy pillanatra eltűnt a férfi tenyerében, aztán kicsit összezsugorítva ismét 

előkerült. 

Jacca Tregorran igazi egyéniség volt. Sophie arra gondolt, bizonyára tett is érte. Hatalmas 

testét, erős hangját és szívélyes természetét valószínűleg a helyiek is elismerték, a turisták 

pedig csodálták, mint egy hamisítatlan cornwalli férfit, akit az ő szórakoztatásukra 

mutogatnak. 

– Hello! – szólalt meg Sophie, lassan magához térve a férfi erőteljes bemutatkozása után. 

– Engedje meg, hogy bemutassam Luke Winchestert. Az ő nagymamája keresi a házat. 

Luke kezét is jól megszorongatta. 

– Mit isznak? Vizet?! Az nem jó! 

– Én vezetek! – vágta rá gyorsan Sophie. – És ki kell ugranom a mosdóba. 

Mire visszaért, Luke és Jacca kinyújtott lábbal ült a kandalló előtt, kezükben pintes korsót 

szorongattak, benne valami habos, borostyánsárga folyadékkal. 



– Luke! – mondta meglepetten. – Azt hittem, nem fogsz inni! Nem mintha bármi közöm is 

lenne hozzá – tette hozzá sietve, mielőtt még Jacca hárpiának gondolná. 

– Ez almabor – magyarázkodott Luke. – Nem alkoholos. – Hosszan belekortyolt, majd 

fuldokolni kezdett. 

– Nem erre számított? – kérdezte Jacca jót mulatva. 

– Nem – mondta Luke. – Amerikában az almabor inkább az almalére hasonlít. 

– Nálunk, legalábbis az eredeti, szerintem majdnem olyan, mint az ecet – mondta Sophie. – 

Én csak a szénsavas dolgokat szeretem. 

– Csak nem akar buborékos löttyöt inni?! Valami igazi ital kell magának! Egy jó kis 

cornwalli almabor… 

– Jacca Tregorran egy darabig még elidőzött a témán, célozva arra, hogy Sophie 

véleménye szentségtörés, és a jó öreg almabor soha nem árt meg az embernek. S az a 

szóbeszéd sem igaz, amely szerint döglött patkányt is tesznek a keverékbe, vagy ha mégis, az 

is teljesen ártalmatlan szokás. 

 

– Akkor beszélhetnénk a házról? – kérdezte gyorsan Sophie abban reménykedve, hogy 

Jacca erős tájszólása miatt Luke nem volt képes követni, amit mondott. Úgy látszott, tényleg 

nem, mert látható élvezettel ismét nagyot kortyolt az italból. 

– Nos, igen – mondta Jacca. – A ház. – Megállt, hogy leigya az italát addig, ameddig Luke, 

nehogy lemaradjon. – Nem hinném, hogy még mindig áll, de volt egy nagy ház a közelben. 

Rögtön arra gondoltam, amint megláttam a hirdetésüket az újságban. Ezért hívtam magukat. 

Sophie beletúrt a táskájába, és előhúzta a mostanra már kissé gyűrött fényképet. 

– Így nézett ki? 

Jacca elvette a képet. 

– Nem, aranyom, egyáltalán nem. 

Luke és Sophie egymásra pillantottak, majd a férfi ivott még egy kis almabort. 

– Tehát az, amire maga gondolt, már nem áll? –kérdezte Sophie. 

– Így van, madárkám. 

– De ha az nem is így nézett ki, akkor ez a ház még mindig itt lehet valahol. 

Jacca megvakarta a fejét. 

– Nem tudom. Most összezavarodtam kicsit. 

– Én is! – mondta Sophie. – De remélem, jó úton haladunk! 

– Ihatnánk még egy korsóval? – Jacca láthatóan úgy gondolta, az a felfedezés, hogy nem a 

megfelelő házhoz vezető nyomon vannak, még nem ok arra, hogy abbahagyják a barátkozást. 

Luke felkelt. – Az én köröm jön! – mondta. – Sophie? Még egy kis vizet? Sophie nemet 

intett. 

– Béka nő a hasamban. 

– Kérsz desszertet? – folytatta Luke. – Mi kérünk. 

Sophie megint a fejét rázta. Most, hogy már kezdte megemészteni az első fogást, úgy 

érezte, tele van. Különben sem akart több időt elvesztegetni. 



– Szerintem, ha megittátok az almabort, mehetünk. Meg kell találnunk a házat, és már 

későre jár. 

– Ó, kedvesem, arra elég halvány az esélyük – mondta Jacca, miközben úgy csóválta a 

fejét, mint ahogyan a rossz híreket szokták közölni. – Nem tudnak róla valami sokat, ugye? 

– Nem – ismerte el Sophie. – Ezért adtam fel a hirdetést. Elég kicsi az esélyünk, de 

igyekszem megtenni minden tőlem telhetőt. Van még egy szál, amelyen elindulhatunk. 

Luke meghozta a poharat és a korsót, és átnyújtotta Jaccának. 

– Remélem, hogy nem árt meg magának, Jacca – mondta Sophie. Haragudott rá, amiért 

rámutatott az igazságra, mennyire reménytelen, hogy ráleljenek a házra. 

Jacca mélyen oldalra hajtott fejjel kacsintott rá. 

– Errefelé lazábban kezeljük ezeket a dolgokat, drágám. 

Sophie csücsörített, szinte várva, hogy a férfi vállán megjelenik egy papagáj, és azt 

mondja: „Szólíts csak Jimnek, haver!” 

– Ebben az izében nincs sok alkohol, Sophie – nyugtatta Luke is tökéletesen józannak tűnő 

hangon. 

– Szerintem a lábadba megy – mondta Sophie. Úgy érezte, vesztes csatát vív. – így 

hallottam. 

– Ó, ne higgyen el mindent, amit hall, drágám – mondta Jacca. – Csapos, még egy kört, 

legyen szíves! 

Sophie felsóhajtott, és a körmeire pillantott. Öröm volt ennyire ellazulva látni Luke-ot, de 

aggódott is miatta. Még szállást is kell találniuk, és hamarosan besötétedik. Akkor aztán még 

nehezebb lesz boldogulni a cornwalli utakon. 

 

Fél órával később Luke bizonytalanul az autóhoz sétált, és megpróbált a vezetőülésbe ülni, 

nem azért, hogy jelezze Sophie-nak, most ő vezet, inkább csak elfelejtette, hogy Angliában 

van. 

Amikor végre bekászálódott, Sophie elvette tőle a térképet, és összehasonlította a 

szalvétával, amelyikre Jacca megpróbálta lerajzolni a következő állomásukhoz vezető utat. 

Nem volt túl messze. Igazán egyik térkép sem volt használható, de emlékezett rá, hogyan kell 

visszamenni a főútra. Luke elaludt, és finoman horkolt. Sophie rápillantott. Imádta azt a 

védtelenségét, ami a lehunyt szempillái és kissé nyitott szája miatt az arcára kiült. Hosszasan 

elidőzött a gondolaton, vajon milyen lenne mellette ébredni, és ezt az arcot látni a másik 

párnán. Imádnivaló – gondolta Sophie, de aztán megrázta a fejét. 

Elindult, és azt remélte, hogy nem kell felkeltenie Luke-ot, hogy navigáljon. 

De amikor észrevette, hogy az út közepén, amelyen haladt, fű nő, rájött, hogy mégis fel 

kellett volna ráznia. Valami vidéki mellékútra tévedt, amelyik annyira szűk volt, hogy meg 

sem tudott fordulni, úgyhogy csak zötyögött előre, és remélte, talál majd helyet a 

visszakanyarodásra. Pedig egészen jól kezdődött: jó irányba haladt, látta a táblákat is, 

amelyekre számított. 

Most pedig hirtelen eltűntek a faluba vezető utat jelző táblák. Mintha egyszerre csak letért 

volna erről a bolygóról. Lassított, hogy megnézze az út melletti gazdaság behajtóját, hátha ott 

meg tud fordulni. Nem akarta megkockáztatni, hogy az árokban landoljon. 

Áthajtott egy gázlón, miközben megpróbálta felidézni, vajon Matilda említett-e ilyet, 

amikor a házról beszélt. Aztán az út élesen jobbra kanyarodott, és akkor egy kis domb tetején 



Sophie hirtelen meglátta: egyértelműen Matilda háza volt az, de egyáltalán nem a faluban, 

hanem jóval kijjebb. 

Megkönnyebbülve észlelte, hogy itt meg is tud fordulni, és így elkerülheti a több 

mérföldnyi tolatást. Felhajtott a dombtetőre, és leparkolta az autót. Kiszállt, és olyan halkan 

csukta be az ajtót, ahogy csak tudta, nehogy felébressze Luke-ot. 

A ház még a szürkületben is gyönyörűnek tűnt. Hatalmas volt, két szárnya U alakba 

kanyarodott, így a bejárati ajtó mellett lévő szobák ablakai egymásra néztek. 

A földszinten mindkét oldalon üvegajtók nyíltak, rombusz alakú táblákkal, ami fokozta a 

látványt. Nyilván már jó ideje nem lakott itt senki. A falakat és az ablakok jó részét 

kúszónövény borította. A tetőn a cserepek összevissza csúsztak, néhány rombusz alakú 

üvegtábla hiányzott, és az egyik kémény kissé ferdén állt. De a gondozatlansága és az 

elhagyatottsága ellenére is Sophie azonnal megértette, hogy miért szerette annyira Matilda ezt 

a házat. Ő is pont ugyanezt érezte. 

Körbejárta az épületet, hogy megtalálja a betörés nélküli bejutás módját. Nem volt 

egyszerű megkerülni. Melléképületek terültek el körülötte, egyes falak ledőltek, öreg fák 

nőttek be minden talpalatnyi helyet. Végül talált egy szeneskamrát vagy valami ahhoz 

hasonlót, aminek mindkét oldalán volt ajtó. Keresztülverekedte magát a pókhálókon és a 

poron a túlsó ajtóig, majd kimenekült a félhomályba. 

A ház hátulról is ugyanolyan lenyűgöző látványt nyújtott. Volt ott valami istállóféle is, 

talán disznóól lehetett valamikor, egy kapu mögött pedig fallal körülvett kerti növényházak, 

amelyek üvegtáblái jórészt töröttek voltak és a falnak dőltek. 

Kicsit borzonva ment vissza a főépülethez. Ennek a közelében már biztonságban érezte 

magát, mintha a hely boldog kisugárzása távol tartaná a kísérteteket. Vagy talán Luke 

jelenléte hatott rá megnyugtatóan. Igaz, hogy aludt, de mégis ott van, ha esetleg sikítana. 

Talált egy félig nyitott ablakot. Bent összesodródott őszi levelek hevertek, feltehetően évek 

alatt fújta be és szárította meg a cornwalli szél. Szélesebbre nyitotta az ablakot, és beugrott. 

Éppen folytatta volna a felfedezést, amikor eszébe jutott, hogy elemlámpával könnyebben 

menne. És persze Luke-kal is, kénytelen volt beismerni. A kulcstartóján volt egy picike 

lámpa. Ha visszamegy érte, Luke talán felébred. Akkor együtt fedezhetnék fel a ház belsejét. 

Mire visszaért, a férfi nem volt a kocsiban. Ettől kicsit megijedt, de aztán rájött, hogy 

valószínűleg pisilni ment, és mindjárt visszajön. Nem zárta be az autót, így ki tudta venni a 

táskáját és az elemlámpát. 

Visszament a házhoz, és megállt előtte. Luke-ot várta. Amikor odaért mögé, megrezzent, 

noha tudta, hogy ő az. 

– Megijesztettelek? – a férfi hangja mentegetődző volt. 

– Nem, nem igazán. Tudtam, hogy te vagy az. –Megállt. – Ez az a ház, nem? 

– Nem sok kétség fér hozzá. Annyira ügyes vagy, hogy megtaláltad, ráadásul navigátor 

nélkül! – Luke le volt nyűgözve. – Aztán így folytatta: – Hinnem kellett volna neked, hogy az 

almabor igenis alkoholos. 

Sophie rámosolygott. – Kellett volna! 

– Tudod, otthon… 

– Tudom, az almabor Amerikában olyan, mint az almaié. A cornwalli fajta teljesen más. 

– Ezt a hibát nem fogom még egyszer elkövetni. Bár akkor jólesett. 

Sophie vágott egy grimaszt. 



– Remélem, nem vagy másnapos. 

– Ha igen, azt meg is érdemlem. Szóval, hogy találtál rá? – A szeme sarkában megjelent 

egy ránc, amelyet Sophie csak most fedezett fel. Talán azért, mert soha nem látta még ilyen 

felszabadultnak. 

Azt akarta válaszolni: „Látod, nem kell tudnod különbséget tenni a jobb és a bal között 

ahhoz, hogy eljuss oda, ahova akarsz”, de aztán nem ezt mondta. 

– Valójában teljesen eltévedtem, és véletlenül akadtam rá. 

Luke nevetett, és közelebb lépett hozzá, kezét a karjára téve. 

– Megnézzük, hogy be lehet-e menni? 

– Be lehet – mondta Sophie. – És már elemlámpám is van. 

Nem volt könnyű, de körbejárták a földszint legnagyobb részét. Az emeletre nem mentek 

fel. Sophie a szellemektől félt, Luke meg attól, hogy a födém nem elég szilárd, és ez 

veszélyes lehet. 

– Vajon miért állhat üresen ilyen régóta? – kérdezte Sophie. – Olyan gyönyörű épület, és 

remek a fekvése. Egyszerűen imádom! 

Luke-ot szórakoztatta Sophie lelkesedése. 

– Gyanítom, hogy a különféle családtagok megörökölték, és aztán nem tudtak megegyezni, 

mi legyen vele. Gyakran megesik az ilyen. 

– Fogadok, hogy most verik a fejüket a falba, amiért elmulasztották kihasználni az 

ingatlanpiac fellendülését. Ez a ház nagyszerű befektetés lehetett volna. 

– Ezt ne mondd a nagyinak. 

– Miért? 

– Ő is épp valami ilyesmit mondana. Szerintem meg őrültség lenne. 

– Nem értem, miért! – A gondolat, hogy esetleg más ingatlanbefektető megkaparintja, 

fájdalmasan érintette Sophie-t. – Ha eladó, miért ne vehetné meg ő? 

Luke a fejét csóválta. 

– Leginkább azért, mert New Englandben él! Eljöhet, hogy körüljárja és megnézze. Az 

még rendben, de megvásárolni?! 

– Megengedheti magának, hogy megvegye, és aztán úgy kezelje, mint egy kedvenc tárgyát 

– mondta Sophie, aki mostanra elhatározta, hogy Matildának meg kell vennie a házat, ha 

másért nem, hát azért, mert a jelen pillanatban ő maga is mindennél jobban ezt szerette volna. 

Luke vállat vont. 

– Megteheti. De ahogy ismerem, biztosan valami jótékonysági célra fordítaná, például 

üdülőközponttá alakítaná a hátrányos helyzetű gyerekek számára. Bár lehet, hogy ahhoz kicsi. 

Nem hinném, hogy üresen akarná hagyni. 

Sophie elgondolkodott. 

– Ez elég sajátos használata lenne. Beszélt már erről neked? 

– Nem, de otthon már adományozott egy jelentős összeget valami hasonló központnak. Ezt 

a dolgot nagyon a szívén viseli. 

– Kitűnő hely lehetne erre! – Sophie lecsillapította a ház utáni hirtelen vágyát. – De nappali 

fényben is meg kell néznünk. 



– Igen. Menjünk, keressünk valami szállást a közelben, és jöjjünk vissza reggel! Bár sokáig 

már nem kóborolhatok, hamarosan vissza kell jutnom Londonba. 

Sophie elszomorodott, ha emlékeztették arra, közös kalandjuk már nem tart sokáig. Volt 

valami varázslatos, mégis szívbe markoló abban, ahogy ott álltak a gyorsan rájuk boruló 

sötétségben, a ház mellett, ahol Matilda kisgyermekként olyan boldog volt. A lány nem akart 

elindulni, bár megértette, hogy nem maradhatnak. Vissza kell térniük a való világba. 

– Rendben. Már jól érzed magad? 

– Azt hiszem, igen. De vezetni nincs kedvem. 

– Nem baj, majd én vezetek. Éppen hálát adtam az égnek, hogy megláttam egy helyet, ahol 

megfordulhatok, amikor rátaláltam. Már azt hittem, tolathatok egészen a főútig. – Szigorúan 

pillantott Luke-ra. – A bátyámnak szent meggyőződése, hogy a nők erre képtelenek. 

– Álmomban sem mernék ilyesmit állítani – mondta a férfi, a kezét békítőn feltartva. 

Sophie kuncogott. 

– Igazából nem vagyok valami jó a tolatásban, de az ipszilonozás kiválóan megy! 

– A micsoda? 

– Majd meglátod. 



Tizenhetedik fejezet 
 

 

 

 

 

Koromsötét volt, mire továbbindultak. Sophie ellenőrizte a kocsi összes lámpáját, és arra 

gondolt, Luke mellett teljes biztonságban érzi magát. Egyedül nagyon ideges lenne amiatt, 

hogy lerobbanhat, eltévedhet vagy épp kiköthet az árokban, miközben megpróbál átjutni 

valamin. De Luke ott van mellette, és Sophie tudta, hogy segítene neki. Visszafelé újra 

áthajtott a gázlón, majd fel a hosszú, meredek dűlőúton a főútig, és ott balra fordult. A faluba 

vezető út ismét lejtett, amíg a vízpartig nem értek. A hold épp akkor bújt ki egy felhő mögül. 

– Bámulatos! – mondta Sophie, ahogy figyelte, hogy táncolnak a holdsugarak a vízen. – 

Olyan, mint a karcrajz, amivel gyerekkorunkban játszottunk. Neked is volt ilyen? Van egy kis 

eszközöd, és mindenféle tájképet készíthetsz vele. 

A férfi nem válaszolt azonnal, csak ültek a kocsiban, és nézték a holdfényt, ahogy 

visszatükröződött a kikötőben horgonyzó kis jachtokon. 

– Ez az óceán vagy egy folyó? – szólalt meg végül Luke. 

– Az óceán – felelte Sophie, amikor végre felriadt az álmodozásból, és volt ideje a 

válaszon gondolkodni. 

– Látsz valahol parkolóhelyet? Ó, ott van! Kíváncsi vagyok, kell-e fizetnünk most a 

szezonon kívül. 

– Van pénzem! Nem gond! 

– Csak nehogy a fejedbe szálljon a dicsőség, gazdag srác! Bőven lesz még mire költeni. De 

ez nem kerülhet sokba – tette hozzá. 

Miután leparkoltak, Sophie így szólt: 

– Jó, akkor most nézzük meg, van-e valahol ezekben a házakban szállás, ahol reggelit is 

adnak! 

Épp azon tanakodtak, a két kis utca közül melyiket próbálják először, amikor észrevettek 

egy kutyasétáltató nőt. Sophie odaszaladt hozzá, és megkérdezte. 

– Ó, igen – mondta a nő. – Moiránál van szállás és reggeli. Ott lakik abban a kis nádfedeles 

házban. Kedves nő, és ragyogóan főz. Azt hiszem, szezonon kívül is nyitva van. 

– Mikor majd visszamész az Államokba, elmesélheted, hogy nádfedeles házikóban is 

aludtál – mondta Sophie, aztán rájött, hogy ez milyen bután hangzott, és elnevette magát. – 

Biztos vagyok benne, hogy a country-klubban el lesznek ragadtatva tőle. 

Luke nevetett. 

– A féltestvéreim Kaliforniában biztos. És a nagymamám is. 

– Az a legfontosabb. Ez az, itt is vagyunk. Végigsétáltak a bejárati ajtóhoz vezető kis 

ösvényen. 

Sophie-nak tetszett a ház különc stílusa. Csengő nem volt, csak egy horgony alakú 

kopogtató. Erősen megütögette. 



Csendben várakoztak. Aztán Sophie megszólalt: 

– Valahogy érezhető, ha senki sincs otthon, nem? 

– Aha, abból, hogy senki nem nyit ajtót. 

– Nem erre gondoltam! Bosszantó és elszomorító is! Annyira itt akartam megszállni! 

– Mi lenne, ha hagynánk egy cetlit az ajtón, rajta a telefonszámoddal, és elmennénk 

sétálni? Aztán, ha ez a Moira hazajön egy órán belül, és nyitott a dologra, akkor felhívhat. Ha 

mégsem, akkor valószínűleg keresnünk kell egy nagyobb várost hotellal. 

– Igazából azt szeretnél, ugye? Tisztességes zuhanyzó, egyiptomi pamutlepedők, nagy 

törülközők… 

Luke lenézett rá, a szeme elkeskenyedett, de Sophie nem tudta megfejteni az 

arckifejezését. 

– Én azt akarom, amit te, Sophie. 

Mivel erre végképp összezavarodott, nem válaszolt, csak előhalászott a táskájából egy 

darab papírt és egy tollat. Azt biztosan nem akarhatja, amit ő! Sőt nem is tudhatja, ő pedig 

nem fogja neki elmondani. 

 

– Egyszerűen gyönyörű itt! Olyan békés! – mondta Sophie már vagy harmadszor. Nézték a 

jachtokat, ahogy fel-le billegtek a kikötőhelyükön, a felhúzókötelek megkondultak a 

fémárbocokon. 

– Nézd azokat a fényeket ott a domboldalon! Képzeld el, ahogy az emberek behúzódnak 

oda éjszakára. Annyira szeretnék a tenger mellett élni! Láttad, most is nagyon szép helyen 

lakom, de valahogy különlegesebb. 

– Az – helyeselt Luke. – De kezdek fázni. Sétáljunk tovább egy kicsit. Van ott egy 

templom. 

– Jó ötlet. Nagyon szeretem a templomkerteket, bár mindig szörnyen lehangolónak találom 

őket. Főleg azokat a régi temetőket, ahová gyerekeket temettek. –Megállt. – Figyelmeztetlek, 

lehet, hogy sírni fogok. 

Sophie megkönnyebbülésére Luke-on nem látszott, hogy zavarná ez a vallomás. 

– Akkor inkább ne menjünk? Nagyon nem szeretnélek megríkatni – mondta. 

– De, menjünk! Amíg felfedezzük a sírkertet, elodázhatjuk a döntést, hogy feladjuk-e itteni 

terveinket, és inkább keresünk egy várost. 

Luke Sophie válla köré fonta a karját, és magához ölelte. 

– Vicces vagy, Sophie. 

– Ezt most bóknak veszem – mondta Sophie bizonytalanul. 

Kinyitották a kaput, és bementek. Sophie-nál volt az elemlámpa, és elindultak a sírok 

közötti szűk kis ösvényen. 

– A falu méretéhez képest elég nagy, nem? 

– Úgy tűnik, egészen felvezet a dombra – értett egyet Luke, és követte a lányt. – De ha ez 

egy régi falu, az évek folyamán nagyon sok ember élhetett már itt. 

– Igazán zsúfoltnak látszik. 

Elemlámpájával rávilágított néhány sírra, hogy el tudja olvasni a feliratokat. 



– Nézd, milyen régiek! Milyen szomorú! Nézd, ezen kihagytak egy részt a többi 

családtagnak, de nyilván valahol máshol temették el őket. 

– Ez is szomorú: „Alan emlékére, aki mindennél jobban szeretett hajózni, és aközben is 

halt meg.” 

– Kíváncsi vagyok, hogyan érezném magam, ha a férjem jobban szeretné a hajókázást, 

mint engem – mondta Sophie. 

Luke-on látszott, hogy jót mulat a dolgon. 

– Biztos vagyok benne, Sophie, hogy senki, főleg a férjed nem szeretné a hajókázást 

jobban, mint téged. De hát az a hobbija volt. 

Udvarolt vagy ugratta? Vagy mindkettő? A gondolatra hevesebben kezdett dobogni a 

szíve. Már eltöltöttek néhány közös őrült és eléggé bensőséges órát, amióta a férfi Angliába 

jött, és Sophie egyre jobban megismerte őt. De még mindig nem tudott úgy eligazodni rajta, 

mint általában más férfiakon. Ez a bizonytalanság csak fokozta az iránta táplált és erősödő 

érzéseit. Most már beismerte, hogy nagyon vonzónak tartja, de vajon Luke is így érez iránta? 

Az ösvény túl keskeny volt ahhoz, hogy egymás mellett haladjanak. Ahogy felértek a 

dombtetőre, valamivel újabb sírokat láttak. 

Sophie már éppen eldöntötte magában, hogy a temetők nem is szomorú helyek, inkább 

nagyon is romantikusak, amikor észrevett egy sírt, ahol egy anya és a teljes családja 

nyugodott: néhány hét eltéréssel haltak meg valami szörnyű járványban. Luke megérintette a 

karját, és Sophie keze akaratlanul felkúszott a férfi kabátján, majd ott is maradt. Erre Luke 

karja azonnal köré fonódott. 

– Jól vagy? 

– Aha. Csak elérzékenyültem. – Ott állt, félig beletemetkezve a Brooks Brothers' kasmírba, 

majd összeszedte a lelkierejét. Tudta, hogy mindez azért történhetett, mert érzékeit felfokozta 

a holdfény, Luke, a ház megtalálása. Aztán erőt vett magán, és visszatért a jelenbe. 

– Már jól vagyok – szólalt meg végül, és megköszörülte a torkát. 

– Gyere! Ezt nézd meg! Mutatni szeretnék neked valamit. 

Egy viszonylag egyszerű sírkőhöz vezette, amelyet szinte teljesen befutott a borostyán és a 

zuzmó. Sophie nem értette, Luke miért hívta fel rá a figyelmét. 

– A neveket nézd! – mondta Luke. 

– Nekem nem mondanak semmit. 

– Szinte biztos vagyok benne, hogy Pencavel volt Matilda családneve. El tudod olvasni a 

dátumot? 

Sophie előszedte apró elemlámpáját, és a sírkőre világított vele. 

– Nos, a férj 1860-ban született és 1930-ban halt meg, a feleség pedig 1865-ben, és szintén 

1930-ban halt meg. Talán belehalt a bánatba. 

Luke magában számolt. 

– Biztos, hogy Matilda nagyszülei, vagyis az én ükszüleim. Itt éltek. Nézd, itt a neve a 

birtoknak, amelyen valószínűleg laktak. 

– Akkor ismerniük kellett a ház tulajdonosait. Kíváncsi vagyok, ők is itt vannak-e. Ó, 

Luke! Ez olyan, mint egy időutazás a múltadba! 

Sophie megállt, és mély lélegzetet vett. Remélte, hogy a hirtelen rátörő érzésektől nem 

fakad sírva. Butaság olyan embereket megsiratni, akikkel soha nem is találkozott, akik már 



régen meghaltak, és az évszámokból ítélve hosszú és boldog életük volt. De nem tudott 

szabadulni a gondolattól, hogy a csontjaik itt fekszenek a kő alatt. Ahogy az elemlámpa 

fényével tovább pásztázott, meglátta egy gyermek nevét. Nagyon remélte, hogy Luke-ot 

teljesen leköti a sírkövön lévő nevek olvasása, és így nem veszi észre a reakcióját. 

De észrevette. 

– Sophie, édesem – sóhajtotta, és a karjába vonta. –Nincs miért szomorkodnod – suttogta. 

És aztán megcsókolta. 

Egy pillanatig az ajka vigasztalásként érintette az övét, de hamarosan igazi csók lett belőle. 

Egymáshoz simultak, ajkuk először összepréselődött, majd szétvált, hogy nyelvük 

felfedezhesse egymást. 

Amikor végül szétváltak, mindketten levegő után kapkodtak. 

– Sophie – kezdte Luke, amikor is egy ismerős, mégis idegen hang közéjük furakodott. 

– A mobilod. 

– Ó, igen. – Sophie kitapogatta, éppen idejében, mielőtt még hangpostára váltott volna. 

Moira volt az. 

– Halló, Sophie? Éppen most értem haza, és megtaláltam az üzenetét. Van egy szép 

szobám, és tudok adni vacsorát is, ha szeretnék. Errefelé nem tudnak máshol enni. 

– Az nagyszerű lenne! – mondta Sophie. – Azonnal megyünk. 

– Van egy szobája – mondta Luke-nak, miután letette a telefont. 

– Jó – mondta a férfi. 

– És vacsorát is tud nekünk adni. 

– Tökéletesen hangzik – aztán újra hosszan megcsókolta. 

Csendben sétáltak vissza, egyikük sem tette szóvá, hogy az ajánlatban csak egy szoba 

szerepel. Sophie-nak ez nem okozott gondot, és az iménti viselkedéséből ítélve Luke is így 

volt ezzel. 

A szoba nagyon szép volt, fehér falaival, egyszerű bútoraival és egy jó nagy ággyal, 

amelyet patchwork ágytakaró borított. 

– Milyen szép takaró! – mondta Sophie, amint meglátta. 

– Igen, egy idős asszonyról maradt rám, aki meghalt, mielőtt befejezhette volna – mondta 

Moira, miközben az éjjelilámpákat ellenőrizte. 

– Hát ez szomorú! – mondta Sophie. 

– Valójában nem – szólt tárgyilagosan a házigazda. – Mindig dolgozott valami takarón, így 

elkerülhetetlen volt, hogy ne úgy haljon meg, hogy maradjon legalább egy befejezetlen. Ebbe 

belevarrta az én és a nővérem régi iskolás ruháit is. A fürdőszoba a folyosó másik végében 

van. Hozok törülközőt. 

– Nagyon jólesne most egy zuhany! – mondta Sophie, miközben arra gondolt, hogy Luke 

számára tökéletesen tisztának és ragyogónak kell lennie. 

– Nekem is – tette hozzá Luke. – De tiéd az elsőbbség. 

– Ha végeztek, jöjjenek le, addig kerítek egy pohár bort meg valami ételt – mondta Moira. 

– Van bőven meleg víz a zuhanyban. 



Kiment a szobából, kinyitott egy szekrényt, és elővett két nagy, puha törülközőt. Az 

egyiket átnyújtotta Sophie-nak. – Használjon bármit, amire szüksége van, a vendégeknek 

készítettem oda. 

– Nagyszerű! – mondta Sophie, miközben vidám várakozással vegyes bizsergést érzett. A 

zuhany és a vacsora után Luke-kal birtokukba vehetik azt a hatalmas ágyat. Az élet nem is 

lehetne szebb. 

– Mielőtt eltűnsz a fürdőszobában, elkérhetem a telefonodat? – kérdezte Luke. – Hírt kéne 

adnom magamról. 

– Szolgáld ki magad! – mondta Sophie, és elviharzott a fürdőbe. 

Moira nappalijában, amelynek a fele étkező volt, kellemesen ropogott a tűz. A 

kandallópárkányon és az asztalon is gyertyák égtek, és valahonnan klasszikus zene hangja 

szűrődött. Luke a tűz mellett ült, és újságot olvasott, amikor Sophie megjelent. 

– Én következem? 

Sophie bólintott, és azon tűnődött, Luke észrevette-e, hogy az egyetlen magával hozott 

szoknyát viseli, és kisminkelte magát. Az előérzete azt súgta, minden jó lesz, mert szinte 

biztos volt abban, hogy az éjszakát Luke karjában tölti. Most már ő sem érthette félre a 

jeleket. 

Mivel képtelen volt nyugodtan újságot olvasgatni, Sophie kiment a konyhába, ahol Moira 

éppen káposztát aprított. Éppúgy mint a többi helyiség, a konyha is elnyerte a lány tetszését. 

A bútorzat valószínűleg nem volt antik, de régi, egyszerű és praktikus. 

– Segíthetek valamiben? 

A negyvenes éveiben járó, vonzó nő elmosolyodott. – Ha szeretne, miért ne. Nem túl 

szakszerű megengedni a vendégeknek, hogy segítsenek, de én igazából nem is vagyok 

hivatásos vendéglátó. Alkalmi vendégeket fogadok, ha történetesen erre járnak. Valójában 

akupunktúrával foglalkozom. 

– Milyen érdekes! – mondta Sophie, miközben átvette a káposztaszeletelést. – Sok vendége 

akad errefelé? 

– Igen, eléggé elfoglalt vagyok. Akkor kezdtem a panziót üzemeltetni, amikor a férjem 

elhagyott. A bevétel elég a ház fenntartására – mondta, majd a főzésre koncentrált. – Van egy 

nagy tűzálló tálam, arra gondoltam, sütök benne káposztás tört krumplit és esetleg karfiolt is. 

Mit szól hozzá? 

– Jól hangzik! Csodálatos illata van. 

Moira bólintott. 

– Nem vagyok rossz szakács, még ha néha annak mondom is magam, pedig nem kellene. 

Pudingot kérnek? Van itthon banán, rum és természetesen tejszín is. Azt hiszem, abból tudok 

készíteni valami egészen ehetőt. 

– Ebben biztos vagyok! – nevetett Sophie. 

– Nyissuk ki azt a bort. A barátja hamarosan itt lesz. 

Amióta Angliában volt, Luke-ot már sokszor emlegették Sophie barátjaként, de most 

először nem zavarta. Legalább ma éjszakára igazán az lesz. Még a lélegzete is elállt a 

gondolatra. Remélte, Moira nem jön rá, hogy ők nem egy összeszokott páros. Nem akart 

szégyenkezni, nehogy elrontsa ennek az egésznek a varázsát. 

Luke visszajött, frissen és üdén, kissé vizes hajjal. Moira átnyújtotta neki az üveget egy 

dugóhúzóval. –Tessék, küzdjön meg vele maga. 



– A panzióban mindig megkínálják a vendéget borral? 

Moira nevetett. 

– Nem, de idényen kívül most szinte sehol sem lehet enni, és hogy néz ki egy jó vacsora 

egy üveg bor nélkül? – Luke-ra nézett. – Ne aggódjon, mindent felszámítok. Töltsenek 

maguknak egy pohárkával, és üljenek le a tűzhöz. Már nem kell sokat várni. 

Sophie és Luke leült a kandalló mellé, egymással szembe, kezükben egy-egy pohár borral. 

Nem beszélgettek, és nem is érezték a hiányát. Ellazultak, és a halkan ropogó tűzbe bámultak. 

Sophie az együtt töltött napjukon és az előttük álló éjszakán gondolkodott. A Luke szája 

szélén megjelent mosolyból arra következtetett, hogy ő is ugyanerre gondolhat. Sophie újra 

belekortyolt a borba. 

Moira megterítette az asztalt, gyertyát is tett rá, és amikor elkészült, tálalt. 

– Előétel nincs, de második fogásként rengeteg raguval szolgálhatok. 

Két tányér húsféle gőzölgött finoman a gyertyafényben. Mellé többfajta zöldségtál volt, 

köztük sajtos karfiol. 

– A kedvencem! – mosolyodott el Sophie. 

– Cornwalli karfiol – verhetetlen – mondta Moira. –Jó étvágyat! 

Mindketten éhesek voltak, és mohón tömték magukba az ételt. Végül Luke megszólalt. 

– Moira nagyon jól főz. Meglepő, hogy ennek ellenére nincs férjnél. 

Sophie tudta, hogy Luke tréfál, ezért rászólt. 

– Luke! Ilyeneket csak Eric bácsi mond! 

– Ő egy jó kedélyű, derék fickó – felelte Luke. 

– Jó kedélyű, derék fickó? Luke! Ha így folytatod, vissza se engednek Amerikába! 

– Egy darabig talán nem, de jól elleszek itt. 

Sophie felsóhajtott, remélte, hogy a férfi nem veszi észre. A gondolat, hogy még egy ideig 

Angliában – igaz, Londonban – marad, csodálatos volt. 

A puding tényleg olyan ízletesre sikerült, ahogy Moira állította. Banán, vajon pirítva barna 

cukor és rum tejszínnel összehabarva és kis tálkákban felszolgálva. Arra az esetre, ha 

elfogyna, volt még egy tál krémszerűség is az asztalon. 

– Mi ez? – kérdezte Luke, miközben a krémet nézegette. 

– Tejfölféle – válaszolta Moira. – Amolyan cornwalli specialitás, bár azt hiszem, 

Devonban is így készítik. A tejet néhány napig állni hagyjuk, lefölözzük, majd kissé 

felforraljuk. Utána egy ideig érlelni kell, hogy besűrűsödjön. 

– Kész szívinfarktus – mondta Luke, miközben csodálkozva nézte Sophie-t, ahogy mélyen 

belemártja a kanalát a krémbe, és szed a tányérjára. 

– Ha eleget mozog, bátran ehet belőle – mondta Moira. 

Sophie kuncogott, és hogy leplezze, belekortyolt a borba. A testmozgásról akaratlanul is az 

jutott eszébe, amit Luke-kal hamarosan tenni készülnek. 

– Magukra hagyom önöket – szólt Moira, elégedetten, hogy a vendégei mindent 

megkaptak, amire szükségük volt. 

A banános desszertet már nem fejezték be. Tekintetük összetalálkozott a félig elfogyasztott 

puding felett. Luke kézen fogta Sophie-t, és felvezette a lépcsőn. 



Az ágy már meg volt vetve, a szép takaró összehajtogatva hevert egy széken. A kis 

kandallóban, amelyet Sophie az előbb csak dísznek vélt, most égett a tűz. A hangulatot 

mécsesek fénye tette igazán romantikussá. 

– Szerintem Moira azt hiszi, nászúton vagyunk – mondta Luke. 

– Valami olyasmi – helyeselt Sophie. 

– Nagyon szép itt – mondta Luke –, de akkor sem akarhatnálak jobban, ha egy csűrben 

kellene szeretkeznünk. 

Sophie érezte, ahogy felizzik benne a vágy és a boldogság. 

– Egy ágy sokkal kényelme… – nem tudta befejezni, mert Luke a karjába vette, 

megcsókolta, és vetkőztetni kezdte. 

Gyorsan lehámozta róla a pulóvert, a harisnyát, a kombinát és a farmert is, amíg a lány a 

gombokkal küszködött, hogy levegye Luke ingét és trikóját, és mire a nadrághoz érkezett, 

Luke átvette az irányítást. 

– Mindig azt hittem, hogy olyan állig begombolkozó típus vagy – mondta levegő után 

kapkodva. 

– Hát azt most éppen nem lehet mondani – felelte 

Luke, miközben kilépett a nadrágból, és átölelte Sophie-t. Mindketten az ágyra zuhantak, 

zihálva, nevetve és meztelenül. 

 

Egymás karjában aludtak el, összefonódó végtagokkal. Egyikük sem volt képes elszakadni 

a másiktól, mert olyan bódító és érzéki volt érezni a másik bőrét. 

Sophie ébredt elsőként. A karja elzsibbadt Luke alatt, ezért kihúzta, olyan óvatosan, ahogy 

csak tudta. Kicsit azt kívánta, hogy felébredjen, mert akkor újra szeretkezhetnének. Nem 

mintha bármi oka lenne a panaszra, hogy elhanyagolták, gondolta mosolyogva, miközben 

megpróbált visszaemlékezni, hányszor is ölelték egymást. 

Ott feküdt, miközben Luke szuszogását hallgatta, és az emlékeit ízlelgette. Élvezte a 

felhőtlen boldogságot, hogy a mellett a férfi mellett ébredt, akit szeret. Most már be tudta 

vallani magának. Nem egyszerűen vonzódott Luke-hoz, hanem tényleg szerette. Mivel nem 

tudott visszaaludni, és látta, hogy a férfi még kissé horkolva mélyen alszik, kicsusszant az 

ágyból, odament az ablakhoz, és a világosságban megnézte az óráját. Fél nyolc volt, 

tulajdonképpen tökéletesen alkalmas időpont a felkelésre. 

Sikerült megmosakodnia és felöltöznie anélkül, hogy Luke-ot felébresztette volna, és 

lement a lépcsőn. Moirát nem látta sehol, viszont talált egy üzenetet az asztalon: „Ha 

felkelnének, mielőtt visszajövök, szolgálják ki magukat teával vagy bármivel. Reggelit is 

készítek, miután megetettem a szomszéd tyúkjait.” 

Sophie úgy döntött, nem bajlódik a teával. Ki akart menni, egyedül, hogy kiélvezze 

újdonsült boldogságát. 

A part éppen olyan csodás volt, mint tegnap este, de most madarakat is lehetett látni, amint 

ott ugrándoztak, és a csőrüket a vízbe mártogatták. Tegnap este békés, holdfényes és 

varázslatos volt a part, ma viszont nyüzsgő strand a madarak, halak és rovarok számára. A 

jachtok élénkebben himbálództak a vízen, a felhúzókötelek hangja, ahogy az árbocokhoz 

verődtek, még elevenebb és erősebb volt. Sophie ezt is ugyanolyan lenyűgözőnek találta, csak 

másképp. 



De leginkább a templomkert vonzotta. Szíve szerint elmesélné Matilda nagyszüleinek a 

történteket, és hogy mennyire boldog. Erre a gondolatra elmosolyodott; az ősök biztosan 

szörnyen meg lennének botránkozva, hogy két fiatal, akik még csak nem is házasok, együtt 

töltötte az éjszakát. 

Sophie nem volt szűz, amikor Luke-kal lefeküdt, de még csak a második szeretője volt. 

Számára a szex csak akkor volt elképzelhető, ha igazán szerelmes, és bár tapasztalatból tudta, 

hogy ez nem feltétlenül tart örökké, azzal is tisztában volt, hogy most igazán szerelmes Luke-

ba. És ha a férfi nem szereti is viszont, annyira, mint ő, vagy ha nem is tart örökké, akkor is a 

saját szíve szerint cselekedett. 

Megtalálta a sírt, megállt felette, elárasztották az érzések és a csodálatos szex utórezgése. 

Reggeli után visszamehetnek a házhoz, felfedezhetik a nappali világosságban, és fotókat is 

készíthetnek a mobiljával, tegnap ehhez ugyanis túlságosan sötét volt. Sophie nem volt 

szenvedélyes fotós, de Matilda odalesz a képekért. Lehet, hogy a ház kissé lepusztult ugyan, 

de még mindig áll! Annyi nagy házat lebontottak az évek folyamán, és Matilda nagyon 

izgatott lesz, ha megtudja, hogy az övé túlélte. 

Sophie eltöltött még egy kis időt a temető többi részének a felfedezésével, és az összes, 

még kivehető sírfeliratot elolvasta, aztán elkezdett korogni a gyomra, és elhatározta, hogy 

visszamegy. Még ha Luke nincs is ébren, neki ennie kell! 

Már távolabbról látta, hogy egy autó parkol a ház előtt. Biztosan Moiráé, gondolta. Lehet, 

hogy általában máshol szokott állni, de most valamit a házhoz kellett szállítania. De valami 

nem stimmelt. Nem az ő kocsija volt. 

Ahogy közelebb ért, kinyílt a bejárati ajtó, és Luke lépett ki karon fogva egy nővel, és nem 

Moirával. A kettős Sophie-t egy újdonsült házaspárra emlékeztette, akik épp nászútra 

indulnak a konfetti esőben. 

Megpróbált sietni, hogy elűzze a képet, ami olyan volt, mint egy rossz álom, azzal a 

különbséggel, hogy ez valóság volt. Most már felismerte a nőt, Ali volt, aki rajongással nézett 

fel Luke-ra. 

Sophie hirtelen megszédült. Hogy a csudába került ide ez a nő? Nem elég neki, ha távolból 

elrendezi Luke életét? És milyen jogon néz így rá? Nos, talán rajong Luke-ért, de ő Sophie-é! 

A férfi éppen mobiltelefonon beszélt, öltöny volt rajta, ami gyűröttnek látszott. Nem is 

hozott magával öltönyt. Nyilván Ali műve ez is. A nyakkendője elcsúszott. Miért van rajta 

nyakkendő? Mi történt itt? Mi ronthatott el mindent ennyire, és ilyen gyorsan? 

– Hello! – szólalt meg, mikor már elég közel volt, hogy meghallják. – Mi folyik itt? 

Mindketten felé fordultak. Moira mögöttük állt az ajtóban. 

– Ó, szia, Sophie! – mondta Ali élénken. – Azért jöttem, hogy visszavigyem Luke-ot 

Londonba. Vészhelyzet. – Úgy mondta, mintha legalábbis egy háborús övezetből mentené ki 

a férfit drótkötélen, vagy egy börtönből, vagy bentlakásos iskolából szöktetné meg, és nem a 

mennyország kapujából. 

– Ó! – szólt Sophie emelt hangon. – Meghalt valaki? 

– Nem, nem. Semmi ilyesmi – folytatta Ali –, de Luke-on kívül nem tudja más megoldani. 

Még én sem. – Újabb szerelmetes pillantást vetett rá. – Bár tényleg próbáltuk, csak ő intézheti 

el. 

A férfi még mindig telefonált. 

– Visszavihetünk a vonatállomásra Sophie, ha szeretnéd. Nem akarunk ezen a helyen 

magadra hagyni. 



Ali nyilvánvalóan el sem tudta képzelni, hogy valaki boldog lehet ennyire távol a 

metropolisztól. Luke letette a telefont. 

– Zűr van az irodában – szólt. – Azonnal vissza kell mennem. 

Ali még mindig belekapaszkodott. 

– Kinyomoztam, hol lehetsz. Ügyes vagyok? Olyan büszke vagyok magamra! – mondta. – 

Azt tudtam, hogy Cornwallban vagytok, de hogy hol, azt csak akkor tudtam meg, amikor 

Luke tegnap este felhívott. Ezek az utak! Kész rémálom! 

– Miféle zűr? – kérdezte Sophie. – Azt hittem, még meg sem nyitottad az irodát. 

Ali pillantása azt jelezte, hogy ő ezt úgysem értheti, még akkor sem, ha lenne idő a 

magyarázkodásra. 

– Luke-ra most azonnal szükség van, édesem. Kiviszem a reptérre, és már indulunk is. 

Biztos nem akarod, hogy elvigyünk? – Ali ezt most már úgy kérdezte, mint aki bízik a 

nemleges válaszban. 

– Nem, köszönöm – felelte Sophie. – Van itt még kötelezettségem, nem is beszélve a bérelt 

autóról. 

– Hagyd csak itt, Sophie – mondta Luke. – Majd keresünk valakit, aki visszaviszi 

helyetted. – Moirára pillantott, mielőtt folytatta. – Majd visszajövünk, hogy megkeressük a 

rokonaidat. 

– Miért akarnád látni a rokonait? – kérdezte Ali csodálkozva, mintha ez lett volna a 

legbizarrabb ötlet, amit valaha hallott. 

– Nem, Luke-nak semmi oka arra, hogy találkozzon velük – mondta óvatosan Sophie, aki 

tisztában volt vele, hogy az idillnek vége, és csodálkozva tapasztalta, hogy viszonylag 

normálisan képes járni és beszélni. 

Luke Alihez fordult. – Beszélnem kell Sophie-val. 

– Drágám, most nincs idő hosszú búcsúzkodásra. –Megragadta a kabátujját. – Tényleg, ez 

most sürgős! 

– Minden rendben – mondta Sophie. – Luke-nak nem kell beszélnie velem. Az egyszerű 

viszlát is megteszi. 

A férfi egy pillanatig hezitált. 

– Ez tényleg vészhelyzet, Sophie. 

– Már tudja – mondta Ali. – Elmagyaráztam neki. 

Sophie-nak már a nyelve hegyén volt, hogy igazából semmit sem magyarázott el neki, de 

aztán úgy döntött, nincs értelme. 

– Adnom kell neked egy kis pénzt – mondta Luke. Benyúlt a belső zsebébe, és elővett egy 

bankjegyköteget. Átnyújtotta a lánynak, aki hátrább lépett, mintha kígyót nyújtott volna felé. 

– Nincs szükségem rá! 

– De igen, Sophie. Tudod, hogy kell. – Továbbra is felé nyújtotta a pénzt. 

– De tényleg nem kell! 

Úgy gondolta, ha most pénzt fogad el Luke-tól, az csak azt bizonyítaná, hogy olcsó nőcske, 

olyan lány, aki egy éjszakára, egy kis szexre kell, és akitől aztán reggel boldogan szabadul. A 

tisztesség persze azt kívánja, hogy rendesen megfizesse. Sophie akkor se érezte volna magát 

ennél jobban megalázva, ha Luke megüti. 



Néhány lépést még hátrált, nehogy a férfi a kezébe nyomja a pénzt. 

Luke, látva, hogy vesztett, megfordult, és Moirának adta, aki gondolkodás nélkül elrakta. 

Ali az autó csomagtartójához vonult, és berakta a táskát, Sophie kézitáskáját. Lehet, hogy a 

ruháit az ágyra borították? Ránézett az órájára. – Gyerünk, Luke. 

Luke egy pillanatra elkapta Sophie tekintetét, de ő elfordította a fejét. Nem volt kíváncsi a 

néma mentegetődzésére, csak szerette volna, ha végre elmegy. Nem akart amiatt 

szégyenkezni, hogy elsírja magát vagy valami ilyesmi. 

– Sophie… 

– Menj csak! Még lekésed a géped. Azzal megfordult, és beviharzott a házba. 



Tizennyolcadik fejezet 
 

 

 

 

 

– Elmentek – mondta Moira. 

Sophie még mindig az előszobában állt, és igazából azt sem tudta, mitévő legyen. 

– Gyere be a konyhába. – Moira megfogta a kezét, úgyhogy Sophie kénytelen volt követni. 

– Készítek neked teát. Hiszen még nem is reggeliztél! Jobban érzed majd magad, ha eszel 

valamit. 

– Azt sem tudom, mi történt az imént – mondta Sophie. 

– Elég gyorsan zajlott. Az a nő besétált ide, egy öltönnyel a karján, és Luke felől 

érdeklődött. Mondtam neki, hogy fent van az emeleten, és megkérdeztem, hogy megvárja-e, 

de ő egyenesen felment. Luke éppen zuhanyozott. Nem sokkal azután lejöttek, Luke immár 

öltönyben. 

Sophie előhúzott egy széket, és leült. A térde remegett, azt hitte, összeomlik. 

– És utána? 

Luke idejött, letette a telefonodat az asztalra, és így szólt: „Adja át Sophie-nak.” A nő 

pedig hozzátette: „Azt hiszem, üzenete jött.” 

Sophie elvette a telefont. Nem jelzett új üzenetet, de megnézte a beérkezett üzenetek 

listáját, és meglátta a számot. 

– Jaj, ne! – kiáltott fel, majd elolvasta. „Találkoztam Mandyvel. Még mindig hiányzol, 

Soph. Visszajössz hozzám? 

– Mi az? – kérdezte Moira. 

– Egy volt barátomtól kaptam. Néha részegen üzeneteket írogat nekem. – Sophie 

elgondolkodott. – Nem tudom, az-e a jobb, ha Luke olvasta el – mivel osztoztunk a telefonon, 

és tulajdonképpen joga volt hozzá –, vagy Ali. – Elfintorodott. – így hívják. 

– Hát az egyikük biztosan elolvasta – mondta Moira fürgén. – Mit szólnál egy reggelihez? 

– Köszönöm, nem kérek – Sophie torkában óriási gombóc volt, a mellkasa összeszorult, 

úgy érezte, egy falatot sem tudna lenyelni. 

– Enned kell valamit – erősködött Moira. – Ha minden nő, akit egy férfi átvert, abbahagyta 

volna az evést, már egy sem élne ezen a világon. 

– De én még itt vagyok, nem? Csak összezavarodtam. Az egyik percben még Luke és én 

együtt… – kezdte, majd elpirult – a másikban meg már el is vitték. Ezt kicsit nehéz 

feldolgoznom. 

– Biztos hamarosan megtudod, hogy miért. Bár, ez most kicsit különös és hirtelen volt. – 

Moira letett egy bögrét. – Kérsz cukrot? Nem? Azt mondják, megrázkódtatás ellen használ, de 

szerintem ez csak babona. Készítek neked egy szalonnás szendvicset. Már megsütöttem a 

szalonnát, úgyhogy meg is kellene enni. Fehér kenyérrel és jó sok vajjal. Az minden bajra jó 

kúra. –Elgondolkodott. – Nos, legalábbis sok mindenre. 



– Nem szeretnék most enni. 

– Csak egy kicsit, a kedvemért! Nem tudok egyedül enni, de majd éhen halok. 

Sophie nézte, ahogy Moira elővesz egy nagy szelet fehér kenyeret, és megvajazza az egyik 

oldalát, majd levágja, és folytatja a műveletet. – Tessék! – mondta, és letett egy tányért 

Sophie elé. – Mindjárt készítek magamnak is. 

Moira folyamatosan kommentálta, amit csinált, egészen addig, amíg végül szemben ült 

Sophie-val egy szalonnás szendvics társaságában. 

– Szeretnél beszélni róla? 

Sophie megrázta a fejét. – Tudtam, hogy előbb-utóbb Londonba kell mennie. Ez rendben is 

van. De arra nem számítottam, hogy így… 

– Kikapják a jóból? 

A történtek ellenére Sophie szája szélén megjelent egy picike mosoly. 

– Nem olyan volt, mintha Ali, mint egy kommandós, teljes felszerelésben kötélen 

leereszkedett volna egy helikopterről, hogy felszedje Luke-ot? 

– Gyakorlatilag így történt – mondta Moira. 

Az iménti víziótól felélénkülve, Sophie hajlandó volt beleharapni a szendvicsébe, de nem 

érezte az ízét. Csak rágta, rágta, de képtelen volt lenyelni. Lehetetlennek tűnt. Végül hatalmas 

erőfeszítéssel leküldte a falatot, és ivott rá egy kis teát. 

– Nagyon aranyos párnak tűntetek – mondta Moira, aki nagyobb lelkesedéssel ette a saját 

szendvicsét. 

– Azok voltunk… úgy értem, talán lehet, hogy nem is. Nem olyan régóta voltunk egy pár. 

Igazából tegnap csókolt meg először. 

– Tényleg? Úgy össze voltatok forrva, hogy azt hittem, már régóta együtt vagytok. – Majd 

homlokát ráncolva megjegyezte. – Vagy mégsem. Hol találkoztatok? 

– Hosszú történet. 

– Jó dolog a beszélgetés – mondta Moira. – Egyél még egy falatot, igyál egy kis teát, aztán 

mondj el nekem mindent. Segíteni fog. Nem tudom, miért, de használ. 

– Hát jó. New Yorkban találkoztunk. Igazából a nagymamája révén. 

Sophie érezte, tényleg segít, ha beszél róla. Valahogy összerendezte a gondolatait, és bár 

még mindig rettenetesen fájt, de legalább rájött, hogy semmi olyat nem tett, ami miatt Luke 

így elrohant tőle. Azonkívül reményt adott neki, hogy a dolognak kettejük között nincs vége, 

csak félbeszakadt. 

Amikor ahhoz a részhez ért a történetében, hogy megtalálta Matilda nagyszüleinek a sírját, 

kicsit elcsuklott a hangja. Moira adott neki egy papír zsebkendőt egy dobozból, aztán az 

egészet az asztalra tette. 

– Legalább arra lett volna idő, hogy rendesen elbúcsúzzunk! 

– Az segített volna. De hagyott neked pénzt! – jutott eszébe hirtelen. A köténye zsebébe 

csúsztatta kezét, ahová előzőleg biztonságba helyezte. 

– Jó sok pénz! Ezek ötvenfontosok. 

– Ötvenfontos bankjegyek? Még nem is nagyon láttam ilyet! – Egy pillanatra sikerült 

Sophie figyelmét elterelni. 



– Nos, itt elég sok van belőle. – Moira az asztalra tette a bankjegyeket. – Tíz, hogy egészen 

pontos legyek. 

– Nem vehetem el – mondta Sophie. 

– Miért nem? Nem azt mondtad, hogy miután ellopták a pénztárcáját, mindent te fizettél, és 

hogy elfogyott a pénzed? 

– De! De csak azért, mert… szóval, segítenem kellett rajta, nem? Én csak visszafizettem 

mindent, amit ő és Matilda tett értem, New Yorkban. Jaj, istenem… 

– Mi az? 

– A gyűrűm. Vissza kell adnom? 

– Nem! Ez nem eljegyzési gyűrű. – Sophie elmesélte Moirának, hogyan került hozzá. 

– És bármelyik percben hívhat, hogy elmagyarázza, mi történt. 

Ali és a Luke-ra vonatkozó birtokló viselkedése azt a benyomást keltette Sophie-ban, hogy 

az iménti megjegyzés túl derűlátó volt. Levette a gyűrűt, és az ujjai között forgatta. 

– Lehet, hogy nem fog. 

– Biztos vagyok benne, hogy igen! – Minden próbálkozása ellenére még a ragyogóan 

optimista Moira sem tűnt most meggyőzőnek. – És igenis el kell fogadnod a pénzt! 

– Nem! Ettől úgy érezném magam, mint egy prostituált, akit a szexuális szolgáltatásaiért 

fizetne meg. Pénzen megvásárolna. – Most ismét rátört az összes Holly Golightly-érzése, amit 

már régen elfelejtett. 

– Szükséged van a pénzre. Vannak kiadásaid. Én sem tarthatom meg, igaz? 

Sophie vállat vont. Még mindig nem volt hajlandó megérinteni az asztalon heverő 

bankjegyköteget. 

Moira bekapta az utolsó falat szendvicsét, majd lesöpörte a morzsákat a kezéről. 

– Mit terveztetek mára? – kérdezte, miután végzett. – Ha nem ragadta volna el őt egy 

hárpia? 

Sophie halványan elmosolyodott. 

– Úgy volt, hogy visszamegyünk a házba fotókat készíteni. Aztán meg akartuk keresni a 

távoli rokonaimat, hogy meggyőzzük őket, ha az én ellenőrzésem alá kerülnek a fúrási jogok, 

talán lehet kezdeni velük valamit. 

Miközben elmesélte Moirának a találkozását Luke-kal, és a legfőbb okot, amiért idejöttek, 

a történetbe a saját küldetését is beleszőtte. 

– Akkor ugyanezt kell tenned. – Moira megállt. –Ha elviseled a társaságomat, szívesen 

megnézem veled a házat. Mellesleg elég jól fotózok. Miután elkészítettük a képeket, tudok 

neked segíteni, hogy e-mailben elküldd őket Matildénak. Hacsak nincs digitális 

fényképezőgéped. 

– Nem, nekem csak a telefonom van – felelte Sophie –, és bár biztos, hogy lehet vele 

fényképezni is, még sosem jöttem rá, hogyan lehet a képeket áttenni egy számítógépre. 

– Akkor használd az enyémet. 

Sophie habozott. 

– Nem vagyok biztos benne, hogy kapcsolatba akarnék lépni Matildával, amikor azt sem 

tudom… úgy értem… 



– Amikor nem tudod, hányadán álltok Luke-kal? Nem kell elmondanod neki, és egyébként 

Matilda volt a fő ok, amiért idejöttél, nem? 

– Azt hiszem. – Meglepetésszerű fájdalomhullám söpört végig rajta. Ránézett Moirára. – 

Nem lett volna szabad csak így magamra hagynia anélkül, hogy elmondaná, miről van szó. 

– Bíznod kell benne, hogy hamarosan jelentkezik. Tartsd nyitva a kommunikációs 

csatornákat! 

– Ez úgy hangzott, mintha valami könyvből idéznéd – mondta Sophie, és önkéntelenül 

elnevette magát. 

– Ühüm. Igen. Elég sokáig dolgoztam a házasságomért, mielőtt végleg feladtam volna. 

Most menj, és fürödj meg gyorsan, addig én rendet rakok, aztán indulhatunk. 

Amikor Sophie visszament a hálószobába, látta, hogy Moira beágyazott, és visszaterítette 

az ágytakarót, így anélkül öltözködhetett, hogy szembesült volna a heves szeretkezésükre 

emlékeztető ágy felkavaró látványával. Ez segített. 

– Ó, hát ez nagyon szép ház – mondta Moira. – Nem is értem, miért nem hallottam még 

róla, bár nem élek itt olyan régóta, és elég eldugott helyen van. 

Ott álltak a régi épület előtt. A nappali fényben valahogy még romosabbnak tűnt, viszont 

nem volt annyira kísérteties. 

– Így nappali fényben még szebb, igaz, a félhomályban viszont nagyon romantikus volt – 

mondta Sophie sóvárogva. 

Moira, aki elhatározta, hogy leköti a lány figyelmét, a konkrét feladatra összpontosított, és 

elővette a fényképezőgépét. 

– Gyere – mondta élénken. – Rengeteg képet fogok készíteni. Otthon aztán átnézhetjük 

őket, és a legjobbakat elküldjük Matildának. 

Sophie felsóhajtott. Örült, hogy Matilda nem tud róla, hogy lefeküdt Luke-kal. Ha legalább 

felhívná, és nem érezné, hogy egyszerűen cserbenhagyta. 

 

Vidáman telt a délelőttjük a fotózással, majd Moira javaslatára elmentek egy derűs 

kocsmába. Amíg a pultnál álltak, és tanulmányozták az étlapot, mit ehetnének ebédre, Moira 

elővett egy ötvenfontost. 

– Ezt most Luke fizeti! 

Miután az első ötvenfontost felváltották, és levest, salátát és ropogós kenyeret vettek 

belőle, Sophie egy kicsit jobban érezte magát. 

– Nem kell az összesét elköltened – mondta Moira. – Visszaadhatod neki, ami megmarad. 

Sophie rövid ideig hallgatott. – Nem hívott. Nem is hiszem, hogy fog. 

Moira habozott, ettől Sophie úgy érezte, egyetért vele. 

– Nem tudhatod. 

– Nem, nem tudom. Csak érzem… 

– Ezer oka lehet, amiért nem telefonált. Nincs térerő, például. 

Sophie azonnal elővette a telefonját, hogy ellenőrizze, itt van-e. 

– Vagy nincs elég pénz rajta. 

– Igaz. 



– Mondta, hogy mindentől függetlenül kapcsolatban marad veled a kutatásod miatt. Segít 

neked ebben, nem? 

– Igen, de már eddig is rengeteg dolgot megtett, cserébe azért, amiért én is segítettem 

Matildának. Igazából kvittek vagyunk. Nincs valódi oka, amiért kapcsolatba kellene lépnie 

velem. Úgy értem, nincs semmi gyakorlati oka. 

Ez annyira hidegen és üzletiesen hangzott ahhoz képest, amit együtt megéltek, hogy 

összeszorult a torka, és úgy érezte, mindjárt sírva fakad. Túl gyorsan nyelt le egy kanál levest. 

Forró volt, és gyorsan innia kellett rá egy kis vizet. De közben legalább újra uralkodni tudott 

magán, legalábbis a felszínen. 

– Szóval nem hiszed, hogy minden elveszett? – kérdezte Moirát, amikor rátértek a salátára, 

és megosztoztak egy tál sült krumplin. 

– Luke-kal? Nem. Elismerem, hogy nem volt szép tőle, de számtalan oka lehetett, amiért 

nem adott szenvedélyes búcsúcsókot. Úgy értem, azonkívül, hogy el kellett érnie a gépet. 

– Rendben – mondta Sophie. – Nézzünk néhányat. 

A két nő tekintete találkozott egy pillanatra, mielőtt folytatták volna az evést. 

– Oké – kezdte Moira –, tegyük fel, azt hitte, azért mentél el sétálni, mert megrémültél 

attól, hogy egy ágyban ébredtetek. Lehet, hogy úgy érezte, otthagytad. 

Sophie elgondolkodott. – Jó, de nem tökéletes. Nem hihette, hogy elhagyom, amikor 

annyira – szóval – odaadó voltam pár órával korábban. 

– Nem tudhatod. A férfiak furcsák néha! Lehet, hogy megijedt az üres ágy láttán. 

– Ilyen inkább a nőkkel történik meg, nem? 

– Nem látom be, miért ne lehetne a férfiakkal is ugyanígy! Végül is, azt mondják klimaxuk 

is van. 

Sophie felsóhajtott. 

– Az rendben, hogy itt viccelődünk rajta, de mit gondolsz, valójában miért ment el így? 

Moira a fejét csóválta. 

– Még mindig nem tudom, de őszintén gondolom, van rá magyarázat. És szerintem meg 

kellene keresni a rokonaidat, és megtenni mindazt, amit tettél volna, de nélküle. Ha közben 

mégis kiderül, hogy csak egy nőcsábász, akkor legalább nem vesztegetted rá az idődet, a 

szerelmedet és a pénzed. 

Sophie bólintott. 

– Jó. És az lenne az igazi, ha mindent elérnék az ő segítsége nélkül is. Kinek kellenek a 

gazdag, jól fésült szépfiúk? 

– Ezt költői kérdésnek veszem – mondta Moira –, de ha már a gazdag srác fizeti, ne 

együnk egy kis pudingot? 

Kicsivel később visszatértek Moira házába. A nappaliba mentek, ahol az asztalon egy 

laptop volt. 

– Lássuk, mink van! 

– Küldjük el azokat, amelyeken a ház jól néz ki – mondta Sophie. – El fogom neki 

mondani, hogy kicsit romos állapotban van, de jobb lenne neki, ha a legelőnyösebb oldalát 

látná. 

– Rendben – szólt Moira. – Mit szólnál ehhez? 



– Jó lesz. És az a másik is, hátulról. Látszik, hogy hiányzik néhány cserép, de Matilda talán 

nem fogja olyan közelről megnézni. 

– Ez is szép kép. 

Végül, amikor elégedettek voltak a kiválasztott fotókkal, Moira feltette őket a 

számítógépre, és Sophie megírta az e-mailt. 

 

Kedves Matilda! 

 

Megtaláltuk a házat! Sajnos, nem él benne senki, és elég rossz állapotban van, már 

amennyire az ember meg tudja állapítani. – Elég volt neki az „ember” is, nem akart „mi”-t, 

vagy „én”-t írni. – Én küldöm róla a képeket, mivel Luke-nak váratlanul vissza kellett mennie 

Ali-vel Londonba. Nyilván valami sürgős dolog jött közbe a munkájával kapcsolatban. 

Még meg kell keresnem néhány rokonomat errefelé, utána hazamegyek. 

Remélem, jól érzi magát, és nem hiányolja Luke-ot túlságosan. 

Sok szeretettel,  

Sophie 

 

Sophie megnyomta a „küldés” gombot, aztán kiszámolta, hogy Matildánál nagyjából 

délelőtt tíz óra lehet. Felment a lépcsőn, majd elterült az ágyon és megpróbált nem sírni. 

Egyébként sem volt semmi kedve rögtön elhagyni Moira házát, de úgy hazamenni, hogy még 

a küldetését sem fejezi be, egyszerűen szánalmas lett volna. Az ágy pedig csak akadályozta 

abban, hogy visszatérjen a normális kerékvágásba. 

Lement a földszintre, hogy megkeresse Moirát, aki azonnal feltette a teavizet forrni, amint 

meglátta. 

– Nem baj, ha maradok még egy éjszakát? Holnap megpróbálom megkeresni a rokonaimat, 

azután elmegyek. 

– Kocsival mész haza? 

Sophie megrázta a fejét. 

– Nem, itt béreltük az autót. Holnap visszaviszem, azután vonatra szállok. 

Úgy tűnt, Moira mondani akart valamit, de mintha nem tudta volna eldönteni, hogy mit. 

Végül így szólt: – Nem nézed meg az e-mailjeidet, miután megittad a teát? Lehet, hogy 

Matilda válaszolt. 

– Igen, meg fogom nézni. 

Tényleg jött e-mail Matildától. Nagyon örült a képeknek, de annak már kevésbé, hogy 

Luke Londonba ment. Bár segített neked megkeresni a házat, ahogy megkértem rá, de azzal 

együtt, ami Londonban zajlik, nem hiszem, hogy van ideje jobban utánajárni ennek az 

egésznek. 

Sophie helyeselt, és még hozzátette, hogy Cornwall milyen csodálatos hely, még az évnek 

ebben a szakaszában is. 

 

Később is megnézte az e-maileket, amíg Moira vacsorát főzött. 



Kedvesem… Sophie még az e-mailen keresztül is észlelte Matilda ellentmondást nem tűrő 

hangját… Kapcsolatba léptem Luke-kal, és, ahogy gondoltam, most nincs ideje utánajárni, 

hogy éppen kié a ház. Mivel te már úgyis ott vagy a saját ügyed miatt, nem maradnál még egy 

kicsit a kedves házigazdádnál, és végeznél némi kutatást ez ügyben? Szeretném tudni, hogy 

vajon eladó-e. 

 

Sophie rögtön elmondta Moirának. 

– Én nagyon örülnék, ha maradnál még néhány napot – mondta Moira. 

– Én is – tette hozzá Sophie. – Még nem szeretnék hazamenni. Mindenki Luke-ról 

kérdezősködne, és az borzalmas lenne. Azonkívül fizetni is tudom a szállást, a gazdag srác itt 

hagyta nekem az összeget. 

– Remélem, ti ketten újra egymásra találtok. Nagy kár lenne kiengedni a kezed közül egy 

ilyen jó fogást. Tapasztalataim alapján a pénz és a jó külső ritkán jár együtt. 

– Ó, el kellene menned New Yorkba vagy a flancos Connecticutba! – mondta Sophie. – Ott 

aztán hemzsegnek a gazdag és jóvágású fiatalemberek! 

– Biztos vagyok benne, hogy közéjük illettél? –mondta nevetve Moira. 

– Hát persze – mondta Sophie. 

– Nem viccből mondtam. Amíg megfő a vacsora, nézhetünk valami jót a tévében. 

Körülbelül még egy óra, amíg ehetünk. 

 

– Szóval, hogyan járjak utána a háznak? – kérdezte Sophie vacsora közben. – Nem vagyok 

magándetektív. 

– Tudod, ez olyan foglalkozás, amely mindig is tetszett nekem. Mi lenne, ha megnézném, 

ki tudok-e deríteni valamit, amíg te meglátogatod a rokonaidat? – javasolta Moira. Sophie már 

egyeztette a találkozót másnapra. 

– Tényleg mindig magándetektív szerettél volna lenni? – kérdezte Sophie. 

– Aha. Nem tudom, miért. Azt hiszem, tetszik ez az összerakósdi. Na, és te mit akarsz 

kezdeni az életeddel? Eltekintve a férj és gyerek programpontoktól. 

– Saját vállalkozást szeretnék, régi ruhákból újakat létrehozni. Amolyan „rongyokból 

eleganciát” divattervezés, ha érted, mire gondolok. Egyszerűen imádok alkotni és toldozni-

foldozni. 

– És mi az akadálya? 

– Leginkább a pénz. Tőkére van szükségem, aztán megfelelő végzettségre is. Pusztán némi 

érzékkel és fantáziával alkotni jó dolog, de valószínűleg a kelleténél jóval tovább tart. Ha az 

ember túl lassú, nem lehet vele keresni. 

– Abból, amit elmondasz, nagyon tehetségesnek tűnsz. – Moira őszintén el volt ragadtatva. 

– Úgy értem, még nagyon fiatal vagy, és már milyen határozott terved van a jövődről. 

– Mindig is szerettem ilyesmivel bíbelődni. Ha történetesen van valami a szekrényedben, 

amit nem igazán tudsz használni a jelenlegi formájában, megpróbálom megmutatni, milyen 

tehetséges vagyok. 

Így a két nő estéje vidáman telt, varrogatással, tévénézéssel, Moira számára pedig 

szekrénykutatással, hogy találjon Sophie-nak átalakítandó ruhákat. 

 



A következő reggel Sophie felkerekedett a rokonaihoz. Sokkal jobban érezte magát, mint 

előző nap. A szíve még mindig darabokban volt, de tette a dolgát, és ez sokat segített. 

Moira, a számítógép, valamint a térképek segítségével Sophie kidolgozott egy nagyon 

részletes útvonalat, és elindult fel a dombra, el a tengertől, a főút felé. 

Eltekintve attól az érzéstől, amit Luke elvesztése okozott, rájött, hogy jól érzi magát 

egyedül a kocsiban. Senki nem szólt rá, ha rosszul tette sebességbe az autót; senki nem vette 

észre, ha többször kellett körbemennie a körforgalomban, mire megtalálta a megfelelő 

kijáratot. 

Amikor látótávolságra volt a falutól, ahol a rokonai élnek, rájött, hogy még nagyon korán 

van, mivel előzőleg sok olyan tényezőt számításba vett, ami időveszteséget jelenthetett volna, 

így miután talált parkolóhelyet, elment sétálni. Hirtelen aggódni kezdett amiatt, hogy 

ismeretlen emberekre erőlteti rá magát, ráadásul meglehetősen nagy kéréssel. Rájött, hogy 

sokkal magabiztosabb lenne kettesben Luke-kal. De nem volt itt, és muszáj nélküle 

boldogulnia. Valójában jobb volna, ha soha többé nem gondolna rá. Sosem teszi túl magát 

rajta, ha folyton ő jár a fejében. A gond csak az, ha az ember szerelmes, úgyis folyton a 

másikra gondol, és nem tehet ellene semmit. Gyakorlatilag ez a szerelem definíciója. 

Amikor már eleget bóklászott, Sophie végül gyalog indult el a házhoz, ami dombtetőn állt, 

és így aggódni kezdett, hogy lihegve és izzadtan érkezik majd meg. Igazából olyan idegesség 

kezdett úrrá lenni rajta, hogy még egy fogorvosi vizsgálat is sokkal vonzóbbnak tűnt. Ott 

legalább kedvesek az emberrel, még ha a végén megkínozzák is. 

A ház nem sok jót ígért. Földszintes volt, tetőablakkal, a kert pedig meredeken lejtett, és 

főként kövek voltak benne, és kerti törpék. 

Sophie nem volt éppen sznob, és tudta értékelni a kerti törpéket is, de egy ilyen kopár 

vidéken elszórtan látni őket kissé dermesztő volt. A kerti törpe nem arra való, hogy idegessé 

tegye az embert, hanem hogy megnevettesse, ezért Sophie biztos volt benne, hogy fű és apró 

virágok között van a helyük. Januárban virágokat várni talán túl nagy kívánság, de elképzelni, 

hogy nyáron előbukkannak, segített volna. 

A csengőhang után Sophie mozgást látott a bejárati ajtó tejüvegén át. Egy nő nyitott ajtót, 

és Sophie elővette legkedvesebb mosolyát. 

– Jó napot! Sophie vagyok! Ön bizonyára Mavis? Mrs. Littlejohn? 

– Így van. Jöjjön be! 

Mrs. Littlejohn nem mosolygott ugyan, de legalább hátrább lépett, így Sophie bemehetett. 

Ahogy Sophie átlépte a küszöböt, undorító szag csapta meg, amitől émelyegni kezdett. 

– Pulykaaprólék – magyarázta Mrs. Littlejohn. Szemmel láthatóan nem szerette volna, ha 

egy vadidegen a keresztnevén szólítja, még ha rokonok is. – Ezekben a nehéz időkben nem 

engedhetünk meg magunknak jobb ételt. 

Mivel Sophie szintén nehéz időket élt meg mostanság, bólintott és követte a házigazdát a 

nappaliba, miközben próbált nem az orrán keresztül lélegezni. 

A vélhetően szép kilátást erősen redőzött függöny takarta. Az alsó réteg és az ablak között 

megmaradó öt centit egy halom, korabeli ruhába öltöztetett porcelánbaba takarta el. Majdnem 

bizonyosan egyedi darabok, amelyeket valamelyik magazin utolsó oldaláról rendeltek nagy 

összegű részletfizetésre. 

Az említett függöny rózsamintás volt, és ugyanabból az anyagból készült, mint a 

háromrészes ülőgarnitúra huzata. A szőnyegen is rózsák voltak, csak kicsit más színűek. A 

berendezéshez tartozott még egy tálaló, még több dísztárggyal a tetején, valamint egy polc a 



sarokban. Jobban körülnézve Sophie észrevette, hogy Fáklyás Joan, a cornwalli koboldok 

királynője többféle megjelenésében is szerepel. 

– Főztem kávét – mondta Mrs. Littlejohn. – Mindjárt behozom. 

Sophie jobban szeretett volna teát inni, de úgy gondolta, megelégszik a kávéval is, nem 

akarta megzavarni, amit ez a nő gondosan előre eltervezett. 

– Üljön le, kedvesem – szólt Mrs. Littlejohn. 

Sophie letelepedett a kanapé szélére. Vigyázott, nehogy elmozdítsa a helyükről a 

díszpárnákat, amelyek hajlamosak ledőlni onnan, ahová leteszik őket. 

Sophie-nak nem sok jót súgtak a megérzései. Mrs. Littlejohn kedves volt, de csak 

udvariasságból, a kis földszintes háza és a modora nem éppen azt sugallta, hogy kalandvágyó 

lenne, vagy olyan ember, aki hajlandó kockázatokat vállalni bármiért is. 

Csészékkel, tányérokkal, kávés- és tejeskancsóval, cukortartóval, keksszel és szalvétával 

megrakott zsúr-kocsit tolt be a nappaliba. A kávé felszolgálása eltartott egy darabig. 

Sophie először azon volt, hogy visszautasítja a kekszet, de aztán rászánta magát egy 

cukrozottra. Még szüksége lehet némi szénhidrátbombára. 

Mrs. Littlejohn, egy szót sem szólt, amióta felszolgálta a kávét. Hagyta, hogy Sophie 

elmagyarázza jövetelének okát. 

– Elmondta pontosan a nagybátyám, hogy miért vagyok itt? – kezdte puhatolódzva, 

miközben tisztában volt azzal, hogy Eric bácsi nem sok használhatót mondott a kagylóba. 

– Nem igazán, drágám. 

Sophie kurtán elmosolyodott. 

– Akkor én megpróbálom elmagyarázni. Kicsit bonyolult a dolog. 

– Akkor talán meg kellene várnunk a férjemet is. Ő foglalkozik az összes pénzügyünkkel. 

Nemrég ment el az önkormányzathoz, hogy panaszt tegyen az újrahasznosításról. 

– Rendben. Ez igazából nem pénzügyi dolog, legalábbis még nem az. Emlékszik arra, hogy 

a volt férjétől olajfúrási engedélyeket örökölt volna? 

– Mindenét én örököltem. Nem emlékszem a pontos részletekre. 

– Gondolom, hogy nem. Nincs másolata a végrendeletéről, igaz? Úgy értem, ami kéznél 

van. 

Sophie látta, hogy Mrs. Littlejohn kezdi veszélyben érezni a privát szféráját. 

– Inkább megvárnám, amíg a férjem hazajön. 

– Igazából nincs szükség rá. Ez az ön hatásköre. Nem kell… 

– Inkább megvárom! Nem olyan nő vagyok, aki a férje tudta nélkül intézi a dolgait. 

– Ó, én nem ilyesmire céloztam! Magának igazából semmit se kell tennie. 

– Akkor megihatnánk a kávét, és megvárhatnánk a férjemet? 

Sophie bólintott, és belekortyolt a kávéba. Borzalmasan erős és keserű volt. 

– Egyébként nem kérném – folytatta Sophie, feltüzelve a kávétól – de… 

Ekkor kulcs fordult a zárban, és Mrs. Littlejohn megkönnyebbülten állt fel. 

– Ez a férjem lesz. Majd ő elrendez mindent. Mr. Littlejohn kinyitotta az ajtót. 

– Nehogy bármit aláírj! 



Tizenkilencedik fejezet 
 

 

 

 

 

Mr. Littlejohn vádaskodó pillantása arra késztette Sophie-t, hogy felpattanjon a helyéről, 

ettől a mögötte lévő díszpárna leesett. 

Ebben a pillanatban rájött, akármilyen karriert tervez is magának, házaló ügynöknek biztos 

nem lenne alkalmas. 

Amint rámeredt az a tekintet, máris bűnösnek érezte magát. 

– Ne hagyd, hogy ez a fiatal nő bármire is rábeszéljen! – folytatta a férfi. Nyilvánvalóan 

úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a felesége veszélyben forog. 

Mrs. Littlejohn szemmel láthatóan nagyobb biztonságban érezte magát most, hogy a férje 

is itthon van, és próbálta megnyugtatni: 

– Ne aggódj, drágám, nem fogok aláírni semmit! 

– De igazán – tiltakozott Sophie –, nem kérem önöket arra, hogy bármit is tegyenek… 

Mrs. Littlejohn keble hullámzott az izgatottságtól. 

– És nem is fogok tenni semmit! Nem vagyok benne biztos, miért jött, és tudom, hogy Eric 

unokatestvérem rokona, de akkor sem írok alá magának semmit. 

– De ez a saját érdekét szolgálja – mondta Sophie. –Más családtagok birtokában vannak 

ezek a fúrási jogok, de addig nem tudunk mit kezdeni velük, amíg össze nem fogunk, és 

egyként nem cselekszünk. 

Gondolatban korábban lelkesítőnek hangzott ez a „fogjunk össze” szöveg, de most ebben a 

zsúfolt szobában mindez kissé szánalmasnak tűnt. 

– Mire próbál rávenni? – követelte a férj a választ, és úgy nézett Sophie-ra, mint egy 

erőszakos betolakodóra. 

– De én igazán nem próbálok… Nézzék, amiről ez az egész… 

– Igyál egy csésze kávét, kedvesem – szólt Mrs. Littlejohn, és megpróbált felállni, de 

visszahuppant a fotel mélyére. 

– Majd én öntök! – mondta Sophie, és talpra szökkent. – Egy pincérlány mindig 

pincérlány! 

Miközben Sophie töltött a férjnek, és még örült is, hogy a feleség elég edényt rakott a 

zsúrkocsira, rájött, hogy teljesen kiesett a szerepéből, ráadásul még furcsának is tűnhetett. 

Ezek az emberek most aztán sosem fognak megbízni benne. Leállította magát, és átnyújtotta 

Mr. Littlejohnnak a süteményt. 

Mr. Littlejohn letelepedett egy székre. Mrs. Littlejohn bosszúsnak látszott, Sophie pedig 

mentegetődzni kezdett: 

– Bocsánat – mormolta. – Csak próbáltam segítőkész lenni. 



Kissé megbékélve, Mr. Littlejohn kortyolt egyet, és úgy látszott, megnyugszik. Sophie 

azon tűnődött, mivel foglalkozhatott, mielőtt nyugdíjba ment, aztán megállapította, kezd 

elbátortalanodni a küldetése ügyében, így aztán rávette magát, hogy újra arra összpontosítson. 

– Nem azért vagyok itt, hogy olyasmire vegyem rá magukat, amit nem szeretnének – 

kezdte –, de ha beleegyeznek abba, hogy képviseljem önöket a fúrási jogok ügyében, az csak 

a hasznukra válna. 

– Hogyan? – tudakolta Mr. Littlejohn. – Miért akarnánk bármihez kezdeni velük? 

– Mert van rá esély, hogy pénzt lehet vele keresni, feltehetően sok pénzt – mondta 

mosolyogva, aztán rájött, hogy ettől olyan benyomást kelthet, mintha piramisjátékra próbálná 

rávenni őket. 

– Nem értem, hogyan – mondta Mrs. Littlejohn. 

– Nos – Sophie mély lélegzetet vett. – A fúrási jogok, amelyeket örököltünk, értékesek 

lehetnek, de csak ha együtt érvényesítjük őket. 

– Mitől más, ha egyesítjük őket? – Mrs. Littlejohn úgy szorította össze a kezét és az ajkát, 

mint egy iskolaigazgató, aki azt kérdezi a tanulólányoktól, miért tartják jó ötletnek, ha 

feltekerik a derekukon a szoknyájukat, hogy többet mutassanak a lábukból. 

Sophie vett még egy mély lélegezetet, elmosolyodott, majd azt kívánta, bárcsak ne 

mosolyogna folyton. Fennáll a veszély, hogy ezek az emberek csak zavartnak és 

őszintétlennek tartják miatta. 

– Egyikünknek sincs annyi, hogy egy olajvállalatnak megérje fúrni miatta. De ha 

összerakjuk őket, akkor már elég vaskos paksamétánk lesz. 

– Akkor eddig miért nem tette meg senki? A megboldogult férjem akkor örökölte azokat a 

részvényeket, amikor még kisfiú volt. 

– Mert a részvények olyan földterületre szólnak, ahol nehéz az olajat kitermelni, vagy 

legalábbis nehéz volt. A fúróberendezések azóta sokkal jobbak és modernebbek lettek. 

Emellett az olaj is sokkal kevesebb manapság. – Sophie azt kívánta, bárcsak Luke itt lenne 

vele, és átkozta Alit, amiért elvitte őt. Ha legalább utánaolvasott volna az olajipari 

kérdéseknek, mielőtt idejön. 

– Az olajárak manapság eléggé lementek – mondta most Mr. Littlejohn –, nem értem az 

érvelését. 

– Természetesen ingadozik – mondta Sophie zökkenőmentesen. Biztos volt abban, hogy 

ezt a szót még sosem használta a korábbi beszélgetéseiben. – De a fosszilis tüzelőanyag 

napjainkban hiánycikknek számít. 

– Nemrég találtak olajat Szibériában. Egyáltalán nem hiszem, hogy szűkében vagyunk – 

mondta Mr. Littlejohn. – Ez csak demagóg szöveg, amit a zöldek hangoztatnak. 

Ennél a pontnál az ujjaival idézőjelet rajzolt a levegőbe, majd határozott hörpintéssel 

kiürítette a csészéjét, aztán letette egy kisasztalra, amely ettől billegni kezdett. 

– És mibe kerülne mindez? – kérdezte Mrs. Littlejohn. – Nem engedhetjük meg 

magunknak, hogy pénzt öljünk holmi üzleti mesterkedésbe. 

– Semmibe sem kerülne – mondta Sophie, és azonnal rájött, hogy valószínűleg kerülne 

valamennyibe, ráadásul elég sokba. Fel kellene fogadni egy amerikai ügyvédet vagy valakit, 

aki intézi az ügyeiket. 

– Az ilyen dolgokat nem adják ingyen – mondta Mr. Littlejohn, tudálékosan dörzsölgetve 

az orrát. 



– Igaz, de ha csak itt ülünk, elvesztegetjük. Sok pénzt hozhatnának! 

– Nem hiszem, hogy szükségünk van felfordulásra – mondta Mrs. Littlejohn. 

– De nem lenne felfordulás – mondta Sophie kurtán, azon tűnődve, vajon ez a nő azt hiszi, 

hogy neki magának kell kimennie az olajkutakhoz, sisakban és csákánnyal a kezében? 

– Csak egy csekk lenne a postán. 

Erre mind a ketten a fejüket rázták, teljes összhangban, és Sophie feladta. Nem szólt 

semmit, csak összeroskadt, ettől ledőlt még egy díszpárna. Talán ha nem lett volna éppen 

összetörve a szíve, még kitartott volna, de így nem volt hozzá energiája. 

– A dolog úgy fest, ifjú hölgyem – folytatta Mr. Littlejohn kitartóan, mivel érezte, hogy 

megnyerte a csatát, és most meg akart bizonyosodni a háború kimeneteléről –, hogy azt se 

tudjuk, ki fia-borja… 

– Nálam van a jogosítványom – mormolta Sophie –, és jól láthatóan nőnemű vagyok. – De 

nem várta, hogy meg is hallják. Mr. Littlejohn most kioktatóan folytatta, semmi nem állíthatta 

meg. 

– Bejön ide a házunkba, és holmi fúrási jogokat emlegetve meg akarja szerezni a feleségem 

részvényeit… 

– Nem akartam megszerezni. Én csak… 

– …hogy azt tehessen velük, amit csak akar. Nos, ez nem fog menni. 

Mivel Sophie már semmi mást nem akart, csak menekülni innen, kinézett egy helyet a 

csészéje és alátétje számára, és óvatosan letette. Majd felállt. 

– Megértem. Nincs semmi gond. Kicsit sajnálatos a többi családtag szempontjából, 

akiknek valóban nagy szükségük van a pénzre. De ha így éreznek… 

– Maga még csak egy fruska – mondta Mrs. Littlejohn, győzelmében elnézőn. – Hogyan 

lehetne elvárni tőlünk, hogy bízzunk magában? 

– És ha férfi lennék, akkor bíznának bennem? 

– Ha idősebb férfi lenne, igen – felelte Mrs. Littlejohn, amint követte Sophie-t az 

előszobába, láthatóan alig várva, hogy kint tudja őt a házából. 

– Sajnálom, hogy zavartam önöket – mondta Sophie. 

– Viszontlátásra! 

Ezzel kinyitotta a bejárati ajtót, és végre kiszabadult a friss levegőre. 

Ahogy visszafelé hajtott Moirához, rájött, hogy teljes vereséggel kell hazatérnie. Ezzel a 

cornwalli kiruccanással nem ért el semmit, legalábbis a családját tekintve. Zsákutcába jutott a 

fúrási jogokkal, nincs munkája, meg kell majd magyaráznia, hol van Luke, és miért nem fogja 

őt többé látni. Katasztrofális a helyzet, úgy, ahogy van. Az egyetlen megnyugtató gondolat az 

volt, hogy Moira meg fogja érteni; neki elmondhat mindent, nem kell félnie, hogy lejáratja 

magát a saját szerencsétlensége miatt. 

 

– Nem tűnsz valami vidámnak – állapította meg Moira, amikor ajtót nyitott Sophie-nak. 

– Hát nem. Nem sikerült a küldetésem. 

– Na, gyere be! Felteszem a teavizet. 



– A tea jól fog esni. Nekik a legvacakabb kávéjuk volt, erős, de ízetlen. Jaj, és az a ház! Ha 

soha többé nem látok fodros kanapét és hozzáillő függönyöket, huzatot és szőnyeget – ami 

valójában nem is illik össze –, még az is túl hamar lesz! 

Moira nevetett. 

– Ha már a házakról beszélünk, vannak híreim! 

– Máris? Ez gyors volt! 

– Azt mondják, nem az számít, hogy mennyit tudsz, hanem hogy kit ismersz, és én ismerek 

néhány használható embert. 

– Akkor mondd el! Hadd halljak valami pozitívat is. 

– Gyere, ülj le. Ebédeltél? Készítek neked egy szendvicset. Akartam főzni levest, de nem 

voltam itthon. 

– Mindenkit úgy etetsz, ahogy engem? – kérdezte Sophie, belecsusszanva az asztalnál lévő 

székébe. Mintha otthon lenne. 

– Nagyjából. Elégedettnek érzem magam a tudattól, hogy jobb kedvre tudom deríteni az 

embereket. Az akupunktúrával jár. Szereted a mustárt? 

– Nem, köszönöm. 

– Én sem! Egyszerűen nem bírom! A tormát sem szeretem. De a sonkát biztosan szereted? 

– Igen, kérek. 

Pár pillanat múlva már előtte is volt a szendvics, amelyen volt sonka, saláta és egy 

leheletnyi majonéz. 

– Akkor beszélj mindjárt a házról – szólalt meg néhány falat után Sophie, és Moira 

elégedetten látta, hogy jó étvággyal eszik. 

– Szóval, egy idős hölgy tulajdona, aki az idősek otthonában él. A meglehetősen távoli 

rokonai meg nem tudják, mihez kezdjenek vele. 

– Igazán? – Sophie újra beleharapott a szendvicsébe. Az étel határozottan jót tett. Sikerült 

nem Luke-ra gondolnia, legalábbis néhány másodpercre. Leszámítva, hogy Luke is pontosan 

ezt mondta, újra tudott gondolkodni. Felsóhajtott, majd evett még egy falatot. 

– Aha. Sok munka van rajta. Nem tudják eldönteni, hogy felújítsák, és úgy adják el, vagy 

renoválás nélkül keressenek rá vevőt. Esetleg lakásokat alakítsanak ki benne. 

– Igazán sok mindent megtudtál! Ha eleged lesz az akupunktúrából, lehetnél nyomozó is. 

Moira elengedte a füle mellett. 

– A legcélszerűbb lenne megvenni az idős hölgytől. Ha az ember kivárja, míg meghal, a 

végrendelet és egyebek intézése sokáig eltarthat, és addigra még rosszabb állapotba kerül. 

– Én nem fogom megvenni! 

– Nem azt mondtad, hogy Matilda szeretné? 

Sophie bólintott. 

– Ha meg akarja tenni, akkor gyorsan kell cselekednie. Az idős hölgy bármelyik percben 

meghalhat, és akkor évekbe telhet, mire rendesen az ingatlanpiacra kerül. 

– Az a gond, hogy nem tudom, Matilda vajon tényleg meg akarja-e venni. 



– Szerintem írnod kell neki egy e-mailt, és elmondani, amit tudsz. Végül is azt akarta tőled, 

hogy tudd meg, eladó-e. Megtudtad. Ha elmagyarázod neki, mi a helyzet, a gond lekerül a 

válladról. 

– Igen… – Sophie hirtelen nem volt biztos benne, akarja-e, hogy lekerüljön. 

– Lehet, hogy Luke-ra bízza. 

– Lehet. 

– Akkor semmi dolgom nem lenne vele. 

– Így van. 

– Ami jó lenne. Épp elég bajom van ezzel a fúrási joggal is. – Egy röpke pillanatig 

elgondolkodott rajta, hogy tényleg így van-e. Megrázta a fejét, hogy szabaduljon a negatív 

gondolatoktól. 

– De hogy lágyítsam meg azokat a nyomorult embereket? Nem tudom. Mondtam neked, 

hogy a viskójuk bűzlik a szárnyasbelsőségektől? És azt, hogy kerti törpék vannak a 

kertjükben, de egy árva fűszál sincs? 

– Nem! Ez durva! – Moira átérezte a helyzet komolyságát. 

– Én is így gondoltam! – mondta Sophie, és mindketten elnevették magukat. 

– Alapíthatnánk egyletet, mondjuk Zöld otthont a törpéknek névvel. 

Moira ingatta a fejét. 

– Ne már. A miénk elég zöld. 

– Igen, a tiéd – mondta Sophie. Az övé nem tűnt most ilyennek. 

Moira nem hagyta magát. 

– Ugyan! Fiatal vagy, szép és tehetséges! 

– Csak éppen összetört a szívem. 

– Úgy érzed? 

Sophie bólintott. 

– Nincs a világon olyan hely, ahol Luke mostanra ne talált volna térerőt, vagy egy percet, 

hogy felhívjon, ha akar, de nem akar. Visszatért a saját életébe, és rájött, hogy nekem nincs 

benne keresnivalóm, úgysem illenék oda. – Megállt. – Talán azt gondolja, hogy így kevésbé 

fájdalmas a számomra. 

Moira nem felelt, és Sophie hálás volt, amiért nem illette Luke-ot hitvány jelzőkkel, és nem 

mondta, hogy az összes férfi közül ő a legaljasabb strici. 

Rátette a kezét Sophie-éra, amit az görcsösen szorongatott az ölében. 

– Nem fogod örökké így érezni magad – szólalt meg végül. – Vagy kideríted, miért nem 

jelentkezik, vagy… – és nyilván ezt érezte elképzelhetőbb forgatókönyvnek – beleszeretsz 

egy nagyszerű cornwalli fickóba! – Megszorította Sophie kezét. – Teljes pokol, amin átmész, 

de túl leszel rajta. Mindenki így van vele. Nagyon kevesen szeretnek mindhalálig olyan 

embert, aki csúnyán elbánt velük. 

– Egy örökkévalóságnak tűnik – mondta Sophie, akivel még eddig nem történt ilyesmi. – 

Valószínűleg. 

Moira bólintott. 



– Lehet, hogy kicsit elhúzódik, de aztán elmúlik. A végén pedig nem is érted, mit láttál 

egyáltalán abban az emberben. 

– Személyes tapasztalatból beszélsz. 

Moira bólintott. 

– A volt férjem. A napom vele kelt és vele nyugodott. Amikor elhagyott, azt hittem, sosem 

leszek újra boldog. Most viszont egyszerűen nem emlékszem rá, mit szerettem rajta annyira. 

Szörnyen zsémbes volt, és túl sok humorérzéke sem szorult belé. 

– Luke-nak van humorérzéke, de nem gyakran engedi el magát. 

– Ezért fogod… – Moira megköszörülte a torkát. –Gyere, költözz ide! Majd találok neked 

egy nagyszerű férfit, aki állandóan megnevettet. 

– Jól hangzik – mondta Sophie –, de nem leszek túl gyakran szerelmes. Vannak emberek, 

akikkel állandóan megtörténik, de nem velem. Igazán kár. 

Néhány percig csendben üldögéltek, aztán Moira így szólt: 

– Na, menjünk, nézzük meg, Matildának van-e valami közölnivalója. 

– Bárcsak tudnám, mik a tervei. Ha csak annyi, hogy látni szeretné, akkor ott vannak a 

fotók. – Egy pillanatra elgondolkodott. – Klassz lenne, ha még több képet készítenénk, 

Photoshoppal megszerkesztenénk, és úgy küldenénk el neki, akkor legalább kinyomtathatná, 

és bekereteztethetné a képeket. 

– Nagyszerű ötlet! 

– Ha ez túl sokba kerülne, rávehetnénk Luke-ot, csinálja meg ő. – Megállt. – Mármint te 

javasolhatnád neki. 

Moira halkan sóhajtott. 

– Gyere! Mondjuk el Matildának, amit megtudtunk! 

Sophie rápillantott az órájára. 

– Még csak kilenc óra van Connecticutban. 

– Az idős emberek korán kelnek. 

Sophie küldött egy e-mailt, amelyben írt az idős hölgyről és a távoli rokonairól, Luke-ot 

pedig gondosan kihagyta a levélből. Aztán Moira felhívta egy építési vállalkozó barátját, és 

egy találkozót beszélt meg vele a háznál. 

– Szerintem jól jönne, ha Matildának lenne némi fogalma arról, mennyit kellene költeni a 

házra, ha esetleg abban gondolkodik, hogy megveszi – mondta Moira. 

– És eljön az építész barátod? Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy munkát 

ajánlhassunk neki. 

Moira alig láthatóan elmosolyodott. 

– Ha én kérem, eljön. 

Sophie bólintott, hogy megértette. 

– Akkor jó. Nagyszerű érzés egy gyönyörű ház miatt tenni valami pozitív dolgot. Így 

legalább nem gondolok arra… – megpróbált keresni egy Luke-ra illő jelzőt, de nem sikerült… 

– a férfira és a küldetésre, amelynek, úgy tűnik, pont került a végére. 

– Örömmel hallom, hogy már kezdesz derűlátóbb lenni – mondta Moira. – A küldetésen 

pedig még nincs pont, inkább csak pontosvessző. Megtalálod a módját, hogyan győzd meg a 

pulykaaprólékos rokonaidat. 



Sophie vállat vont, és próbált úgy tűnni, mint aki el is hiszi mindezt. 

 

Moira és Sophie a fallal körülvett kertben éppen arról beszélgetett, vajon jobb lenne-e ide 

úszómedencét építeni, vagy inkább újra zöldségágyásokat kellene kialakítani. Sophie folyton 

ingadozott. Hirtelen látta, ahogy Moira arckifejezése megváltozik. Megfordult, hogy 

megnézze, miért, és meglátta Luke-ot. 

A szíve azonnal nagyot dobbant, és az örömtől elakadt a lélegzete, miközben az esze 

folyamatosan mondogatta neki: nem, ne örülj annak, hogy látod! Ő nem a tiéd! 

Megnedvesítette a száját, ha esetleg meg kellene szólalnia. Szerencsés esetben pedig Moira 

majd mond valamit. Úgy is lett. 

– Ó, hello! Honnan került ide? 

– Jöttem, amint tudtam. – Kifogástalan öltönyt és fényes cipőt viselt; a hangja nagyon 

száraz volt, mintha uralkodnia kellene magán. 

Sophie-t elöntötte a kétségbeesés, és ettől kissé megingott. Amikor elhagyta őt, és nem 

hallott felőle semmit, legbelül egy kicsit még mindig azt remélte, van rá valami magyarázat, 

valami buta kis mentség, amire nem is gondolt, és talán még rendbe jöhetnek közöttük a 

dolgok. De ettől a hanghordozástól kihalt a remény, mint a tűz utolsó szikrája, amely már nem 

gyullad meg, és nem marad utána semmi. 

Luke ránézett Sophie-ra. Olyan volt, mintha egy jégszobor beszélne hozzá. 

– Mit mondtál a nagymamámnak? Ötleteket adsz neki, hogy tényleg megvegye ezt a 

helyet? El sem tudtam hinni, amikor meghallottam! 

Sophie szavakat keresgélt, bármilyet, de az agya kikapcsolt, és magára hagyta az 

érzelmeivel. Moira gyorsan a lányra pillantott. 

– Nem hiszem, hogy Sophie bármit is tett… 

– Ki az az ember? – kérdezte Luke. 

– Egy építész barátom – felelte Moira. – Csak azért van itt, hogy… – Megállt, mert 

megjelent Ali, aki szintén feldúltnak látszott. 

– Úgy látszik, eléggé megváltoztak a dolgok – szólt Ali. – Felbéreltek egy építészt, aki itt 

mászkál a ház körül. – Hello, Sophie! – Korábbi barátságos modora mostanra eltűnt. 

– Jobb, ha megyünk és megnézzük, mi folyik itt – mondta Luke, és elindult a ház eleje felé 

megkeresni az építészt. 

– Mi, azaz én – Luke nevében nem beszélhetek, természetesen –, kicsit csalódtam benned. 

– Miért? – kérdezte Moira, amikor látta, hogy Sophie képtelen megszólalni. 

– Annyira aranyos lánynak látszott! Mat… Luke nagymamája annyira szerette. Kisegítette 

Luke-ot egy kényes helyzetből odahaza. 

– Kisegítettem? – Sophie egy pillanatig nem tudta, Ali miről beszél. 

– Igen! – Ali megenyhült az emlék hatására. – Amikor eljátszottad, hogy a menyasszonya 

vagy. Én magam is megtettem volna, csak kötött a szabály, miszerint házi nyúlra nem lövünk. 

De az nem volt valóság, tudtad te is. – Újra a homlokát ráncolta. – Szomorú azt látni, bogy 

nyilvánvalóan nem az a lány vagy, akinek gondoltunk. 

– Nem értem, miről beszélsz. – Sophie úgy érezte, mintha nagyon távol került volna a ház 

kertjétől, mintha ezt az egészet valahonnan kívülről, egy üvegfal mögül szemlélné. Meglepve 

tapasztalta, hogy hallja a saját hangját. 



– Jaj, Sophie! – mondta Ali leereszkedőn. – Tudjuk, hogy nagyon szereted Luke 

nagymamáját, de szerinted szép dolog, vagy kellő megértésre vall táplálni egy idős asszony 

illúzióit? 

– Matilda nem rögeszmés. 

– Ő egy idős asszony. 

Sophie tudta, Ali nem beszélne így róla Luke jelenlétében. 

– Mihez kezd egy olyan házzal, amelyik ennyire távol van az otthonától, és amelyre 

szemmel láthatóan nagyon sok pénzt kell költeni? 

– Nem én beszéltem rá. – Bátrabbá tette az amiatt érzett bosszúsága, ahogyan Ali 

Matildáról beszélt. 

– De tudtad, hogy a megvételén gondolkodik, és ahelyett, hogy elmondtad volna neki, 

hogy ez egy teljes romhalmaz, inkább építészt hívtál. És honnan tudod, hogy nem fogja 

Mat… Mrs. Winchestert megrövidíteni? 

– Nem tudtunk róla, hogy komolyan gondolkodik a házvásárláson, a vállalkozó meg csak 

azért van itt, hogy körülnézzen, és hozzávetőlegesen felbecsülje, mennyit kellene költeni a 

házra – szólt közbe Moira a barátja védelmében. – Nekem tett szívességet, hogy eljött. 

Ali Moirára nézett, majd úgy ítélte meg, hogy neki való ellenfél. 

– Biztos vagyok benne, hogy maga jót akart, de talán nem érti teljesen a helyzetet. Sophie-

nak nincs joga felbujtani senkit. 

– Ő nem csinált semmit. Az én ötletem volt, hogy bevonjuk az építész barátomat – mondta 

Moira most már csípőre tett kézzel. 

– Akkor éppen idejében érkeztünk, hogy leállítsuk a dolgokat, mielőtt még túl messzire 

mennek – Alit cseppet sem félemlítette meg Moira kissé agresszív fellépése. 

– Azt nem értem – mondta Sophie –, neked, Ali mi közöd van ehhez az egészhez. Mit 

számít neked, ha Matilda valamiért meg akarja venni és felújítani ezt a házat? 

Rövid pillanatra úgy tűnt, sikerült Alit kizökkentenie, de aztán tett egy ideges kis 

kézmozdulatot, majd szemérmesen csak ennyit mondott. 

– Természetesen az számít nekem is, ami Lukenak. Ő meg én… 

– Nem tudtam róla, hogy ő és te… – mondta Sophie csendesen. 

– Nem? Luke-nak nincs oka, hogy ezt el kelljen mondania neked. – Ali ismét 

visszazökkent. – Neked barátod van, Sophie, Luke meg én pedig újra egymásra találtunk. 

– Nekem van barátom? 

Ali bólintott. – Én, illetve mi láttuk az sms-t a telefonodban. Nincs ebben semmi 

kíváncsiskodás, Luke és te közösen használtátok. – Elegánsan tudott zavartnak látszani. 

– Belenéztél a telefonomba? Elolvastál egy sms-t? –Sophie felháborodott, de már kezdte 

érteni a dolgokat. Az utolsó üzenet, amelyet kapott, az a részeg sms volt, amelyet a volt 

barátja, Doug küldött. Ha nem ellenőrizgette volna rögeszmésen az üzeneteit, hogy jött-e 

valami Luke-tól, már el is feledkezett volna róla. 

– Mint említettem, Luke és te közösen használtátok a telefont. 

– Nem tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy veled is közösködünk! 

Ali a fejét csóválva felsóhajtott, mintha egy oktalan tinédzserrel próbálna vitába szállni. 

– Jaj, Sophie, ne legyél olyan gyerekes! Nem olyan nagy ügy. 



Sophie megpróbálta eldönteni, hogy van-e egyáltalán különbség, ki olvasta el azt az 

üzenetet, amikor Luke ismét megjelent. 

– Szóval, meséld el Sophie, pontosan mit mondtál a nagymamámnak! 

Sophie egy pillanatra maga előtt látta őt a bíróságon, amint az ellenfél tanújától követeli a 

választ, majd arra gondolt, biztosan összetéveszti az ügyvédet a törvényszéki képviselővel. De 

nem méltányolta a hangvételét. 

– Azt mondtam neki, hogy egy idős asszony tulajdonában áll, aki nemsokára meghal. 

– Ezt a részét tudom – mondta. – A házról mit mondtál? 

– Fényképeket küldtünk – felelte Sophie. – És természetesen a legjobbakat, amelyeken a 

ház szépnek látszik, mert nem szerettem volna elszomorítani, hogy amit annyira szeretett, 

ennyire málladozik. 

Úgy látszik, valahonnan azt a szokást vette fel, hogy hangzatos szavakkal fejezi ki magát, 

de ennek most örült. Ettől kevésbé érezte magát egy játszótéri perpatvar áldozatának. 

– Nem próbáltuk azt a látszatot kelteni, hogy a ház lakható állapotban van. 

– Neki viszont az a benyomása, hogy egy csepp festékkel és néhány tetőcseréppel 

megoldható a felújítás – mondta Luke. – Emellett, nekem úgy tűnt, arra is felhatalmazott 

téged, hogy a nevében eljárj. 

Sophie összeráncolta a homlokát. 

– Még ha lenne is hozzáférhető félretett pénzem, Angliában néhány óránál kicsit tovább 

tart megvenni egy házat. Nem tudom, Amerikában hogy megy. Hogy gondolod egyáltalán, 

hogy intézkedhetnék a nevében? 

– Már így is olyan messzire vitted a dolgokat, hogy nehéz visszakoznia – mondta Luke. – 

Ez egy nagy vállalkozás, világossá kellett volna tenned, hogy az egész csak egy álom. 

– De miért kellene, hogy csak egy álom legyen? Miért ellenzed annyira, hogy megvegye? 

Sophie reménykedett, hogy Luke visszaemlékszik a beszélgetésükre, amikor először 

meglátták a házat. 

– Ó, az isten szerelmére! – avatkozott közbe Ali. –Őrültség megvenni egy ingatlant 

Angliában! Mihez kezdene vele? Több ezer mérföldnyire lakik innen! Csak kolonc lenne a 

nyakán. 

– Ezt talán neki kellene eldöntenie! – mondta Sophie. – Pontosan tudja, milyen messze 

van. 

– Alinek igaza van – szólt Luke. – Ez csak egy álom. Abszolút nem praktikus. Nem kellett 

volna bátorítanod! 

– Én nem bátorítottam! Tényleg nem! Szeretem Matildát, és sosem tennék olyat, ami árthat 

neki. És ha nem bánjátok, most dolgom van. 

– Milyen dolgod? – akarta tudni Luke. 

– Csak úgy, mindenféle! – Muszáj volt elmenekülnie. Egy pillanatig valami használható 

kifogást keresett. 

– Sophie, várj! 

Tudta, hogy egyszerűen csak tovább kellene mennie, de megállt. 

– Mire jutottál a rokonaiddal? 

Sophie csak a fejét rázta, és az ajkába harapott. 



– Nemet mondtak – mondta Moira. – Simán visszautasították. 

– Akkor elmegyek veled hozzájuk – mondta Luke. –Talán tudok segíteni. – Annyira 

udvarias és hivatalos volt, hogy fájt. 

– A fúrási jogokról beszélsz, aminek ügyében tegnap az a konferenciahívásod volt? – 

vágott közbe Ali. – Igen – fordult most Sophie-hoz –, azokat fontos lenne elrendezni. – Olyan 

hangon mondta, hogy Sophie úgy érezte, az ő hibája, hogy ez már évekkel korábban nem 

történt meg. – Mindannyian megyünk. 

Sophie-nak ez már sok volt. Legszívesebben találna egy sziklát, amelyről mindannyiukat 

lehajítja. De nem fog egy kis bérelt autóban együtt szorongani Luke-kal és Alivei. 

– Először fel kell őket hívnom – felelte. – De úgy vélem, csak bosszúságot okoznánk 

nekik. Nagyon vaskalaposak. 

– Akkor tedd azt – mondta Luke. – Nem örülök annak, amit ezzel a házzal kapcsolatban 

műveltél, de kötelességemnek érzem, hogy a fúrási jogokra vonatkozó ügyletet elrendezzük. 

Sophie könyörgő pillantást vetett Moirára: „Kérlek, suhints meg egy varázspálcát, és állítsd 

meg, ami itt folyik!” 

Moira vette a lapot, és így szólt: 

– Ööö, biztosak benne, hogy van ilyesmire idejük? Valószínűleg van más tennivalójuk is. 

– Nem gond – vetette oda Luke. – Holnapig nem kell visszamennünk. 

– Van szállásuk? Szezonon kívül nem könnyű… 

– Találtunk egy aranyos kis hotelt Newquay közelében – mondta Ali. – Lefoglaltam a 

neten. 

Sophie erősen az ajkába harapott, a belenyilalló féltékenység miatt szüksége volt valamire, 

ami ellensúlyozza ezt a fájdalmat. Nem akarta azt hallani, hogy egy szobát foglaltak le, 

inkább azt, hogy kettőt. 

– Akkor rendben – mondta Moira. Kísérlete, hogy kimentse Sophie-t, kudarcot vallott. – És 

enni is ott fognak? 

– Természetesen – válaszolta Ali. – Asztalt is foglaltunk. 

Látva, hogy nincs menekvés, Sophie megadta magát. 

– Akkor rájuk csörgők. – Végül is, hátha Luke rá tudja őket beszélni. Akkor lesz valami 

pozitívum is, amivel hazatérhet. 

– Gyere a mi kocsinkkal – rendelkezett Ali. – Akkor visszavezethetsz minket oda, ahol 

most laksz. Talán maga – nézett kérdőn Sophie-ra, Moirára pedig kicsit parancsolón – 

visszavihetné Sophie kocsiját. Tett egy kézmozdulatot abba az irányba, ahol a bérelt kocsi 

parkolt. 

Moira Aliról Sophie-ra pillantott, majd bólintott. Nyilván nem talált elég jó indokot arra, 

miért ne tehetné meg. 

– Csak szólok a barátomnak, hogy indulunk – és eltűnt a ház eleje felé. 

Ali nézte, ahogy távozik. 

– Ez a nő a házigazdád? Jó fejnek látszik, bár kicsit különc. De angol, így érthető. 

– Ő inkább cornwallinak vallja magát – mondta Sophie. Nem tudta, hogy Moira 

Cornwallból származik-e, vagy csak azzá vált, mivel itt lakik. Mindenáron ellent akart 



mondani Alinek, ahol tudott. És kicsoda Ali, hogy „különcnek” mondja Moirát? 0 volt az 

egyetlen, aki teljesen normális volt vele. 

Mivel Sophie nem talált ésszerű kifogást, hogy miért ne utazhatna Luke-kal és Alivei, 

begyűrte magát a bérelt kocsijuk hátsó ülésére. Miért kölcsönzött Luke kétajtós kocsit, amikor 

nyilván megengedhetett volna egy négyajtósat is? Bár, az igazat megvallva – Sophie 

bosszankodva tapasztalta, hogy túl könnyen talál mentséget Luke-nak –, biztosan nem 

számított rá, hogy utasa is lesz. 

Nagyjából egyszerre értek Moira házához. 

– Önök már ebédeltek? – kérdezte Moira, még mielőtt Sophie kikászálódott volna a 

kocsiból, amihez kellett némi hajlékonyság. – Talán Sophie tudna… 

A lány sejtette, hogy Moirának bűntudata van, amiért magára hagyta őt velük, és most 

újabb kísérletet tesz, hogy megszabadítsa tőlük. 

– Jól vagyunk – mondta Ali. – Nem szeretnénk gondot okozni. 

– Ettünk, amikor megérkeztünk, köszönjük – szólt Luke. – Egyébként Moira ragyogóan 

főz – tette hozzá Alihez fordulva. 

– Biztos vagyok benne – mondta Ali, tökéletesen ragyogó mosollyal. – Most pedig, 

Sophie, édesem, ha megtennéd, hogy tárcsázod a számukat, akkor talán indulhatnánk is. 

Sophie, miközben kikereste a számot és megnyomta a „hívás” gombot, gondolkodott rajta, 

figyelmeztesse-e Luke-ot és Alit a szárnyasaprólék szagára. 



Huszadik fejezet 

 

 

 

 
 

Sophie inkább nem szerette volna hallgatni Alit, ahogy Littlejohnéknak telefonál. Biztos 

volt benne, hogy a nő mond valami elítélőt, és már így is éppen eléggé mélyen volt az 

önbecsülése; nem hiányzott neki, hogy még jobban beledöngöljék a földbe. De Ali fogva 

tartotta a karját. 

– Arra az esetre, ha nem érteném a tájszólásukat – mondta –, szükségem lehet rád, hogy 

tolmácsolj. 

Ali esélyt sem adott Sophie-nak, hogy elmagyarázza, rokonai elég szabványos angol 

kiejtéssel beszélnek, nem pedig a gazdag és ízes cornwalli mormogással, amit ő személy 

szerint kezdett nagyon megkedvelni. 

– Halló! Mr. Littlejohnnal beszélek? Jó napot! Ön nem ismer engem. A Winchester, 

Ambrose és Társai nevében beszélek. Mi foglalkozunk a fúrási jogokkal, ami miatt Sophie 

Apperly önökhöz látogatott ma reggel. 

Sophie el tudta képzelni, sőt szinte már hallotta is a hümmögést a vonal másik végén. 

– Mr. Littlejohn, nagyon is megértem, hogy ön és a felesége miként érezhetnek az ügy 

kapcsán, de nem hinném, hogy a dolgot megfelelően magyarázták el önöknek. Ez egy 

rendkívül összetett ügy, és ha nem tájékoztatták önöket alaposan, aligha meglepő, hogy nem 

voltak hajlandók aláírni. 

Ebben a stílusban folytatta még egy darabig, amitől Sophie úgy érezte magát, mintha ő 

csak halandzsázni ment volna oda, hogy közben a családi ezüst holléte után kutathasson, 

hátha talál valamit, amit elemelhet. Kérdőn nézett Luke-ra. Ali csak azért mondta, hogy a cég 

képviseli őt, hogy rávegye Littlejohnékat, hogy meghallgassák, vagy valóban vállalta ezt az 

egészet? 

Luke zsebre dugott kézzel meredt a cipője orrára, mintha távol akarná tartani magát attól, 

ami itt folyik. Úgy látszott, visszaváltozott azzá a zárkózott New York-i ügyvéddé, akivel 

először találkozott, és gőgösen nézett le rá a különös színű szemével. Olyan volt, mintha a 

csodálatos dolgok egyáltalán meg sem történtek volna köztük. 

Sophie kiment a konyhába, hogy beszéljen Moirával. 

– Nem hiszem, hogy kibírom. 

Ahogy várható volt, Moira bekeményített. 

– De igen! Nem lesz könnyű odamenned velük, és lehet, hogy nem is lesz eredménye, de 

ha mégis, megéri. Gondolj a pénzre! 

– Sosem gondoltam, hogy a pénz annyira fontos dolog lenne. Eddig is elvoltam nélküle. 

Egyébként meg, lehet, hogy nincs is az egészben semmi. 

– De ha mégis, a pénz függetlenséget adna neked. Elvégezhetnéd a tanfolyamot, 

elindíthatnád a vállalkozásodat, megvalósíthatod az álmodat. 



Sophie felsóhajtott. 

– Nem vagyok benne biztos, hogy ez igaz. 

– Természetesen nem a romantikus álmaidra gondolok, hanem a valóságosra, ami csak a 

tiéd, és senki másra nem vonatkozik. Ne más emberektől tedd függővé a boldogságod, 

Sophie, ez senkivel sem méltányos. 

– Szóval, te is azt hiszed, Ali és Luke együtt vannak? 

Moira habozott. 

– Nem tudom. De be kell vallanom, úgy néz ki. Az egész testbeszédük arra utal, hogy 

állandó pár. – Megállt. – Bár nem gondolom őket feltétlenül boldognak. 

– Oké. Én is így látom, de kíváncsi voltam, csak képzelem-e, és a saját érzéseim miatt 

vonok le téves következtetéseket. 

Moira az ajkába harapott, és a fejét csóválta. 

– Na, menjünk, kápráztassuk el őket. 

Ahogy várható volt, Sophie kelletlen mosollyal reagált. 

– Komolyan! Ez nem színházi előadás! 

– De az! – felelte Moira. – Kéz- és lábtörést! 

 

– Sophie-nak kellene előre ülnie – mondta Luke, amikor mindhárman visszamásztak az 

autóba –, hogy nézhesse a térképet. 

– Arra célzol, hogy nekem nem megy? – mondta Ali nevetve, és játékosan oldalba bökte. – 

Komolyan, ti pasik! Miket feltételeztek folyton rólunk, lányokról! 

– Csak arra gondoltam, hogy Sophie már járt ott – felelte Luke. 

Sophie nem vitatkozott, nem tett megjegyzést, egyszerűen csak hátraült. Csapásként érte 

Moira megerősítése abban, amit rögtön megérzett; addig még reménykedett, hogy csak Luke 

iráni érzései miatt olvasta ki ezt a testbeszédükből. És nem volt kedve elmagyarázni a 

férfinak, az, hogy korábban már járt valahol, még nem garancia arra, hogy újra odatalál. Elég 

nehéz lesz így is ez az egész. 

Ali minden nehézség nélkül elnavigálta őket Littlejohnék házához. A lányos külső ellenére, 

amit néha felvett, tényleg olyan szuperhatékony volt, mint ahogy Sophie mindig is gyanította. 

Luke számára tökéletes társ. Miért is ne akarhatná a férfi inkább Alit, mint őt? Nagyon 

intelligens, gyönyörű, és tudja a dolgok rendjét a világban. Anyagilag is egy szinten vannak, 

vagy legalábbis sokkal közelebb, mint Sophie, a használt ruháiban és a takarékos receptjeivel. 

Az ő javára csak annyi szólt, hogy szerelmes volt a férfiba, de még ha Luke tudja is ezt, az 

valószínűleg semmin nem változtat. A szerelem biztosan nem nagy ügy a számára; az ember 

választ egy megfelelő nőt, aki alkalmas arra, hogy a gyerekei anyja legyen. A romantikus 

szerelem hülyeség. Azt a gondolatot meg már végképp nem bírta elviselni, hogy esetleg Alibe 

szerelmes. 

– Ez az a ház – mondta Sophie. – Vagy inkább kunyhó. 

– De van egy ablaka az emeleten is – mondta Ali. 

– Az egy tetőablak, és Angliában ez az alsó szinthez tartozik. De gyakorlatilag attól még 

egyszintes épület. Menjünk, csengessünk be! 



Némán mentek fel a bejárati ajtóhoz vezető lépcsőn. Amíg várakoztak, hogy beengedjék 

őket, Sophie hátrafordult megnézni a kilátást, remélve, elraktároz belőle egy keveset, az talán 

segít elviselni a bentieket. Beleszippantott a friss levegőbe is. Nem figyelmeztette Alit és 

Luke-ot, hogy ők is tegyenek így. 

Eltekintve néhány önkéntelen orrcimparándulástól, amikor beléptek, Luke és Ali is 

meggyőző volt. Előkelő páros játékot adtak elő: felhasználták a vonzerejüket, hangzatos 

kifejezésekkel dobálództak, alkalmazták az atyáskodó viselkedést, olyan hatékonyan, hogy 

Little-johnék pillanatok alatt úgy néztek rájuk, mint az éhes madarak, akik várják a következő 

finom falatot. Ali és Luke nem fogadta el a kávét. Sophie-t nem is kínálták. 

– Szóval, önöknél vannak a papírok? – kérdezte Mr. Littlejohn. 

Papírok? – gondolta Sophie. – Milyen papírok? Ő egyről sem tudott. De nem fog róluk 

kérdezősködni Littlejohnék előtt, egységesnek kell mutatkozniuk. Emlékezett rá, mit mondott 

Moira a színielőadásról, és tovább játszotta a szerepét, nyilvánvalóan a fegyverhordozóét, aki 

anélkül nézheti a cselekményt, hogy egyetlen sor miatt is aggódnia kellene. 

Úgy látszott, Mr. Littlejohn vívódik: egyrészt csüng az aranypáros minden szaván, de azt is 

szeretné, hogy mielőbb távozzanak. Sophie meg tudta érteni; Ali és Luke inkább olyan volt, 

mint két angyal, akik lecsapnak az ártatlan emberre egy fontos kinyilatkoztatással, ami örökre 

megváltoztatja az életüket. Jó irányba, persze, de még így is elég ijesztő. 

– Mielőtt bármit is aláírnánk – szólalt meg Luke, aki eddig a pontig a beszélgetés nagy 

részét Alire hagyta –, úgy gondolom, el kell mondanom, milyen jó kezekbe helyezik az 

ügyüket, amikor beleegyeznek, hogy Sophie legyen az önök képviselője. 

Sophie érezte, ahogy erősen elpirult, még azt gondolhatják, esetleg beteg. Mit mondott róla 

Luke? 

– Ő nagyon rátermett fiatal nő. Teljesen az ő kezdeményezése volt, hogy valami hasznosat 

lehetne kezdeni ezekkel a fúrási jogokkal. Nélküle még mindig a régi akták között 

porosodnának, és senki sem húzna belőlük semmi hasznot. Így viszont most nagyon sok, igaz, 

távoli rokonuk, hozzájuthat ehhez a vagyonhoz. 

Sophie érezte, minden energiájára szüksége van ahhoz, hogy az arckifejezése semleges 

maradjon. Mr. és Mrs. Littlejohn, akik korábban annyira elutasítók voltak vele, most 

csodálattal tekintettek rá, mintha Luke legalábbis lovaggá ütötte volna. Sophie-nak viszont 

feltűnt, hogy Alit a szag vagy valami más irritálja. 

– Tehát – folytatta Luke –, készen állnak aláírni a nálam lévő eskü alatt írt nyilatkozatot, 

miszerint Sophie megkapja a jogot, hogy eljárjon az önök nevében? Természetesen, ha nem 

tökéletesen elégedettek ezzel, ne tegyék meg, de hangsúlyozom, hogy jó néhány ezer, 

lehetséges, hogy több tízezernyi lehet a részesedésük a várható pénzösszegből, mégpedig 

fontban. Bár természetesen beletelik némi időbe, mire ez befolyik. Még nagyon sok tennivaló 

lesz, mire a pénz gazdát cserél. 

Ha korábban Sophie elpirult, akkor most holtbiztos, hogy elsápadt. Fontok tízezrei? Miről 

beszél Luke? 

– Azt hiszem, kedvesem, alá kellene írnod! – szólalt meg Mr. Littlejohn, aki már tollat 

ragadott, de aztán eszébe jutott, hogy csak a feleségének van ehhez joga, és nem neki. 

– Maga ügyvéd? – kérdezte Mrs. Littlejohn Luke-ot, még mindig bizonytalanul. 

– Az vagyok – mosolygott le rá oly módon, hogy Sophie-nak összeszorult a szíve. Olyan 

kedves tudott lenni az idősebb emberekhez. Jó ember, csak épp nem őt szereti. 

Mrs. Littlejohn visszanézett rá, és a tollért nyúlt. 



 

* 

 

– Nem tudsz róla – szólt Ali –, de mielőtt eljöttünk Londonból, Luke-nak sikerült nyélbe 

ütnie egy nagyon nyereséges üzletet egy jelentősebb olajvállalattal. 

– Miért nem hívtatok fel telefonon, és mondtátok el? – kérdezte Sophie méltatlankodva a 

hátsó ülésről, ahova visszaült, és térdei majdhogynem az állához értek. Ahhoz túl gyenge volt, 

hogy megkérdezze, miért nem hívta fel őt egyébként, csak a kapcsolatuk miatt. 

– Nem volt meg a számod, Sophie – mondta Luke szelíden. – Új telefonom van, de a régi 

SIM kártya nélkül. 

Sophie hallgatta, majd felkiáltott. 

– Várj! Megvolt a számom, amikor a reptérről felhívtál! 

– Az én hibám, édesem – mondta Ali. – Az összes ruháját a tisztítóba küldtem, és a cetli 

biztosan az egyiknek a zsebében volt. – Megállt. – Nagyon furcsa ruhák voltak, Luke azt 

mondta, hogy használtruhaüzletből valók. 

Sophie fújt egyet. Egy rejtély már megoldódott. Ali annyira elborzadt Luke jótékonysági 

boltból való ruháinak még a gondolatától is, és kitisztíttatta őket. Legszívesebben biztos azt 

szerette volna, ha elégetik. 

– Felhívhattad volna Moirát, átadta volna az üzenetet. 

– Az ő száma sem volt meg. A vezetéknevére és a címére sem emlékeztem, hogy 

megkereshessem az interneten. 

– És Matil… 

– Szerintem nagyon hálátlan vagy – szakította félbe Ali. – Luke rengeteget dolgozott az 

érdekedben, mint ahogy rajta kívül még sokunk az irodában. És mindezt azért, hogy belőled 

gazdag nő legyen. – Megállt. – Persze mindez viszonylagos, de jó kis összeget kell kapnod. 

Egy olyan lánynak, mint te, nagy előrelépés lesz. 

Sophie utálta, hogy Ali annyi mindent tud a személyes körülményeiről. Vajon Luke azt is 

elmondta neki, hogy ő vette a ruhát is, amelyben elmehetett a villásreggelire? 

– Természetesen hálás vagyok, de biztosra veszem, Luke nem a semmiért tette. Tudom, 

milyen drágán dolgoznak az amerikai ügyvédek. Gondolom, kapok majd egy számlát. 

– Nem lesz számla – mondta Luke valószínűleg összeszorított fogakkal. 

– Természetesen, amíg a pénz nem érkezik meg, nem vagyok abban a helyzetben, hogy 

kifizessem. – Ez szégyen volt, de igaz. Van olyan, hogy a siker alapján fizetnek. 

– Azt mondtam, nincs honorárium – ismételte Luke, ugyanolyan feszesen. 

– Édesem! Nincs semmi oka, hogy Sophie ne fizessen. A többiektől már hozzájuthat a 

pénzéhez, mi pedig mindannyian keményen dolgoztunk ezen az ügyön. 

Ali nem jótékonykodó típus – gondolta Sophie. 

– Ne aggódj, Ali, kifizetem! – mondta. – Tényleg nem akarok senkinek a lekötelezettje 

lenni. 

– Az jó – felelte Ali nem különösebben izgatottan. 

– Luke – folytatta Sophie –, tudni szeretném, miért nem beszéltél nekem az ügyről. 

Mondtál volna róla valamit akkor is, ha nem mondom el, hogy Littlejohnék elutasítottak? 



– Természetesen elmondtuk volna – mondta Luke helyett Ali. – De csak akkor, ha már 

megkötöttük az üzletet. Annak nincs értelme, hogy reményeket ébresszünk benned, ha aztán 

az egész nem vezet sehova. 

– Tehát még nincs megkötve? És az helyénvaló, hogy Littlejohnékban felébresztitek a 

reményt, csak bennem nem? 

– Sophie, édesem, nem egészen érted ezt az egészet… – kezdte Ali. 

– Tényleg nem! Talán vennéd a fáradságot, hogy elmagyarázd, Luke? 

– Hadd foglalkozzam ezzel én, édesem – mondta Ali, aki nyilvánvalóan a fejébe vette, 

hogy nem hagyja a férfit szóhoz jutni. – Minden kezd szépen összeállni. Nem lesz vele semmi 

baj. Luke minden összeköttetését igénybe vette, mindenkivel kapcsolatba lépett, akit csak 

ismer az olajüzletben, és összehozta az ügyletet. Ő nem mesélte volna el neked ezeket a 

részleteket, erre vagyok én. – Kihívóan fordult Luke felé. 

– Akár sikerült befejezni, akár nem, tájékoztatnotok kellett volna. Matildának megvan a 

számom, ha minden más technika cserbenhagyott is titeket. 

– A nagymamám nem volt otthon, amikor hívtam, és saját elmondása szerint nem vitte 

magával a számodat – vetette oda Luke. 

– Ó. – Sophie-t ez nem elégítette ki. – Csak azt nem értem, hogyan lehetséges, hogy te és 

Luke könnyedén megtaláltatok, és kapcsolatba léptetek velem, amikor Matilda házáról volt 

szó, de nem találtatok, amikor az én ügyemről van szó? – Megállt. – És egyébként sem kellett 

volna személyesen idefáradnotok, más módon is üzenhettetek volna! 

– Hogyan? – kérdezte Ali őrjítő nyugalommal. 

– Nem tudom. Kell, hogy legyen módja. 

– Valóban megpróbáltuk elintézni Londonból – magyarázta Ali –, de lehetetlennek 

bizonyult, így Luke azt mondta, ugorjunk be egy kocsiba, és jöjjünk le, mielőtt hazamész. 

Természetesen eljöttem vele. 

– Elég nyilvánvaló, hogy itt vagy, igen! – vágta rá Sophie. Tudta, hogy gyerekes, de 

képtelen volt megállni. 

– Itt fordulj balra – szólt néhány pillanat múlva, amikor Luke habozott egy 

kereszteződésnél. 

Abban a pillanatban, ahogy Sophie kijutott a kocsiból, azonnal a part felé vette az irányt. 

Szüksége volt rá, hogy egyedül maradjon az érzéseivel, hogy senki ne próbáljon ésszerű 

magyarázatokat adni a dolgokra. Az érzelmei annyira összezavarodtak, mintha égiháború 

kavarogna a mellkasában, és eszeveszetten ki akarna belőle törni. Úgy összekuszált mindent, 

akkora butaság volt beleszeretni Luke-ba! Még a legostobább tinédzserrel sem fordulna elő 

ilyen. 

Szerencsére nem voltak kutyasétáltatók, a kavicsos part kihalt volt. Esőpermet csapta meg 

az arcát, és rendesen elkezdett esni. Sophie úgy érezte, egy jó kiadós sírásra van szüksége, 

hogy megszabaduljon a feszültség okozta csomótól, szívfájdalomtól és haragtól, ami egész 

nap gyűlt benne. De a könnyek nem jöttek. Helyette a csomó csak egyre nagyobb, egyre 

feszítőbb és egyre pusztítóbb lett. Gyűlölte Luke-ot, gyűlölte Alit, mindenkit gyűlölt. Még 

saját magát is. Olyan buta volt, annyira naiv és teljességgel ostoba. Nem csoda, ha Luke nem 

akar tőle semmit. 

Sophie elment a templomkertbe, békét remélve, vagy legalább valamit, amitől egy jó 

nagyot üvölthet. A temetők többnyire akkor is megríkatták, amikor tökéletesen boldognak 



érezte magát, ez itt pedig különös jelentőségű volt a számára, de most mégsem történt semmi. 

Még mindig dühös volt, zavarodott és összetört szívű, amikor visszaindult Moira házába. 

Már távolabbról látta, hogy Luke és Ali az autó mellett áll. A jelenet miatt érzett kísérteties 

déjà vu hatására egy hortenziasövény mögé kanyarodott be. Azon gondolkodott, Moira 

házának van-e hátsó bejárata. Kell lennie, gondolta, bár lehet, hogy nem ússza meg 

kerítésmászás nélkül. 

Amikor látta, hogy visszafelé mennek a házhoz, azon töprengett, miért bujkál itt, amikor 

valószínűleg úgyis meglátták. 

– Nem mehetek el megint búcsú nélkül – mondta Luke. – A múltkor is épp elég rosszul 

éreztem magam miatta. 

– De Lukey így a legjobb, és nem fogja sajnálni. Te magad jöttél rá, hogy barátja van! 

Csak egy kis kaland voltál a számára, ahogy ő is neked. És megegyeztünk, hogy magunk 

mögött hagyjuk ezt az egészet. 

Sophie a hortenziabokor mögül nem láthatta, ahogy Ali Luke karjára teszi a kezét, de tudta, 

hogy ez történik. 

– Tudod, hogy a lányok az ő korában öt percnél tovább nem szerelmesek. Kimegy a fejéből 

az egész, főleg, ha nincs hosszú búcsú. 

Sophie nem várta meg „Lukey” véleményét erről az egészről, úgy döntött, inkább megnézi 

őket. 

– Hello! Indultok? 

– Sophie! – Luke megpördült. 

Sápadtnak és nyugtalannak tűnt. 

– Jól vagy? – kérdezte Sophie. Meglepve tapasztalta, mennyire képes uralkodni a hangján. 

– Persze. Csak kicsit aggódtam miattad… 

– Miért? Nincs okod rá! Gazdag leszek, és módom lesz, hogy elérjem, amit csak akarok! 

Nem volt egészen biztos benne, hogy elég meggyőző a fellépése, megerősítésként mosolyt 

erőltetett magára. 

– Igen – értett egyet Ali. – És ez nem méltó hozzád Luke. Biztos vagyok benne, hogy 

Sophie nagyon hálás. 

– Ó, igen – hagyta rá Sophie. – Valóban az vagyok. 

– Szóval nincs szükség rá, hogy továbbra is itt lézengjünk. Majd tartjuk a kapcsolatot – Ali 

úgy tett, mintha megpuszilná Sophie arcát, de csak imitálta. 

– És hogyan? – kérdezte Sophie kissé nyersen, amire büszke volt. 

– Add meg a mobilszámod – mondta Ali. Mint egy bűvész, szépen manikűrözött kezének 

egyetlen könnyed mozdulatával elővarázsolt a táskájából egy névjegykártyát, majd egy 

aranytollat, és Sophie már írta is a számát a dombornyomott kártya hátuljára. 

– Tessék! – Ali átnyújtott Sophie-nak egy másik kártyát. – Hogy neked is meglegyen az én 

elérhetőségem. Gyere, Luke! 

Luke nem mozdult. 

– Sophie, biztos, hogy jól vagy? 

– Persze! Rendben leszek. Elég pénzem lesz a tanfolyamra és a vállalkozásom elindítására. 

Miért ne lennék jól? Na, menjetek! A hosszúra nyújtott búcsúzkodás olyan fárasztó, nem? – 



Alire nézett, aki enyhén elpirult. Talán rájött, hogy Sophie véletlenül meghallotta az iménti 

beszélgetésüket. 

– Abszolút. Moirától már elköszöntünk – mondta fesztelenül. – Viszlát, Sophie! Tartjuk a 

kapcsolatot! 

 

– Tudod mit? – mondta Sophie Moirának, amikor visszament hozzá a konyhába. – Nem is 

akarok többet sírni! Annyira elegem van ebből az emberből. Gerinctelen és szánalmas. Nem is 

tudom, miért voltam érte oda, akár egy pillanatig is. Sokkal több, sokkal jobb halak vannak a 

tengerben! 

– Ez a beszéd! – mondta megkönnyebbülve Moira. Győzelmesen csapta le a teáskannát a 

főzőlapra. – És most mit fogsz csinálni? 

– Hát – szólalt meg Sophie némi gondolkodás után. – Amint meglesz a pénz, elkezdem a 

tanfolyamot. Talán ahhoz is elég lesz, hogy elindítsam a vállalkozást. Kicsit bosszant, hogy 

nem tudom, mennyit kapunk. Az én részesedésem nem sok, lehet, hogy csak fillérek. De azért 

jó dolog így várakozni. 

– Elég fiatal vagy még ahhoz, hogy a saját lábadra állj – fűzte hozzá Moira, miközben 

odanyújtott Sophie-nak egy bögre teát. 

– Elegem van abból, hogy túl fiatal vagyok! Miért hiszik az emberek, hogy csak mert a 

húszas éveim elején járok, már ostoba is vagyok? Vagy képtelen arra, hogy öt percnél 

tartósabb érzéseim legyenek? 

Moira elmosolyodott Sophie felháborodásán, és a fejét csóválta. 

– Pontosan tudom, mire gondolsz, Sophie, de a szavamat adom neked arra, hogy fiatalnak 

lenni hatalmas előny. És sokkal szebb a bőröd, mint Alié. 

Sophie az ajkába harapott. Annyira büszke volt a nemtörődöm viselkedésére, de Moirát 

egy pillanatra sem tévesztette meg vele. 

– Tudom, hogy hatalmas előny. – Aztán a homlokát ráncolva hozzátette. – Mit gondolsz, 

úgy általában mennyi idő alatt lehet túljutni egy pasin? 

Moira a fejét rázta. 

– Nehéz megmondani. De dolgozz rajta. Ne töltsd minden pillanatodat azzal, hogy rá 

gondolsz. 

– Jó, nem fogom! – jelentette ki Sophie, de már a következő másodpercben nem sikerült 

betartania ezt az amúgy kitűnő tanácsot. 

 

Sophie még pár napot töltött Moiránál. Ellátogatott a házhoz, és újabb fotókat készített. Ez 

alkalommal azonban nem küldte el őket Matildának, mivel az volt az érzése, hogy Luke 

összezördült a nagyanyjával miatta, és nem akarta még tovább rontani a helyzetet. 

Aztán visszavitte a bérelt autót, és felszállt a hazafelé tartó vonatra. 

– Na – kezdte, amikor a család körbeülte az étkezőasztalt –, nem akarjátok tudni, mire 

jutottam? 

– Dehogynem, drágám. Mire jutottál? – kérdezte az anyja, akin legalább látszott, hogy 

hiányolta. 

– Akkor jó! Megtaláltuk a család utolsó tagját, akinek voltak részvényei, és… 

– Mi az, hogy megtaláld? – kérdezte Michael, aki szerette a részleteket. 



– Luke és én – felelte Sophie, és úgy döntött, Alit kihagyja. Túl sok fájdalmas 

magyarázkodással járna. 

– És hol van most Luke, drágám? – kérdezte az anyja, miközben a szeretetét úgy fejezte ki, 

hogy jól megpakolta a tányérját krumplipürével. 

– Londonban. Dolgoznia kell. Csak pár napja volt, aztán vissza kellett mennie. 

– Kedvelem Luke-ot. Végre olyan barátod van, akinek agya is van – mondta apja. 

– És bankszámlája – tette hozzá Michael. 

Sophie csendesen kifújta a levegőt, majd a krumpliba nyomta a villáját. 

– Luke nem a barátom, sosem volt az, és szeretném, ha végre hagynátok, hogy 

végigmondjam a történetemet, és nem cukkolnátok folyamatosan vele. 

– Bocsi, bocsi! – mondta gúnyosan a bátyja. – Érzékeny pontra tapintottunk, igaz? 

– Nem. Csak vannak híreim, és Luke nem tartozik ezek közé. 

Az apja és a bátyja színpadias mozdulattal tette le a kését és a villáját, mutatva, hogy csak 

rá figyelnek. 

– Rávettük Mrs. Littlejohnt, Eric bácsi unokatestvérét, hogy írjon alá egy hivatalos 

nyilatkozatot, amely lehetővé teszi, hogy a nevében eljárjak. Luke köt egy üzletet, ily módon 

a jogokat bérbe adjuk, és mindannyian pénzhez jutunk. Nem tudom, mennyi időt vesz 

igénybe, de nem lehet olyan sok. – Sophie ezt a kissé optimista megjegyzést azért tette hozzá, 

hogy leplezze a tényt, miszerint ez az egész még nincs teljesen lerendezve, és ő mégis 

előhozakodott vele. 

– Szóval, ez jó, nem? 

Az anyja mosolyogva bólogatott, miközben boldogan falatozott, de az apja és a bátyja 

megrökönyödve meredt rá. 

– Bocsánat, jól hallottam? – szólalt meg az apja. –Azt mondtad, aláírt valamit, hogy te 

járhatsz el a nevében? Miért pont te? Te vagy a család legfiatalabb tagja, és nagyon kevés 

részvényed van. Miért te képviseled őket? 

– Igen! Nekem kellene mint a legidősebbnek – szólt Michael. 

Az apja ránézett. 

– Történetesen nem. Én vagyok az előző generáció. Tehát nem nektek. 

Sophie elgondolkodott. Szóvá tegye, hogy ha ő nincs, akkor az egész meg sem történik? 

Vagy azt, hogy Eric bácsi még eggyel idősebb generáció, mint az apja, és ha ennek alapján 

döntik el, akkor neki kell képviselnie a családot? 

– Szóval – mondta egy-két pillanat múlva, amíg a többiek füstölögtek, és mondták a 

magukét –, én fogom, és kész. 

Valójában még nem írt alá semmit, de az ő neve szerepel a papírokon, amelyeket Luke 

megfogalmazott. 

– Sajnálom, ha nem tetszik nektek. – Megállt. –Biztos vagyok benne, hogy Luke valaki 

mást nevezett volna meg a papírokon, de mivel én kezdtem el a kutatásokat mindannyiunkért, 

úgy gondolta, az én nevemnek kell szerepelnie az ügyben. Ez egyszerűen csak annyit jelent, 

hogy mindenkinek alá kell írnia a nyilatkozatot, amellyel felhatalmaztok, hogy a nevetekben 

eljárjak. Eric bácsi már megtette. Gondolom, ez nem okoz nehézséget – mondta végül 

kihívóan. 



Michael úgy ledöbbent, hogy belefagyott a szó. Az apja is csak pislogott. Sosem hallotta 

még Sophie-t ennyire határozottnak. 

– Ez nagyon szabálytalan – mondta végül. – Egyáltalán nem vagyok tőle boldog. 

– Igen – szólt közbe a bátyja, aki lassan kezdte visszanyerni a hangját, és az apja mellé állt. 

– Hogy tudna egy olyan lány, mint te, felelősséget vállalni? Ez őrültség! 

– Ez nem őrültség, és így van jól – mondta Sophie határozottan. – Az egész nagyon simán 

fog menni. Ha segítségre lesz szükségem, szólok – tette hozzá hirtelen jött aggodalommal, 

hogy esetleg így lesz. 

– Nos – mondta az apja –, ha a te neved szerepel az olajügyletben, akkor kénytelenek 

vagyunk elfogadni. De ez nagyon szabálytalan. 

– És valami „Jól van, Sophie, hogy esetleg mindannyiunkat gazdaggá tettél?” – kérdezte 

csendesen. –Nem? Gondoltam, hogy nem. 

 

Sophie időközben az egész történetet elmondta Amandának, és Millynek is küldött néhány 

e-mailt, hogy ő is naprakész legyen. Mindkét lány nagyon megértő volt, és Sophie, ha nem is 

érezte jobban magát, de legalább kezdte megszokni az állandóan benne lévő szomorúságot, 

amikor jött egy telefonhívás Eric bácsitól. 

– Kedvesem, el tudnál jönni hozzám? – kérdezte. Mivel nem az a fajta volt, aki 

kedveskedni szokott, 

Sophie azonnal elkezdett aggódni. 

– Jól érzi magát? Mrs. Brown szabadságon van? 

– Azt hiszem, igen. Állandóan szabadságra akar menni, hogy meglátogathassa az unokáit. 

– Úgy tudtam, Ausztráliában élnek – mondta Sophie, és arra gondolt, hogy Mrs. Brownt 

sokkal jobban megfizetik, mint hitte, ha ennyiszer meg tudja látogatni őket. 

– Nem azokat, hanem akik Rugbyben élnek. Próbáld meg tartani a lépést! 

Sophie kuncogott, miközben arra gondolt, milyen megnyugtató Eric bácsi csípős modora. 

– Arra gondoltam, látni akarsz! – mondta szemrehányóan. 

– Persze hogy akarom! – vágta rá Sophie mindjárt. – Holnap megyek. 



Huszonegyedik fejezet 
 

 

 

 

 

Sophie vonattal utazott Eric bácsihoz, és megpróbált nem gondolni arra, amikor ezt az utat 

Luke-kal tette meg. Az, hogy megpróbált nem gondolni rá, garancia volt arra, hogy minden 

rázkódásnál és zökkenésnél, a közöttük lévő minden pillanatban és gyakorlatilag az egész 

utazás alatt csak ő járt az eszében. De ahogy a hátizsákjával odaért Eric bácsi házához, jobb 

kedve lett. Ő mellette lesz, akármi történt is. Ajtót nyitott Sophie-nak. 

– Ne ácsorogj ott. Gyere be. 

– Nagyszerű újra látni, Eric bácsi drága – mondta, és arcon csókolta. 

– Még kiengeded az összes meleget. 

Sophie berendezkedett a szobájában, később pedig Eric bácsi is csatlakozott hozzá a 

konyhában, amíg a vacsorát főzte. A lány leültette a konyhaasztalhoz, mivel a konyha 

ismeretlen terep volt a bácsinak, és így könnyebb volt Sophie-nak, mintha ott bóklászna 

körülötte, mindenbe belekíváncsiskodva. 

– Szóval, végül sikerült rávenni Mattingly özvegyét erre a tisztességes dologra. 

– Aha. De kellett hozzá Luke, meg az ő… – nyelt egyet – barátnője, hogy meggyőzzék. 

Megírtam a levelemben. 

– Megírtad. – Megállt. – Kár azért a jenkiért. Kedveltem. Azt hittem, becsületes. 

– Az is, csak nem a barátom. 

– Azt hittem, megszerzed magadnak. 

Sophie letette a fakanalat, odafordult a nagybácsijához, és nem tudta, most sírjon-e, vagy 

nevessen. 

– Olyan, mintha egy Helen Fielding-regényből lépett volna elő! És bevallom, szerettem 

volna, ha összejövünk, de azt hiszem, nem vagyok igazán megfelelő neki. Valószínűleg nem 

működött volna. 

– Ühüm – fejezte ki véleményét a dologról, majd visszatért a társalgás eredeti témájához. – 

Úgy vettem ki, eltart egy darabig, amíg ebből az olajdologból tényleg pénz áll a házhoz. 

– Hát igen. Az ilyesmihez mindig sok idő kell. 

Bedobta a kanalat a mosogatóba, aztán betette a sajtos makarónit a sütőbe. 

– Még a makaróninak is, bár ez nem lesz több fél óránál. Szeretne egy csésze teát, amíg 

várunk rá? 

– Nem, valami erősebbet szeretnék. Menjünk a dolgozószobámba. 

Eric bácsi megkönnyebbülten hagyta el a konyhának nevezett furcsa és misztikus 

helyiséget, és a dolgozószobába vezette Sophie-t. 

– Azt hiszem, egy pohárka portóit kellene innunk – mondta. – Másképp sosem fogy el, és 

utálom, ha valami pocsékba megy. 

– Portóit? Nem épp megszokott, de ha ezt szeretné! Kerítek poharakat. 



– Persze, vacsora előtt a sherry lenne a megfelelő, de nincs. És szeretném, ha te is innál 

velem. Valamit meg akarok veled beszélni. 

– Ez nagyon baljóslatúan hangzik. Remélem, nem beteg! – Sophie ezt könnyedén kérdezte, 

de belenyilallt a rémület. Eric bácsi már elég öreg volt, és bár egyáltalán nem ismerte olyan 

régóta, a gondolat, hogy meghalhat, szörnyű volt. 

– Nem betegebb, mint amilyen eddig is, köszönöm szépen. Most van itt egy jó kislány, aki 

hozza a portóit. 

Sophie még mindig aggódva kereste a poharakat és az italt a szekrényben, amerre Eric 

bácsi mutogatott. Aztán töltött, és várt. 

– Biztos vagy a jenkit illetően? – kérdezte Eric bácsi, miután kortyolt egyet. 

– Igen. Sokkal jobb barátnője van. 

– Ebben is biztos vagy? Átkozottul jó szakács vagy, Sophie, és házias. 

Sophie akaratlanul is elnevette magát a gondolatra, hogy Ali is ugyanolyan házias lenne, 

mint ő. 

– Ó, igen. Ő az ideális a számára: ugyanabban az irodában dolgoznak, okos, vonzó és 

korban is közelebb áll hozzá. Tulajdonképpen összeillenek. 

Próbálta úgy mondani, mint aki elégedett a helyzettel, mintha örülne annak, hogy Luke-nak 

ilyen ideális barátnője van, és bizonyos értelemben ez igaz is volt; még mindig a legjobbat 

akarta neki. 

A bácsikája elgondolkodva kortyolt bele a portóiba. 

– Szerintem tévedsz. Azt gondoltam, hogy akár jenki, akár nem, tisztességes fickó. De 

igazából most itt sincs, meg ott sincs. 

– Ez félig igaz – felelte Sophie tettetett vidámsággal –, itt nincs, de valószínűleg ott igen. 

Nem tudta, hol járhat most a férfi. Homályosan utalt rá, mennyi ideig tart a munkája, 

amelyik ideköti. Lehet, hogy még mindig Londonban időzik. Rossz érzéssel töltötte el a 

gondolat, hogy Ali-vel van ott. El tudta őket képzelni együtt, egy kis lakásban a Canary 

Wharfban, csillogó toronyházakkal körülvéve, ahogy együtt dolgoznak és közösen élik 

csillogó, elegáns életüket, aminek ő sosem lehetne részese, még ha Luke ezt akarná is. 

Talán szerette őt Cornwallban, úgy, ahogy az ember nyaral valahol anélkül, hogy ott 

akarna élni. Sophie volt az ő cornwalli, az otthonától távoli románca. Ali pedig a nő, akit 

feleségül vesz, és akivel élete hátralévő részét eltölti. 

– Ne bánkódj miatta – szólt Eric bácsi. – Szeretnék adni neked egy kis pénzt. Valójában, ha 

kicsit kotorászol az íróasztalom körül, amit tudom, hogy szeretsz, találsz ott egy csekket. Ne, 

ne legyél érzelgős! Az én pénzem, és azt teszek vele, amit akarok! 

Ezt elég határozottan mondta ahhoz, hogy Sophie odamenjen az íróasztalhoz, megkeresse a 

csekket és odahozza neki. 

– Nekem nem kell! – jelentette ki Eric bácsi. – A tiéd. Tudom, hogy valami tanfolyamra 

vagy mire akarsz menni, bár szerintem a nők oktatása időpocsékolás, és ha arra kell várnod, 

hogy az olajpénz ideszivárogjon, már túl öreg leszel a tanuláshoz. 

Sophie elnevette magát. 

– Eric bácsi! Nem lenne szabad ilyeneket mondania! És nem akarom elfogadni. Ez nem 

helyes. 

– Miért nem? Ha pénzt akarok neked adni, akkor fogok is! 



– De a fúrási jogokból hozzájutok a pénzhez, ahogy mindenki. Még maga is! 

– Te mondtad, sokáig tart, mire készpénz lesz belőle – mintha én ezt nem tudnám –, és 

ezért adom neked most oda a pénzt. Úgy terveztem, hogy rád hagyom mindenemet, amikor 

meghalok, de még ha holnap feldobom is a talpam, évekbe telik, mire a dohány a kezedbe 

kerül. 

– Eric bácsi! 

– Valakire csak kell hagynom – folytatta. – Nem szeretem annyira a macskákat, hogy egy 

macskaotthonra hagyjam, vagy akármilyen jótékonysági célra, amire a zavarodott 

öregemberek szokták. Akkor már inkább rád. 

– De… 

– Hagyd abba a pampogást, gyermekem – mondta. –Fogd a csekket, és add meg nekem azt 

a megnyugtató érzést, hogy akkor teszek valamit a pénzemmel, amikor még élek, és láthatom, 

hogy jó helyre kerül. 

Sophie megbabonázva nézett a csekkre. Húszezer font volt. 

– Eric bácsi! – nyögte. – Nem adhatsz ennyit! 

– Miért nem? Az enyém. Tehetek vele olyasmit, amitől átkozottul jól érzem magam! Ne 

feledd, ha beadom a kulcsot, mielőtt letelik a hét év, ami nagyon is megeshet, akkor adót kell 

utána fizetned. De így nem. 

– De ez nagyon sok pénz – Sophie rámeredt a számokra, és azon tűnődött, mennyi ideig 

tartott volna neki, hogy ezt rendes körülmények között megkeresse. 

– Nem különösebben. Házat nem tudnál rajta venni, de előlegnek, azt hiszem, megteszi. 

– Nem akarok rajta házat venni. 

– És, eltekintve a tanfolyamtól, mihez kezdesz vele? 

Sophie elgondolkodott. 

– Egy részét egy New York-i utazásra költhetném, ahová Amandát is magammal vihetem, 

hogy meglátogassuk Millyt. Beszéltem már az iskolai barátnőimről? 

A bácsi bólintott, jelezve, hogy annyira nem találta őket érdekfeszítőnek. 

– És fizethetném a tanfolyamot, és maradna még annyi, hogy addig fenntartsam magam. 

Ez csodálatos? –Aztán a lelkesedés buborékja szétpattant. – De továbbra sem érzem 

helyesnek, hogy elveszem a pénzét. Szüksége lehet rá. 

– Ez azért elég galád dolog tőled. Öregember vagyok, nem sok örömöm maradt az életben, 

és még attól is megfosztanál. És nem lesz rá szükségem. Már intézkedtem a szeretetotthon 

miatt, ha eljön az idő. Arra félretettem. 

Sophie felkelt, és a bácsi nyaka köré fonta a karját. 

– Akkor nagyon, nagyon hálás vagyok, drága Eric bácsi. Nagyon köszönöm! Ez azt jelenti, 

hogy előrejuthatok az életben, nem kell bárokban dolgoznom és adósságokat felhalmoznom. 

Ez csodálatos. Köszönöm! 

Eric bácsi megveregette a karját, jelezve, hogy köszöni szépen, elég az ölelgetésből. 

– Ez azt jelenti, hogy maradhatsz még pár napot? 

Sophie kuncogott. 

– Persze. A tanfolyam, amelyre menni szeretnék, csak szeptemberben kezdődik. – Már 

utánajárt, és megtalálta a megfelelő kurzust. Mintha egyenesen neki találták volna ki. 



– Jó. Jobban főzöl Mrs. Dolgosnál. 

Aznap éjjel az ágyban Sophie rájött, az egyik dolog, amit a pénzzel kezdeni kell, hogy 

kifizeti Luke-nak a fúrási jogok ügyében végzett ügyvédi munkáját. De az mennyi lehet? Nem 

akart se túl sokat, se túl keveset adni, de vajon mennyi a megfelelő összeg? 

Mivel még arra sem volt ötlete, hogyan tudhatná meg, elhatározta, hogy összeszorítja a 

fogát, és kapcsolatba lép Ali-vel. Megvolt a névjegykártyája, rajta az e-mail címével. 

Másnap, amikor elintézte, hogy még néhány napot Eric bácsinál maradhasson, és 

lerendezte a csekket, elindult a kávézóba, ahol tudta, hogy kölcsönkérheti a számítógépet, 

még ha cserébe kicsit takarít, süteményt süt vagy akár egy egész műszakot vállal is. 

Jack, a kávézó tulajdonosa örült, hogy újra látja, és beleegyezett, hogy használja a 

számítógépet az alkalmi műszakért. 

– Még meg kell beszélnem Eric bácsival, de biztos vagyok benne, nem akarja, hogy 

folyton láb alatt legyek. 

– Természetesen fizethetek is – mondta Jack. 

Sophie habozott. 

– Ha az ember dolgozik, megfizetik érte. Nem sok, de saját kereset. 

Mivel nem tudta, hogy vajon minden, amit Eric bácsitól kapott, az utolsó pennyig a 

Winchester, Ambrose és Társaihoz vándorol-e, köszönettel elfogadta az ajánlatot. 

Az első kör után, amely pogácsa- és pizzasütésből, valamint egyféle húsos pite 

elkészítéséből állt, Jack beengedte Sophie-t az irodájába, hogy használhassa a laptopját. 

– Roppant kedves. 

– Rendben van. Most muszáj belehúznom a munkába. 

Miután belépett a levelezőbe, Sophie előszedte Ali kártyáját, és megfogalmazta az e-mailt. 

 

Kedves Ali, a körülmények lehetővé tették számomra, hogy kifizessem Luke-ot és a cégét a 

munkáért, amelyet a fúrási jogok kapcsán elvégeztek. Lennél olyan kedves, és küldenél egy 

számlát, hogy haladéktalanul elintézhessem a fizetést? 

 

Az Eric bácsinál való tartózkodás miatt használ ilyen kifejezéseket – gondolta –, hogy 

„haladéktalanul” és nem pedig „azonnal”, de örült neki. Nem tudta, mennyi ideig tart a csekk 

beváltása. És ha a számla az egész húszezer fontot elviszi (vagy annak dollár megfelelőjét), 

erkölcsileg megengedhető-e, hogy visszatartson valamennyit a tanfolyamára? Végül is a bácsi 

ezért adta neki a pénzt. 

Másnap, amikor bement a kávézóba, már várta a válasz. 

 

Kedves Sophie, köszönöm az e-mailed. Cégünk óránként 400 dollárt számít fel. Most 

keresem a feljegyzéseket, hogy mennyi időt foglalkoztunk az üggyel, és amint tudlak, 

tájékoztatlak a pontos összegről, de úgy vélem, körülbelül tíz óra lesz, vagy lehet, hogy több. 

 

Sophie a fogát szívta az összeget láttán. Kísértést érzett, hogy azonnal kiállítson egy 

csekket, hogy ne is kelljen többet gondolnia rá. De talán jobb lenne megvárni a pontos 

összeget. 



Végül megírta a csekket, és csatolta egy levélhez. 

 

Kedves Ali, örömmel küldöm a csekket a 4000 dollárnak megfelelő összegről. Ha még 

további tartozásaim vannak, kérlek, tudasd velem. 

 

Nem kis elégedettséggel töltötte el, hogy kifizette a munkadíjat, bár egy kis bűntudata is 

volt miatta. Luke annyira hajthatatlan volt a kocsiban, hogy nem akar fizetséget. De talán meg 

sem tudja. Lehet, hogy nem fárasztja magát a könyvelési kérdésekkel. 

Még egy hétig maradt Eric bácsinál, mielőtt úgy döntött, ideje hazamenni. Szüksége van 

megfelelő állásra, hogy folytathassa a pénzgyűjtést. Igaz, most már jókora megtakarítása van, 

de nem akarta elkótyavetyélni. S a munka mellett talán nem lesz annyi ideje Luke-ra 

gondolni, ezt ugyanis, annak ellenére, hogy szigorúan fegyelmezte magát, még mindig nem 

tudta megállni. 

Otthon újra visszament dolgozni a bárba, rendszeresen találkozott Amandával, aki 

néhányszor elvitte szórakozni annak reményében, hogy esetleg majd összefut valaki mással. 

Nézni, ahogy az ember barátnője egy férfiról ábrándozik, nem valami szórakoztató. 

Kiöltözve szórakozni járni, és olyan férfiakkal találkozni, akik teljes mértékben 

különböztek a szívében és a fejében lévő férfi képétől, szintén nem volt valami örömteli, de 

Sophie nem mondta. Mindent elkövetett, hogy úgy tűnjön, jól érzi magát. 

Alitől nem jött újabb hír. Vagy pontosan ennyivel tartozott, vagy elfeledkezett az egészről. 

Eltelt a február, és már március dereka volt, amikor Matilda e-mailben megkérte Sophie-t, 

hogy tegyen meg neki valamit. Rendszeresen leveleztek egymással, és Matilda eddig nem 

említette Luke-ot. A lány kissé furcsának találta, mert a többi családtagját viszont gyakran 

emlegette. Sophie minden levélnél attól rettegett, amíg gyorsan át nem futotta az e-maileket, 

hogy egyszer arról jön hír, hogy Luke és Ali összeházasodnak. Azt sem tudta, hogy még 

mindig Angliában vannak-e, de nem foglalkozott vele, csak össze ne házasodjanak. Matilda 

időközben megvette a házat az idős hölgytől, és Sophie úgy sejtette, Luke is áldását adta a 

dologra. Vagy mégsem? Matilda rendszeresen beszámolt neki a fejleményekről, ahogy Moira 

is, az ő cornwalli barátnője és megmentője, akivel továbbra is tartotta a kapcsolatot. Matilda 

e-mailje egyenesen a tárgyra tért: Kedvesem, el tudnál menni Cornwallba, hogy megnézd a 

házat? Biztos akarok lenni benne, hogy az építőmunkások megfelelően végzik a dolgukat. 

Sophie visszaírt, hogy Moira is megteszi ezt neki, ha Matilda szükségesnek érzi, de mivel 

az építész Moira barátja, valószínűleg megbízható. 

Másnap Matilda még sürgetőbb volt. 

 

A színminták miatt, drágám. Be kell látnod, az ilyesmit nem lehet egy építészre bízni! 

Kérlek, menj el a kedvemért; boldogan kifizetem a költségeidet. Csak azt szeretném, hogy 

menj! Ki tudsz venni egy kis szabadságot a munkahelyeden? 

 

Sophie örült, hogy elmondhatja Matildának, nem kell kifizetnie a költségeit. 

 

Az én tündéri nagybácsimtól kaptam egy csekket. Gazdag nő vagyok! És természetesen, 

vehetek ki szabadságot. Megyek, és megnézem azokat a színmintákat, ha ezt szeretné. 

 



* 

 

Sophie felhívta Moirát, és megbeszélte vele a szállást, sikerült szereznie kedvezményes 

vonatjegyet is, és április elsején elindult Cornwallba. Bár a Luke-ot érintő gondolatai még 

mindig szörnyen elszomorították, izgatottan gondolt arra, hogy újra láthatja a házat és 

Cornwallt, mert nagyon a szívéhez nőtt. Úgy érezte, ez a lelki otthona, és boldogan dédelgette 

a gondolatot, hogy hamarosan rengeteg időt tölthet ott. Már jelentkezett a legmegfelelőbb 

tanfolyamra Falmouthba, és a jelentkezését elfogadták. 

Trurótól kocsit bérelt, és elindult Moirához. Vezetés közben az úton, ahol korábban Luke-

kal járt, megállapította, hogy a melankólia olyan állapot, amellyel együtt lehet élni. Az 

összetört szív már nehezebb dolog, de hamarosan túljut rajta, nem? Lassan három hónapja, 

hogy nem látta Luke-ot. 

Amikor elhagyta a várost, kicsit jobb kedve kerekedett. A tavasz már láthatóan 

beköszöntött, és az utak, amelyek már januárban is elbűvölték, most az elszórtan előbukkanó 

kankalinnal, vérfűvel, ibolyával és százszor-széppel még elragadóbbak voltak. Lehet, hogy 

Luke nélkül az élet sivár, de a természet szépségeiben még mindig örömét lelheti. 

 

Moira a szokásos üdvözlő mosolyával szélesre tárta az ajtót. 

– Sophie, drágám, milyen nagyszerű! Már napok óta csak esett és esett, és te meghoztad a 

napfényt. Gyere be! 

A vidám üdvözlés ellenére Sophie érezte, hogy Moirával valami nincs rendben. 

– Mi a helyzet? – Sophie megpuszilta barátnőjét. –Valami gond van. Jól vagy? 

– Jól vagyok! Igazán, csak… 

– Csak mi? Nekem elmondhatod, nem? Elmondhattad volna. 

– Gyere be a konyhába. Szükséged lesz egy pohár borra. Hidd el nekem. 

Sophie követte Moirát a konyhába, és azonnal megérintette az ismerős környezet 

melegsége, noha több mint két hónappal ezelőtt járt itt utoljára. Akkor még azt hitte, sohasem 

fog újra mosolyogni. 

Moira töltött egy pohár bort. 

– Ha inkább teát innál, mindjárt főzök. Ülj le! Sophie kihúzott egy széket, és leült. 

– Csak azt ne mondd, hogy Matilda háza porig égett! 

– Nem, persze hogy nem. Ne légy ilyen drámai! 

– A te hibád! Miattad lettem tele baljós érzésekkel, például bort töltesz, amikor… – 

rápillantott az órájára – még csak öt óra. 

– Nem tudod? Most az öt az új hat. – Moira magának is töltött egy pohárral, aztán ivott egy 

frissítő kortyot. 

– A helyzet az, hogy… Luke. Idejön. 

– Luke? – Sophie lemerevedett. Annyira sok energiát és időt ölt bele, hogy kiverje a 

fejéből. Tényleg nem akarta, nyomban témává váljon, alighogy átlépte Moira küszöbét. 

– Azt hittem, mostanra már vissza is ment New Yorkba. 

– Nem tudom, honnan jön, de holnap érkezik. 



Sophie rosszul érezte magát; a gyomra forgott, és örült, hogy ül, mert hirtelen úgy érezte, 

mintha nem lennének csontjai. 

– Jaj, istenem, nem biztos, hogy… nem hiszem, hogy… 

Feladta, hogy bármit is mondjon, helyette az ajkába harapott. 

– Tudom, hogy ez nagyon nehéz lehet neked. Nem tudtam, mitévő legyek, amikor 

meghallottam. Gondoltam, hogy felhívlak, de tényleg látni akartalak. – Megállt. – Itt fog 

megszállni, mert máshol nincs hely. A barátom, akinél általában van kiadó szoba, elutazott. 

– Csak ő jön? 

Moira bólintott. 

– Arról nem mondott semmit, hogy Ali is jönne. Ez hatalmas megkönnyebbülés volt. 

– De miért? Minek jön? 

– Ugyanazért, amiért te. Legalábbis a telefonban ezt mondta. Matilda kérte meg, hogy 

ellenőrizze az építőket. Mellesleg nem szükséges ellenőrizni őket. 

Sophie az asztalra könyökölt, és fejét a kezébe támasztotta. 

– Nem értem. Matilda össze akar minket hozni, vagy mi ez az őrültség? Sohasem említette 

Luke-ot az e-mailjeiben, még csak nem is célzott rá soha, hogy szeretné, ha összejönnénk. 

Most, hogy visszagondolok, Amerikában próbálkozott egy kicsit, de amióta Luke átjött 

Angliába, azóta nem. De mi másért küldte le őt is? Az ellenőrzéshez, már ha egyáltalán kell 

ez, nincs szükség mindkettőnkre. És különben is, amikor utoljára találkoztunk, Luke ellenezte 

az egészet. Matilda azt kérte tőlem, nézzem meg a színmintákat. 

– A színmintákat? 

– Igen. Azt mondta, ezt nem várhatja el az ember a munkásoktól, ami elég jogosnak tűnik. 

– Tudom, de Matilda megkért, hogy fogadjak egy belsőépítészt! Ők szoktak színekkel 

foglalkozni. 

– Akkor mi a csudának akarta, hogy idejöjjek? 

Moira egy darabig eltöprengett, aztán a fejét csóválta. Láthatóan nem talált rá ésszerű 

magyarázatot. 

– Kíváncsi lennék, Luke tudja-e, hogy itt leszel. 

Sophie vállat vont. 

– Talán annyira meghökken, hogy abban a pillanatban, amint meglát, visszamegy 

Londonba. Ez lenne a legjobb megoldás. 

Moira már nyitotta a száját, mintha kétségbe akarná vonni, aztán becsukta. 

– De biztosan nem hozza Alit? 

– Tényleg nem említette őt, de ha hozza, akkor keresniük kell egy szállodát. Az 

egyszemélyes ágy csak egy méter széles. 

Sophie-nak bevillant, hogy azon a bizonyos éjszakán éppen elég széles volt nekik az az ágy 

is. De ki is verte fejéből a gondolatot. 

– Nem vagyok biztos benne, Moira, hogy képes vagyok végigcsinálni. Olyan keményen 

dolgoztam azért, hogy elfelejtsem; nem hiszem, hogy meg tudok birkózni azzal, hogy újra 

látom. 

Moira együttérzéssel nézett rá. 



– A gond az, hogy nincs más választásod. És még jól is elsülhet! Rájöhetsz például, 

micsoda tuskó! Lehet, hogy már nem is jóképű, bár gondolom, a csodás színű szeme még a 

régi. 

Sophie fújt egyet. 

– Rendben. Ahogy korábban is mondtad, ez egy színielőadás. Meg tudom csinálni. A 

színjátszás az iskolában is az erősségem volt. Csak azt kell tettetnem, hogy remekül érzem 

magam. Ami így is van! – folytatta. –Találtál belsőépítészt? 

Moira ismét bólintott. 

– Egy barátom barátja. Nő. Szeretne készíteni egy amolyan „szín- és hangulatskálát”. 

Sophie összevonta a szemöldökét. 

– Csinálok én neki hangulatot, azzal nem lesz gond – morogta. 

Moira nevetett, ahogy illett. 

– Ne légy ilyen! Nagyon aranyos. Van néhány csodálatos ötlete. Csak az a baja, hogy nem 

tudja, milyen célt szolgál majd a ház. 

– Hogy érted? A házak arra valók, hogy lakjanak bennük! 

– Tudom, de Becky – így hívják – azt mondja, nem tudja, családi ház lesz-e, vagy kiadásra 

szánt nyaraló. Matilda nem mondta neki. 

– Az építők sem tudják? Csak kaptak valami instrukciót! 

– Ők a tetőt javítják, kicserélik, ami elkorhadt, és tulajdonképpen csak megakadályozzák, 

hogy összedőljön. Becky a felelős, aki megmondja, ki kell-e ütni a falakat, legyen-e 

növényház, beépített jakuzzi, ilyesmik. 

Sophie fintorgott. 

– Nem vagyok oda érte. De gőzöm sincs, mit szeretne kezdeni vele Matilda, szóval nem 

értem, hogy segíthetnék. Luke persze tudhatja. Tulajdonképpen valószínűleg neki elmondott 

mindent – sóhajtotta. – De miért avat be engem? 

– Esetleg a jó ízlésed és a józan ítélőképességed miatt? 

Sophie vette a kis finom ugratási 

– Azt értem, miért vette meg. Van rá pénze, és nem tudta elviselni a gondolatot, hogy 

összedől. És most mi van? Mert egy kicsit már továbbment. Nyilván nem akar Connecticutból 

Cornwallba kiruccanni a hétvégeken. 

– Ahogy mondtad, talán Luke tudja. Kérsz még bort? 

– Történetesen ölni tudnék egy csésze teáért. Aztán mesélnem kell a tanfolyamomról. 

Találtam egyet errefelé. Eric bácsitól kaptam némi pénzt. Hát nem kedves? A családom 

persze dühös, mert úgy gondolják, nekem pénzt adni olyan, mintha az ablakon dobnák ki. De 

végül mindannyian jól járunk majd, szóval nem értem, miért csapnak ekkora hűhót. 



Huszonkettedik fejezet 
 

 

 

 

 

Sophie másnap már kora reggel kiment a házhoz. Éjjel erősen esett, és a nappalt 

különlegesen széppé varázsolta ez a tiszta ragyogás. Látni akarta a házat, még mielőtt bárki 

más odaér, hogy úgy érezze, mintha csak az övé lenne. El akarta képzelni, ahogy Matilda 

kislányként itt van, és azt is, mit akarhat a háztól most. És el akart merülni a saját álmaiban is. 

Elképzelte, hogy jól lesz, amikor újra látja Luke-ot. Rosszul aludt, és ahányszor felébredt, 

tudatosította az érzéseit, gyakorolta az első szavakat, elpróbálta, hogyan fog viselkedni. Mikor 

végül felkelt, úgy érezte, megfelelően kidolgozta az egészet. 

A völgyben halvány köd terült el, ami gyönyörű napot ígért. Madarak csicseregtek, és a 

sövénykerítéseket elszórtan nyíló virágok tarkították. A napfény megérintette a pókhálókat, 

így úgy csillogtak, mint a tündérek ruhái. Kislányként Sophie hitt a tündérekben, és néha még 

most is. A harmatcseppeken megtört a napfény, és az ilyen látvány mindig jó előjel. Sophie 

nem hitt a baljós előjelekben, csak a jókban, és kimondottan derűsen tekintett volna a világba, 

ha éppen nem Luke-on próbálja túltenni magát; nem sok sikerrel. 

Most, hogy ilyen sürgető gyorsasággal és lármával ébredezett a természet, Sophie nem is 

tudta eldönteni, szomorúbb-e, attól, hogy az élet megy tovább a maga útján, vagy éppen ettől 

enyhül a bánata. 

Odaért a házhoz, és örült, hogy még a zaj és a sürgölődés kezdete előtt láthatja. 

A maga szomorú elhagyatottságában a ház akkor is elbűvölő volt, amikor Luke-kal télen 

felfedezték. Most kezdett ápoltnak és rendezettnek tűnni. Ott állt a kis dombtetőn, büszkén 

uralva a vidéket. Sophie nem először tűnődött el azon, milyen gyönyörű lehet onnan a kilátás. 

A ház tetejéről talán még a tengert is látni. 

A tető nagy részét már kicserélték, az ereszeket, valamint jó sok ablak- és ajtókeretet is. A 

kúszónövény, amely a ház aljánál tekergődzve tört utat magának, még mindig ott volt. Bár 

Sophie nem tudta, miféle növény, örült, hogy meghagyták. A ház pőrének tűnt volna nélküle. 

Sophie megpróbálta részletesebben is megvizsgálni az épületet. Bekukucskált az egyik 

ablakon, látta, hogy a földszinti szobákban új padlódeszka van. A kertet is kitakarították, de 

még nem parkosították. A betonkeverő és a generátor látványa jelezte, hogy munkálatok 

folynak, de körüllengte a várakozás, hogy újra gyönyörű lesz. 

Luke dél körül volt várható, így addig, amíg megérkezik, Sophie a jelenléte kiváltotta 

feszültség nélkül élvezhette a helyet. Körbebarangolta, vizsgálódva és töprengve, míg végül 

az éhség hazakergette Moirához reggelizni. 

– Szeretnél szalonnás tojást? – kérdezte Moira. –Tegnap este nem ettél valami sokat, és a 

friss levegő meg a testmozgás meghozhatta az étvágyadat. 

Sophie a fejét rázta. – Nem biztos, hogy rá tudnék most nézni. 

– Jó, akkor ülj le, megmelegítek egy croissant-t. Van néhány a mélyhűtőben. 

Sophie kihúzott egy széket. 

– Gondolod, hogy tényleg itt kell lennem? 



– Hogy érted? Hiszen itt vagy! 

– Igen, de haza is mehetnék. És nem hiszem, hogy a hasznomat vennék, és… 

– A Luke-kal való találkozástól tartasz? – Moira letette a meleg croissant-t Sophie elé. 

– Nem. Csak a belsőépítészre, az építészre és Luke-ra gondolok, én felesleges vagyok itt. 

A lekvárért nyúlt. 

– Na, jó, igen, félek a találkozástól. 

– De nem akarod, ugye, hogy azt higgye, teljesen felkavar, ha látod őt? 

– Nem. 

– Akkor meg – ütötte tovább a vasat Moira –, ha itt vagy és jól érzed magad, nem fogja azt 

hinni, hogy összetörte a szíved. És Matildát sem akarod cserbenhagyni. Mit gondolna, ha 

megtudná, hogy eljöttél egészen idáig, aztán egyszerűen csak újra hazamentél. 

Sophie vállat vont. 

– Neki jobban kellene tudnia, mivel kerítőt játszik. 

– Biztos vagy ebben? 

Sophie bólintott. 

– Nem tudom. Talán valami érzelgős okból, talán amiatt, hogy angol, de együtt akar 

minket látni. Pedig Luke-nak Ali a tökéletes. Egyidősek, ugyanonnan származnak, egy 

kultúrából jöttek. Luke és közöttem az égvilágon semmi közös nincs. Amikor azokra a 

dolgokra gondolok, amiken keresztülmentünk, hal és sült krumpli, marmite, a vasárnapi 

vonatozás… egészen jól megbirkózott vele – emlékezett vissza Sophie. Nem siránkozott, és 

nem hasonlítgatta össze Angliát és Amerikát, csak hagyta magát sodorni, és panasz nélkül 

fogadta a pénztelenséget is. Moira megszólalt: 

– Jó embernek látszott. Jóképű, gazdag, mégsem sznob. 

– Nos, nem. – Sophie megnyalta az ujját, és összegyűjtögette a morzsákat. – Ha maradnom 

kell… 

– Maradnod kell – erősítette meg Moira. 

– Azt hiszem, megyek, és rendbe szedem magam. Ha Luke jön, a legjobb formámat 

akarom nyújtani, vagy legalábbis, amit képes vagyok kihozni magamból. 

Reggeli után Sophie felment az emeletre, fogat mosott, és megigazította a haját, de nem 

sminkelte ki magát. Nem gyakran viselt sminket, és nem akarta, hogy Luke azt gondolja, most 

az ő kedvéért teszi. Aztán végül kiegyezett egy kis szempillafestékkel és leheletnyi 

szájfénnyel. Aztán a szájfényt letörölte. Épp egy szemceruzát tartott a kezében, amikor 

hallotta, hogy megérkezik. 

Szinte fizikailag volt rosszul, aggodalom, izgalom, bizonytalanság és, kegyetlen módon, 

vágy keveredett benne. Akarta azt a férfit, aki annyi fájdalmat okozott neki. Öklét a 

gyomrához szorította, hogy megkísérelje lecsillapítani a pillangókat a gyomrában, aztán vett 

néhány mély lélegzetet, és kinyitotta a hálószoba ajtaját. Lement, még mielőtt lebeszélte volna 

magát róla. 

Luke a konyhában volt Moirával. A látvány okozta sokk, bár, hogy teljesen felkészült rá, 

szinte letaglózta. Annyira jóképű volt, annyira vonzó, hogy a lány majdnem sírva fakadt. 

Ahogy Sophie belépett a szobába, Luke odafordult, de nem mosolygott. 

– Luke! – mondta. 



– Sophie. – Luke fagyosnak tűnt. 

Szeme szinte belefúródott, mintha a lelkébe akarna látni. 

Miközben eszelősen kutatott valami után, mit mondhatna, Sophie végül azt nyögte ki, amit 

a legkevésbé akart. 

– Ali nem jött veled? 

Luke kissé összevonta a szemöldökét. 

– Ali? Nem, ő visszament az Államokba. 

– Ó. – Ez is valami. 

Nem kimondottan jó hír, de azért nem is rossz. 

– Én is hamarosan visszamegyek. 

– Ó. – Ez már kimondottan rossz hír volt. Könnyek szöktek a szemébe. Már így is teljesen 

kifosztottnak érezte magát. Nem volt felkészülve rá, hogy még rosszabb lesz. 

– Igen. A nagymamám szeretné, ha te és én elrendeznénk a házat, mielőtt visszamegyek. 

– Értem. Nem értem, miért van szükség mindkettőnkre. 

Luke vállat vont. 

– Gondolom, jó, ha egy nő is rajta tartja a szemét a dolgokon. 

Moira törte meg a csendet. 

– Szeretne kávét? Nemsokára levest és salátát is készítek ebédre. De ha szeretne valamit 

most is, akkor könnyedén… 

– Nem, köszönöm. Ittam kávét, amíg a kocsira vártam. – Ránézett Sophie-ra. 

– Mehetnénk most mindjárt a házhoz? 

Sophie már nyitotta a száját, hogy nemet mondjon, de Moira közbeszólt. 

– Igen, menjetek. Becky azt mondta, fél egyre ott lesz. Ebédre csatlakozik hozzánk. 

– Menjünk, Sophie – mondta Luke. Megkerülte a konyhaasztalt, hogy odamenjen hozzá. 

– Egyébként hogy vagy? 

– Teljesen jól – mondta érdesen, még mindig a könnyeivel küszködve. 

– És te? 

– Én is – felelte Luke. – Menjünk. 

Odavezette a kocsijához a parkolóba; Sophie nem vitatkozott, és nem is ragaszkodott 

ahhoz, hogy a saját kocsijával menjen. Nem fogja mutatni neki, hogy érdekli; rejtve tartja az 

érzéseit, bármi történjen is. 

– Meglepett, hogy Matilda azt szeretné, segítsek a színekben meg egyebekben dönteni – 

mondta, miután elindultak. – Különösen, hogy belsőépítésze is van. Moira barátjának a 

barátja. 

– Úgy látom, Moira minden szakmában ismer valakit – jegyezte meg Luke. 

– Igen, az a fajta ember. Nagyon szeretem őt – tette hozzá, arra az esetre, ha Luke azt 

hinné, ezt kritikának szánta. 

– Nagyszerű nő – helyeselt Luke. 

– Ha már a nagyszerű nőknél tartunk, a nagymamád… 



Sophie megtorpant, mert hirtelen rájött, hogy olyasvalakiről mondott majdnem kritikát, aki 

nagyon kedves Luke-nak. 

– Igen? Mi van vele? 

– Azt hiszem, talán mesterkedik valamiben. 

– Hogy érted? 

Sophie kinézett az ablakon. Ha Luke nem is sejti, hogy össze akarja őket hozni, akkor ő 

nem fogja neki megemlíteni. Egyébként is, lehet, hogy téved. 

– Nem tudom. Nem bánod, hogy megvette a házat? 

Luke a fejét rázta. 

– Először szeszélynek és butaságnak gondoltam, de nagyon vágyott rá. 

– De miért vont bele minket? – Azt akarta mondani „engem”, de nem akarta túlságosan 

személyessé tenni a dolgot. 

Luke vállat vont. 

– Azért van ránk szüksége, hogy ha kell, megmondjuk a tervezőnek és az 

építőmunkásoknak, szerintünk mi legyen a házzal. 

– De nem tudjuk, mit akar vele kezdeni, vagy igen? Neked elmondta? 

– Nem. Azt mondta, nézzük meg, és találjuk ki, mire lehetne leginkább használni. 

– Nyaralóapartmanokat lehetne benne kialakítani – mondta Sophie, miközben utálta az 

ötletet. – Gondolom, ez hozná a legtöbb bevételt. 

– Nem hinném, hogy a nagyi pénzt akar látni belőle. 

– Akkor mit gondolsz, mihez akar kezdeni vele? Kár, hogy ő nem tud eljönni, hogy lássa. 

Úgy értem, mi értelme megvenni, ha még csak el sem jön megnézni. Ez őrültség. 

– Végre valamiben egyetértünk. 

Néhány fiatal munkás keverte a betont. A gép forgott, zúgott a generátor. Sophie igazán 

hálás volt, amiért a reggel szépségében csendben is láthatta. 

– Úgy látszik, nagyszerű munkát végeznek! – kiabálta túl Luke a gép zaját. 

– Már kicserélték a tetőt, és a famunka meg a padló is szépen halad – kiabálta vissza 

Sophie. – Menjünk be! 

Köszöntek a munkásoknak, elmagyarázták, hogy kicsodák, aztán bementek. Csend volt. 

Napfény áradt be a nagy ablakokon. Hang nélkül sétáltak át a házon, befogadva a látványt. 

A hatalmas méretű régi konyha ablakai magasan voltak, nem lehetett kilátni rajtuk. 

Beépített tálaló volt benne. 

– Nem is tudom, tetszik-e ez a konyha, vagy sem – mondta Sophie. – Szeretem a korabeli 

stílusjegyeket, de nem valami lakályos, nem? 

– Annak kellene lennie? – kérdezte Luke, aki éppen az ablak felett lévő csengetésjelzőt 

vizsgálgatta. 

– Hát persze. A konyhának barátságosnak kell lennie. Gondolj csak Moiráéra. 

– De csak akkor, ha egy családé – felelte Luke. 

– Igen. – Hirtelen elszomorította a gondolat, hogy a házat apartmanokká alakítanák. 

Gyerekek kellenének ide, akik keresztül-kasul rohangálnak benne, zajt csapnak és székekbe 

ütköznek. 



– Kíváncsi vagyok, lejjebb lehet-e hozni az ablakpárkányt, és hozzáépíteni egy üvegezett 

verandát. Akkor lehetne belőle egy hatalmas, lakályos konyha, nyitott kandallóval és 

kanapéval. Mindig is olyan konyhát akartam, amelyben van kandalló és kanapé. 

– Igen? 

A ridegség, amelyet Sophie már akkor észlelt, amikor először meglátta Luke-ot, most még 

hangsúlyosabb lett. Annyira szerette volna mosolyogni látni, boldoggá tenni, hogy majdnem 

odarohant hozzá, és megölelte. Noha eléggé könnyedén ment közöttük a társalgás, mégis 

valami hivatalosság volt a levegőben. Luke olyan kimért volt. 

Szerencsére Sophie-t az önmegtartóztatásra való hajlama arra késztette, hogy inkább 

tovább csevegjen. 

– Ó, igen! Képzeld csak el, lekuporodsz egy kanapéra a kandallónál, a tűz mellett, míg 

valaki más főzőcskézik, és közben beszélgettek. És ha van hozzá üvegezett veranda is, az 

maga a gyönyörűség. Nagy, kétszárnyas ajtót lehet rá tenni, amelyet nyáron kinyithatsz. 

Lehetne napelemmel is fűteni. 

– Nekem úgy tűnik, nagyon határozott elképzeléseid vannak – szólt Luke. – Azt hittem, 

nem tudod, mire kell a ház. 

– Azt tudom, mit szeretnék akkor, ha az enyém lenne, de nem az. Matildáé. – Ezzel el is 

szálltak az ábrándjai. A gondolatai nem voltak többé tele pufók, mezítlábas gyerekekkel, akik 

beszaladnak a kertből, hogy mutassanak neki valamit, amíg ő finom levest főz. Újra ugyanaz 

a lány lett, aki sosem lesz Matilda családjának a tagja. 

– Akkor felmehetnénk? – kérdezte Luke. 

Az első emeleten öt nagy hálószoba volt. A családi fürdőszobában még mindig megvolt a 

különösen hosszú fürdőkád, karmos lábbal, és volt egy vécé faülőkével, felső tartállyal. 

– Szóval, ez is korabeli jellegzetesség, vagy olyasvalami, amit kicserélnél? – kérdezte 

Luke. 

– Nem is tudom. Jópofa, mint a konyha, de nem eléggé otthonos. Bár ebbe a kádba jó sok 

gyerek beleférne. 

– Sok gyereket szeretnél, Sophie? 

Valahogy úgy ejtette ki a nevét, hogy Sophie legszívesebben sírva fakadt volna. Most 

először volt kedvesség is a hangjában, egy szikrányi melegség, de talán csak beleképzelte. 

– Igen – mondta elfojtott hangon. – Menjünk fel a padlástérbe. Szeretném megtalálni a 

szobát, amelyikben Matilda kiskorában aludt. És megnézni, látszik-e a tenger. 

Megtalálták, ami az lehetett. Érintetlen volt. Keskeny, fémkeretes ágy és egy ágyneműtartó 

állt benne, a padlón rongyszőnyeg hevert. Sophie egyenesen az ablakhoz ment. 

– Nézd! A tenger! 

Luke mögé lépett. Hallotta a lélegzetét, érezte a parfümje illatát. Csak elképzelni volt 

könnyű, hogy ellen lehet neki állni. 

– Ó, igen – mondta. – A tenger. 

Néhány pillanatig csak álltak, és nézték a kilátást, aztán Sophie-nak ez már túl sok volt. Ha 

nem az övé, a közelében sem akar lenni. Nem ugyanaz a Luke állt a közelében. Annyira 

elutasító, olyan visszafogott volt, mintha nem lennének érzései. Vagy ha voltak is, rajta kívül 

senki sem tudhatott róluk. 



– Nézzük meg, mi a helyzet a másik padlásszobával. Úgy látszik, itt még egyáltalán nem 

jártak a munkások. 

– Itt van egy franciaágy és egy matrac – mondta Sophie. – Bár nem felbecsülhetetlen antik 

darab. 

Az ablakhoz ment, hogy megnézze, innen más-e a kilátás. 

Épp akkor állt meg odalenn egy kocsi. 

– Azt hiszem, megjött a belsőépítész. 

– Lemegyek, és beengedem – mondta Luke. 

Sophie ott állt, nézte, amint Becky leparkol az autójával, és Luke üdvözli, aztán lement egy 

lépcsősoron az első emeletre, hogy egy gyors pillantást vessen a nagyobbik hálószobára. 

Éppen indult, hogy csatlakozhasson a többiekhez a földszinten, amikor hatalmas fekete autó 

érkezett a kapuhoz. 

Kővé dermedve figyelte, ahogy Luke és Becky az autó felé fordul, az lefékez, és egy fiatal 

nő pattan ki a hátsó ülésről, hogy megvárja, amíg az idősebb nő is kiszáll. 

– Matilda! – mondta Sophie, és elindult a lépcső felé. Aztán megtorpant. Üdvözölje először 

Luke Matildát, és mutassa be Beckynek. 

Nézte, ahogy Luke két lépéssel ott terem a nagyanyjánál. Felemelte a levegőbe, hogy 

megölelje, majd finoman letette. 

Sophie nem hallotta, mit mondtak, de nevetést hallott, aztán csendet, ahogy Matilda 

megállt, és nézte a házat, amely után oly régóta kutatott. 

Sophie néhány pillanatnál tovább nem bírta a várakozást. Tudni akarta, mit gondol 

Matilda. Még utoljára kipillantott az ablakon, és hirtelen észrevette, hogy a kúszónövény már 

virágozni kezdett. Lilaakác volt. 



Huszonharmadik fejezet 

 

 

 

 

 
– Sophie! Kedvesem! Milyen jó látni téged! Jól nézel ki! 

Sophie majdnem olyan erővel ölelte meg Matildát, mint az imént Luke. 

– Matilda! Miért nem szólt, hogy jön? 

– Hogy őszinte legyek, magam sem tudtam. Aztán arra gondoltam, hogy te itt vagy, és 

Luke is, a házamban, együtt, és arra gondoltam: én miért nem vagyok itt? Szóval elrendeztem, 

hogy April és én átjöjjünk. Azt gondoltam, ez alkalommal együtt kellene lennünk. 

Sophie meg akarta kérdezni, „Milyen alkalommal?”, mivel nem tudott semmi különösről, 

amit ünnepelni kellene, de nem tette. Matilda már eléggé idős volt, és éppen most tett egy 

hosszú utazást az Atlanti-óceánon át. Inkább ezt mondta: 

– Biztos vagyok benne, hogy az első osztályon utazott, saját sofőrrel, de ez akkor sem kis 

távolság! Nagyon szörnyű volt a forgalom Londontól? 

Matilda a fejét rázta, kicsit elnézően. 

– Nem, drágám, egyenesen a repülőtérről jöttünk. Úgy negyven percet. 

– A nagyi Newquayból jött – magyarázta Luke. –Magángéppel. 

– Ó – Sophie eddig azt hitte, már hozzászokott ahhoz, hogy gazdag emberek veszik körül, 

de a gondolat, hogy magángép repíti az embert keresztül az Atlanti-óceánon, olyan volt, 

mintha filmet látna. 

– És April a gondomat viselte – tette hozzá Matilda. – April! Gyere, bemutatom neked 

Sophie-t. 

April kellemes, fiatalos külsejű nő volt, aki kicsit meglepettnek tűnt, hogy Cornwallban 

találja magát, furcsa emberek gyűrűjében. 

– Ha nem bánják – mondta, miután mindenkit barátságosan üdvözölt –, visszaülök az 

autóba, és kicsit pihenek. Nem alszom jól a repülőgépeken. 

– És hogy találta meg a házat? – kérdezte Sophie, mert még emlékezett rá, neki és Luke-

nak milyen nehéz volt rálelniük. 

– A sofőrünk betáplálta az irányítószámot, és egyenesen idehozott – felelte Matilda. 

Persze hogy ezt tette. Milyen egyszerű így! 

– Fura, és valahogy nem is magától értődő, hogy van irányítószáma – mondta Sophie 

inkább magának. 

– Szerintem sem – szólalt meg Luke Sophie meglepetésére. – Kicsit túl modern dolog 

ehhez a helyhez. 

Egy pillanatra találkozott a tekintetük, és Sophie eltűnődött, vajon a ház Luke-nak is annyit 

jelent-e, mint neki. De nem tartotta valószínűnek, legalábbis nem ennek a mostani Lukenak. 



Mielőtt még visszaröppent a való világba Alivel, azt hitte, hogy igen, de a dolgok 

megváltoztak. Sophie tudta, Luke hova tartozik valójában. 

– És most hadd lássam a házat! – mondta Matilda. –Becky, Sophie, gyertek velem! 

Belekarolt Sophie-ba, és szinte belesüppedt a visszaemlékezésbe. 

– Nem emlékszem pontosan, mennyi idős lehettem, amikor először idejöttem, de az 

állomásra jöttek értünk lovas kordéval. Ez valahogy megmaradt. A ló óriási volt! Biztos 

ténylegesen is, de én, aki még egy méter sem voltam, nos, talán ha a térdéig érhettem. Elég 

hosszú volt az út az állomástól idáig, és amikor áthajtottunk a gázlón, talán a nagyanyám, de 

lehet, hogy a barátnője ezt mondta: Már nem kell sokat menni. Abban a kis szobában 

aludtam… Hé! Nálam van a fényképezőgépem! Megígértem az otthoniaknak, hogy készítek 

képeket. 

Matilda szobáról szobára vándorolt, mindegyikben talált valami emlékeznivalót, és 

fotózott. Becky és Luke felment vele a kis hálószobába, de Sophie hátramaradt. A lépcső túl 

keskeny volt, a hely pedig túl kicsi mindannyiuk számára. Arra gondolt, Matilda már fáradt 

lehet, így összegyűjtötte a székeket, amelyeket a munkások pihenésre használtak, és 

elrendezte őket a nappaliban, ahova besütött a nap. Kissé feltámadt a szél, és nem akarta, 

hogy Matilda megfázzon. Azt kívánta, bárcsak lenne egy üveg ital, hogy Matilda ihasson 

egyet. 

De amikor levezette a többieket oda, ahol elrendezte a székeket, úgy látszott, Matilda még 

mindig tele van energiával. 

– A kis szobám pont ugyanolyan, mint régen! Az ágy, az ágyneműtartó és a rongyszőnyeg. 

Ennyi éven át – elgondolkodott. – Persze, nem lehet ugyanaz a rongyszőnyeg, de nagyon 

hasonló. 

– Ez csodálatos! – mondta Sophie. – És most miért nem pihen egy kicsit? 

Noha úgy tűnt, bámulatosan jól viselte az utazást, Matilda engedelmesen leült, és a többiek 

is követték a példáját. 

– Szóval, Becky, drágám, mit gondolsz? – kérdezte, miután mindannyian helyet foglaltak. 

– Az a helyzet, Mrs. Winchester – felelte Becky –, nem tudok igazán segíteni, amíg nem 

világos, mit szeretne kezdeni a házzal. Egy család otthona lesz? Ki szeretné adni? Vagy 

nyaralásra alkalmas lakrészekre osztani? 

– Gondoljunk rá úgy, mint egy családi nyaralóra – mondta Matilda, miközben Luke-ra és 

Sophie-ra pillantott. Lehet, hogy a véleményüket szerette volna hallani, de ők nem szóltak. 

– Rendben – mondta Becky. – Nézzük meg egészében. Melyik helyiség a legfontosabb? 

– A konyha – mondta Sophie, aki megfeledkezett arról, hogy ez nem az ő hatásköre. – És a 

mostani nem tetszik. 

– Tradicionális. Ha megváltoztatod, elveszítheted a korabeli jellegét – mondta Becky. – 

Szerencsére nem jegyzett régiség, így azt tehetsz vele, amit akarsz, de gondolnod kell az 

épület egységességére. 

– Nem lehet kilátni az ablakokon – mondta Sophie. – Engem a régi iskolákra emlékeztet, 

ahol az ablakok magasan vannak, és a fényt beengedik ugyan, de nem lehet kilátni rajtuk. 

Szerintem itt is emiatt építették ilyenre, hogy a cselédlány figyelmét ne terelje el semmi, 

miközben teszi a dolgát. 

– Hű! – szólalt meg Becky, akin látszott, hogy meglepte Sophie hevessége. 

Ez magát Sophie-t is meglepte. 



– De ha a ház oldalához hozzáépítenénk egy növényházat, és kivennénk a falat, lehetne 

kandalló, napfény és rengeteg tér. 

– Ez egy külső fal – mondta Becky, miközben jegyzetelt –, de berakhatnánk acélvázat vagy 

valamit, ami megtámasztja. Bár az elég költséges – tette hozzá. 

– Ne aggódjunk most a költségek miatt – szólt közbe Matilda. 

– És több fürdőszobára van szükség – mondta Luke. 

Becky bólintott. 

– Szerencsére a szobák nagyok, és be lehet építeni fürdőszobákat anélkül, hogy 

csökkenteni kéne a hálószobák számát. Alaposan megnéztem, amikor a múltkor itt jártam – 

fordult Matildához, hogy megmagyarázza, miért tud ennyi mindent a házról. 

– Kell önálló étkező is, ha a konyha így kibővül? –kérdezte Sophie, felmelegítve a konyha 

témáját. – Ha nem, mi lesz azzal a szobával? Hatalmas. 

– Egy családi szoba jó ötlet lenne – vélte Matilda. –Egy hely, ahol az apróságok lóghatnak. 

– Lóghatnak, nagymama? – ismételte Luke mosolyogva. 

– Tudod, hogy értem, drágám – felelte Matilda. 

– Milyen költségvetéssel számoljak? – kérdezte Becky. – Luke és Matilda mindketten 

értetlenül néztek rá. – Mennyi pénz van a dologra? Segít, ha tudom, mennyit akarnak költeni 

rá, mielőtt elkezdek aranycsapokat betervezni az összes fürdőszobába. 

– Nem kell aggódnod a költségek miatt – mondta Matilda. – Minőséget akarunk. 

– Nagyszerű – mondta Becky, vadul firkálgatva. 

Matilda felállt. 

– Sophie, drágám, felkísérnél engem újra? Szeretnék felmenni a padlástérbe, hogy 

lefotózzam a kis szobácskámat. Az előbb elfelejtettem. 

– Természetesen! – Sophie Matilda mögött ment, készen arra, hogy elkapja a kanyargó 

lépcsőn, de Matilda biztos lábakon ment, egyenesen az ablakhoz. 

– Hát nem csodálatos ez a kilátás? – ujjongott Sophie. – Egy kislánynak ez lehetett álmai 

szobája. 

Matilda készített néhány fényképet, mielőtt átmentek a másik szobába. – Ez nagyobb – 

mondta Matilda. –Lebonthatnánk a falat, és akkor egy egész lakosztályt lehetne kialakítani. 

– Mondja el Beckynek, ha ezt szeretné – mondta Sophie. – Csodálatos lenne. 

– Tetszik neked az ötlet? 

Sophie elgondolkozott. – Igazából, ha ez az én házam lenne, és gyerekeim volnának, nem 

szeretnék ennyire távol lenni tőlük. 

– Szeretnél gyerekeket, Sophie? – Aznap már másodszor tették fel neki ezt a kérdést. 

– Ó, igen! Mindig is nagycsaládról álmodoztam. Természetesen akkor, ha megtalálom a 

megfelelő apát, de mindig erre vágytam. – Egy pillanatra elakadt a szava. –Sajnos nincs rá 

garancia, hogy valaha is megtalálom – sóhajtott. Eltűnődött, lesz-e még szerelmes, vagy Luke 

kísérti álmaiban, még akkor is, ha már egy másik férfival él. 

Matilda megveregette a vállát. 

– Hallottam néhány ragyogó technikáról, amellyel olyanokon segítenek, akiknek gondjuk 

van a természetes utódnemzéssel. 



Sóvárgó hangulata ellenére Sophie elnevette magát. Egyáltalán nem a teherbe esés miatt 

aggódott, sokkal inkább, hogy ki lesz a gyerekei apja. 

– Eleget látott már? Bizonyára elfáradt. 

– Egy kissé – közölte Matilda. – De Luke-nak el ne mondd. Kicsit még mindig neheztel 

rám, amiért megvettem a házat, de jó okom volt rá, és szerintem élvezetes dolog lesz rendbe 

tenni. 

– Gondolom, a magángéppel át tud ugrani látogatóba, amikor csak akar. 

– Igen, drágám – mondta Matilda, és elindult lefelé a lépcsőn. 

Beckynél volt egy írótábla, és tervrajzokat készített. 

– Egy kicsit többet kellene tudnom az ízléséről, hogy milyen színeket és anyagokat kedvel, 

Mrs. Winchester – mondta, amint Sophie-val újra megjelentek. – Egy ilyen munka kész 

ajándék! Készítek maguknak egy hangulatskálát. 

Matilda elmosolyodott. – Úgy gondolom, drágám, ezt Sophie-val kell megbeszélnie. Az én 

elképzeléseim már kissé idejétmúltak. 

Sophie nevetett. 

– Nem hiszem! Az előbb a padlásból lakosztályt akart csinálni! Ez rendkívül modern ötlet. 

– Hm, de Sophie-t nem érdekli, úgyhogy nem fogjuk megcsinálni. 

– Ne törődjön azzal, hogy én mit akarok, ez a maga háza! Én csak azt mondtam, amit úgy 

éreztem, hogy… – Sophie hirtelen magán érezte Luke tekintetét, és megállt. Nem akarta 

megosztani vele az álmát a közös gyerekeikről. 

– Szóval, Mrs. Winchester… – szólt Becky aki láthatóan nehezen tudta lekötni ügyfele 

figyelmét. – Miket szeret? A modern dolgokat, ahogy Sophie mondja? Vagy inkább olyasmit, 

ami jobban összhangban áll a ház jellegével, hangulatával? 

– Inkább az utóbbit, úgy vélem – szólt közbe Luke. Mindenki ránézett. 

Matilda biccentett a fejével. – Szerintem jól hangzik. Te mit gondolsz, Sophie? 

– Nem is tudom! Nem kifejezetten szeretem azokat a házakat, amiket a tévében 

mutogatnak, és minden apró részletük korhű, de nem tudom, vajon elég kényelmesek-e. 

Szerintem valahol a kényelem és a korhűség között kell megállapodni. 

– Tökéletesek a megérzéseid! – mondta Becky miközben jegyzetelt. – Most pedig megyek, 

és megnézem a házat kívülről. 

– Luke, Sophie, menjetek Beckyvel. Azt hiszem, lepihenek egy időre. 

Sophie didergett, amikor kimentek, így Becky elhozta a kabátját az autóból. A szépnek 

induló nap most megváltozott, és sötét felhők gyülekeztek az égen, jelezve, hogy még csak 

április van, nincs itt a nyár. 

Miközben felsétáltak a fallal körbevett kertbe, és Luke megtárgyalta Beckyvel a 

napelemmel fűtött medence zöldségágyásokkal vetekedő előnyeit, Sophie elgondolkodott, 

maradjon-e. Mivel Matilda is itt volt, rá igazából nincs is szükség. És Luke közelében lenni, 

de nem vele, öröm-e, vagy bánat? Csodálatos volt látni őt, és hallani a hangját; megfigyelni, 

milyen gyengéd Matildával, és hogy védelmezi. Óhatatlanul is azokra a napokra emlékeztette, 

amikor vele is ilyen volt. De akkor jött Ali, visszakényszerítve őket a valóságba, legalábbis 

Sophie-t. Luke talán végig tudta, hogy ez múló dolog, ami sose működött volna a 

hétköznapokban. 



Lebandukolt a kertből a ház végébe, ahol hosszú évek alatt semmi sem változott, aztán 

csatlakozott Matildához és Beckyhez. 

– Sophie, drágám – kezdte Matilda, aki a pihenő után ismét tele volt energiával. – Milyen 

színeket szeretnél a konyhádban? 

– Úgy érti, ebben a konyhában? Tulajdonképpen ezt a tulajdonosnak kell eldöntenie, de én 

szeretem a meleg sárgát és a pirosat. Talán még a halvány bézs árnyalatokat. Mit gondolsz, 

Becky? 

– Ha van néhány szép függönyöd, azoknak az árnyalatát is választhatod – mondta Becky. – 

És ha van hozzá kanapéd is, arról is választhatsz másik árnyalatot, hacsak nem találsz valami 

meglévőt, amit meghagynál, az antik hatás kedvéért. 

– Antik hatás? – Matilda Luke-ra pillantott, aztán mindketten Sophie-ra, aki nevetett. 

– Nektek ez valószínűleg idegen elgondolás – mondta. – Ez olyan nagyon angol dolog. 

– Egyáltalán nem – felelte Luke. – Nálunk is van, Amerikában. 

– Na és milyen anyagokat szeretsz? – Matilda lapozott egyet, nyilván nem érdekelte az 

antik elegancia. 

– Nem is tudom – kezdte Sophie. – Még sosem választottam anyagot semmihez. Mindig 

csak a rendelkezésemre álló dolgokkal foglalkoztam. Azt hiszem, a bőség zavara kicsit ijesztő 

tud lenni. 

– Becky, kedvesem, szerintem állíts össze néhány mintát, hadd válasszon Sophie azok 

közül – javasolta Matilda. 

– Ezt nem értem! Miért az én ízlésem számít? –kérdezte Sophie. – Matilda, olyat kellene 

választani, ami magának tetszik. Arra emlékszik, miféle anyagok voltak akkor itt, amikor 

kicsi volt? 

– Nem igazán. Nagyon kicsi voltam, bár emlékszem madarakra – mondta Matilda. 

– Ó, William Morris! – mondta Becky. – Ez nagyjából illene is a házhoz. Szerzek néhány 

mintát. 

Matilda ásított, és Luke máris mellette termett. 

– Fáradt vagy, nagyi. Visszaviszlek a szállodádba. Hol szálltál meg? 

– Nem foglaltunk le semmit. Arra gondoltunk, majd csak találunk itt egy helyet – felelte 

Matilda. 

– A legközelebbi megfelelő hotel Truróban van – mondta Becky. – Közelebb nincs semmi. 

– Te hol szálltál meg, drágám? – kérdezte Matilda Luke-tól. 

– Egy kis panzióban… – kezdte. 

– Egy Moira nevű nagyszerű nőnél – szólt közbe Sophie, mert úgy látta, itt a lehetőség a 

távozásra anélkül, hogy az menekülésnek tűnne. 

– Átadhatom a szobámat, Matilda. Nagyon eredeti és kényelmes – már majdnem 

hozzátette, „Ugye, Luke?”, de még idejében sikerült leállítania magát. 

Luke viszont nem igazán törődött a diszkrécióval, és hozzátette: 

– Igen, szép szoba, még ha sokkal kisebb is, mint amilyenekhez hozzászoktál. 

– Duplaágyas – mondta Sophie méltatlankodva, de aztán eszébe jutott, hogy Matilda 

connecticuti lakosztályának területe valószínűleg nagyobb, mint Moira egész háza. 

– És van egy másik szoba is Aprilnek – tette hozzá Luke. 



A felismerés, hogy Luke esetleg indokot keres a sietős távozásra, szinte sértésként hatott 

Sophie-ra, annak ellenére, hogy az élete jóval könnyebb lenne nélküle. Talán azért, gondolta, 

mert nem akarta még egyszer átélni, hogy elhagyják, ez alkalommal ő akart az lenni, aki 

elmegy. 

– Biztos vagyok benne, hogy Moira ismer más kiadó szobát, ahol mindketten 

megszállhattok – mondta Becky. 

– Két szobára van szükségünk – mondta Sophie, arra az esetre, ha Becky esetleg nem 

értené. 

– Nekem mindegy, mennyi szobát szeretnétek – mondta Becky, aki nem értette, Sophie 

miért hangsúlyozza ezt annyira. 

– Menjünk vissza Moirához – mondta Luke. – Majd ott megbeszéljük, ki hol alszik. 

– Mit gondolsz, nem kéne előtte felhívnunk? – fordult Sophie Beckyhez. – Matilda 

érkezése kicsit olyan, mint egy királyi családtagot fogadni. 

– Annyira nem ismerem Moirát, de biztosan megbirkózik a dologgal. 

Sophie gondoskodott róla, hogy ő érkezzen elsőnek, emiatt a szokottnál gyorsabban 

vezetett, és kocsijával nem a parkolóban, hanem Moira háza mellett állt le, gyakorlatilag 

eltorlaszolva az utat. 

– Moira! Matilda, Luke nagyanyja itt van Amerikából, egy kísérővel! Szükségük lesz a 

szobáidra. Van ötleted, hogy Luke meg én hol szálljunk meg? Vagy menjek egyszerűen haza? 

– Nyugodj le, ne hadarj! – szólt rá Moira. – Hány embert kell elszállásolnom? 

– Négyet, de ne aggódj, tudom, hogy ez képtelenség. Megyek, beviszem a kocsit a 

parkolóba. A többiek mindjárt itt lesznek. 

Bár szakadt az eső, Sophie komótosan sétált vissza. Azt akarta, hogy Luke-nak legyen 

ideje a bemutatásokra, a magyarázkodásra és arra is, hogy kiagyaljon valami gyors kis 

búcsúszöveget, a szállás hiányát használva kifogásként, hogy ilyen gyorsan haza kell utaznia. 

Levette a nedves kabátját, és csatlakozott a konyhában a többiekhez, akik már teáztak és 

süteményt ettek. 

Már nyitotta a száját, hogy elmagyarázza, miért kell azonnal távoznia, amikor Matilda így 

szólt: 

– Minden rendben, drágám. Moirának van egy barátja, akinek vannak kiadó szobái. Te és 

Luke mehettek oda. Még mindig szükségem van rád, hogy a közelben légy. 

– Nekem vissza kellene mennem Londonba – mondta Luke. – Van egy megbeszélésem. 

– Azt mondtad, csak délután. Mehetsz a repülővel. Szükségem van itt rád, hogy segíts 

Beckynek dönteni. 

Sophie belekortyolt a teájába, és megállapította, hogy Matilda meglehetősen zsarnoki tud 

lenni, ha úgy tartja szükségesnek. És egy ilyen bájos, idős hölgyet elég otromba dolog 

elutasítani. 

– Egyelőre még nem kell semmiben döntenünk – mondta Becky. – Összeállítok egy 

színskálát azok alapján, amikről eddig beszélgettünk. Ez elég lesz ahhoz, hogy rámutassanak, 

ha valami nagyon nem tetszik. –Ezt tulajdonképpen a csészékkel, tányérokkal és 

süteményekkel megrakott konyhaasztalnak mondta, mert már nem tudta eldönteni, hogy 

igazándiból ki az ügyfele. 



– Küldhetnél képeket Matildának, nem? – mondta Sophie. – Akkor megmutathatná a 

családjának a házat és az ötleteidet. 

– Természetesen – mondta Becky. – Amint összeállt néhány elképzelés, ezt fogom tenni. 

– A képek – mondta Matilda. – Csak most veszem észre, hogy nincs itt a 

fényképezőgépem. April, drágám, neked adtam oda? 

– Én a kocsiban szunyókáltam – felelte April. – Talán Mr. Winchesternek adta? 

Luke a fejét rázta. 

– A kis hálószobában még megvolt, az biztos – mondta Sophie. – Rengeteg fotót készített. 

Valószínűleg ott maradt a gép. – Felállt. – Figyelnem kellett volna, hogy magánál van-e. 

Megyek, és megkeresem. 

– De hát esik! – mondta Matilda. 

– Tudom! Nem fogok elolvadni! – mondta Sophie vidáman, mert örült a kiskapunak, hogy 

elhagyhatja a zsúfolt konyhát, amelyik tele volt zavarral és félreértéssel, Luke-ról már nem is 

beszélve. 

– Tényleg – szólt Moira –, én biztosan nem mennék, ha csak nem nagyon sürgős. Ebben a 

szélben, és az a sok megáradt patak… 

– Egy szempillantás múlva visszaérek – mondta Sophie, miközben már hátra is tolta a 

székét. 

– Tényleg nem kellene egyedül menned – mondta homlokráncolva Luke. 

– Csak felteszitek a teát, és már itthon is vagyok. 

 

A szél valóban jeges esővel ostorozta, és a kabátja még mindig nedves volt, de Sophie nem 

bánta meg a döntését, hogy visszamegy Matilda fényképezőgépéért. Elégedettséggel töltötte 

el Luke tiltakozása, hogy ne menjen egyedül. Kicsit bizonyítani is akarta, hogy egymaga 

boldogul, és bár a férfi óriási segítséget nyújtott neki a fúrási jogok ügyében, érzelmileg 

meglesz nélküle is. 

Hirtelen mindenütt víz vette körül, és rájött, hogy a dombokat bizonyára átszövik a kis 

csermelyek, amelyek most nagyobb patakokká duzzadtak, és a víz, amelyet már nem bírnak 

befogadni, az utakra árad. Óvatosan vezetett, és úgy érezte, tökéletesen ura a helyzetnek. 

Most már gyakorlott sofőr volt, és biztos volt benne, hogy a vadonatúj bérelt kocsival baj 

nélkül eljut a házhoz, és vissza. Arra gondolt, mennyi dolga lesz Moirának, hogy mindenkit 

megetessen, és bűntudatot érzett amiatt, hogy már az elején otthagyta, segítség nélkül. De 

Moira tudja, ha arra van szükség, idejében ott lesz krumplit hámozni. 

A gázló eléggé megtelt, és Sophie megállt, hogy megállapítsa a mélységét. Ha lenne hely, 

ahol megfordulhatna, talán inkább visszamenne Moira házához. De nem volt, így az tűnt a 

legjobb választásnak, ha lassan tovább halad. 

Az autó megállt a gázló közepén, és Sophie rájött, hogy benne ragadt. Késői, de annál 

erősebb félelem lett úrrá rajta. Ki kell szállnia, és gyalogolnia kell. Némi nehézség árán 

sikerült kinyitnia az ajtót, a kocsiba pedig beáradt a víz. Épphogy sikerült megragadnia a 

táskáját, mielőtt az is elázott volna, de a mobiltelefonja kiesett belőle. 

Egy pillanatig nézte, ahogy eltűnik, aztán rájött, hogy nincs vesztegetni való ideje. Ki kell 

jutnia az autóból és az árvízből, amíg egyáltalán lehet. 

Szerencsére bele tudott kapaszkodni a kocsiba. Előrement, mivel érezte, hogy visszafelé 

már nem lehet. A ház nem volt már messze. Talán ott menedéket talál. 



Amikor elengedte az autót, majdnem elsodorta az ár, de sikerült megragadnia egy ágat, és 

kihúznia magát az útra. Ott állt, a megkönnyebbüléstől zihálva és enyhén remegve. Kint volt a 

vízből. Nem fulladt meg. Az út a házhoz, noha vagy húsz percig tartott, semmiségnek tűnt. 

Egyenesen a hátsó bejárathoz ment, reménykedve, hogy senki sem zárta be. Szerencséjére 

nyitva volt, így bement. 

Most, hogy végre nem áztatta az eső, kutatni kezdett a táskájában az elemlámpáért, 

imádkozva, hogy meglegyen. Csodával határos módon ott volt. Bekapcsolta, és egy kupac 

faforgácsot látott a padlón. Rájött, hogy a régi éléskamrába jutott, ahová a munkások 

besöpörték a szemetet, hogy a ház tisztának tűnjön. Hála istennek, annyira nem voltak 

rendesek, hogy műanyag zsákokba tegyék, és kidobják. Így ha talál valamit, tüzet gyújthat, 

amíg megérkezik a felmentő csapat. 

Az agya felfogta, hogy teljes biztonságban van, de a sokktól, hogy majdnem elsöpörte az 

ár, és hogy egyedül van egy üres és sötét házban, kezdett pánikba esni. Nem szerette a 

sötétséget. 

Szüksége volt rá, hogy valamit csináljon. Az elemlámpája nem tart ki sokáig, így 

lekapcsolta, és megpróbált hozzászokni a félhomályhoz, miközben faforgácsot, eldobott 

újságot, cigarettásdobozt és mindenféle gyúlékony tárgyat gyűjtött össze, aztán bevitte őket az 

ebédlőbe. Ott volt kandalló, és remélte, hogy működik. Kisebb volt, mint a nappaliban lévő, 

így hamarabb felmelegszik. 

Többet kellett használnia az elemlámpát, mint szerette volna, és nyomasztotta az 

egyedüllét. Nagyon fázott, annak ellenére, hogy folyamatosan járkált. Egész éjjel mégsem 

mozoghat a hideg ellen! 

Az elkeseredéssel vegyes remény beűzte a konyha és az éléskamra mögötti hátsó területre 

is. Ez egy régi ház, kell hogy legyen valami, amivel tüzet csiholhat, egy gyertyacsonk, egy 

lámpás, amelyben még maradt némi olaj, talán egy kis spiritusz, bármi, ami megfelel a célnak. 

Az első két szoba, ahol próbálkozott, üres volt, és Sophie még jobban kétségbeesett. Az 

isten szerelmére, ebben a hatalmas házban csak van valami, ami segíthet ! 

Az utolsó kis szobában volt egy polc. Ebben a helyiségben tárolták a háztartáshoz 

szükséges jelentéktelen apróságokat, rozsdás szögekkel teli lekvárosüvegeket, régi 

spárgagombolyagokat, rafiát, amellyel a növényeket felkötözik, és jelöletlen kartondobozokat. 

Sophie tudta, hogy pókok is vannak itt. Lehetetlenség volt megközelíteni a polcot anélkül, 

hogy meg ne zavarná valamelyik szörnyet. 

A pókok gondolatára végképp elhagyta az életereje. Kimenekült az árból, gyalogolt a 

szakadó esőben; csuromvizes volt, még a bugyija is átázott, és annyira fázott, hogy 

egyfolytában reszketett. Ott, a polcon egészen biztos van gyufa, gyertya, olaj, valami egyszerű 

háztartási apróság, amely megmentheti a megfagyástól. És mégis, a kis nyolclábú 

teremtmények képe, amik majd a kezén futkosnak és az ujjain menekülnek, meggátolta, hogy 

az üdvösséget meglelje. 

– Oké – mondta fennhangon, de rögtön azt kívánta, bár ne tette volna; hangja ijesztően 

hatott a sötétben. –Egy pillanat alatt lesöprök mindent a polcról, és megnézem, mik esnek a 

földre. 

De aztán rájött, hogy így eltörhet olyasmit is, ami nagyon hasznos lehet, és még inkább 

elérhetetlenné válna, hogy meleg és fény legyen. Nincs más választása, szembe kell néznie a 

pókokkal. Fel kell nyúlnia, és tapogatózva megkülönböztetnie, mi használható, és mi nem. 

Meg fogja tenni. Mindjárt. 



Hátát a falnak támasztva lekuporodott, miközben átázott ruhája cuppogott, és lehunyta a 

szemét. Vadul reszketett. A végén minden rendbe jön, mondogatta magának, hamarosan az 

egész csak jópofa történet lesz, amelyet elmesélhet a barátainak. Elképzelte, ahogy leírja 

nekik a cellaszerű kis szobában történt pókhistóriát, és mindenki nevet majd, ahogy előadja, 

milyen rémes volt. Tudta, hogy minden rendben lesz, sőt biztos volt benne. De mikor? 

Nem tudta pontosan, mióta ült a padlón kuporogva, győzködve magát, hogy visszamenjen 

a házba, vagy gyufát keresgéljen, bármilyen csekély a valószínűsége, hogy talál, amikor zajt 

hallott. Felsikoltott. 



Huszonnegyedik fejezet 
 

 

 

 

 

Azt tudta, hogy nem rabló vagy betörő, és nem is szellem. Tudta, hogy a rendőrség, a 

tűzoltóság vagy valaki más lehet, aki azért jött, hogy megmentse. De nem bírta 

megakadályozni, hogy az adrenalin heves hullámokban szétáradjon a testében, és pánikot 

okozzon. Sikolya visszhangzott a sötétben, ez csak fokozta a rémületét. 

Szitkok és kiáltás hangos, zavaros keveréke hallatszott, valaki elesett, és végül a lábánál 

kötött ki a földön. Újabb szitkozódást hallott, és Sophie felismerte az amerikai akcentust. 

– Luke? 

– A rohadt életbe! Sophie! Mi az ördögöt csinálsz te itt? Azt hittem, megfulladtál! 

– Sajnálom, hogy csalódást okoztam neked. 

Erre ordítás és még több káromkodás volt a válasz, aztán Sophie Luke kezét érezte a 

vállán. Olyan szorosan markolta, hogy fájt. 

– Azt hittem, meghaltál, és te itt viccelődsz! Mi a bánatot művelsz?! 

– Sajnálom. Halálra rémültem. Mit keresel itt? És miért hitted, hogy meghaltam? 

– Mert kimentél az áradáskor, és nem vetted fel a telefont. Tudod, van olyan, hogy az 

emberek belefulladnak az árhullámba. 

– De én nem fulladtam meg, jól vagyok – bár ezt magabiztosan mondta, azért kicsit 

szégyellte magát. 

– Nem érdemled meg, hogy jól légy. 

Sophie megköszörülte a torkát, mert határozottan úgy érezte, nem marad sokáig jól, ha 

nem vigyáz magára. 

– De miért itt kerestél, miért nem a főépületben? 

– Átkutattam azt is, de ott nem voltál – Luke még mindig ordított. – Mi az ördögöt csinálsz 

ebben az átkozott lyukban? 

– Arra gondoltam, itt találok valami használhatót. Gyufát kerestem, valamit, amivel fényt 

csinálhatok. 

Sophie tisztában volt vele, hogy hadar. Jó lenne, ha legalább a reszketést abba tudná 

hagyni. A vállán kicsit enyhült a szorítás. 

– Sejtettem, hogy ezt teszed. Ha itt sem vagy, az azt jelentette volna, hogy elsodort az ár. 

– De nem! 

– Nem vetted fel a telefonodat! 

– Azt viszont elsodorta. Amikor kinyitottam a kocsiajtót, kiesett. 

– De téged is elvihetett volna! Fel tudod fogni, mekkora veszélyben voltál? Miután 

elmentél, Moira mondta, ha nagyon sok eső esik, a vízelvezetők eldugulnak, majd ha az 

elzáródás hirtelen felszabadul, a víz lezúdul és egy pillanat alatt árvizet okoz. 



– Tényleg? – Sophie nem kiabált vissza, mert hihetetlenül ostobának érezte és szégyellte is 

magát. 

– És te egy rohadt fényképezőért kockáztattad az életed. 

Sophie szégyenkezése azonnal alábbhagyott; nehezen viselte, ha kiabálnak vele, és Luke 

még mindig szorosan fogta a vállát, minden mondatnál megrázva őt. 

– Nem tudtam az árvízről. Moira nem beszélt róla. 

– De mondta neked – Luke megint kiabált. – Csak te nem figyeltél. Annyira önfejű vagy. 

– Sajnálom. Én nem tudtam… 

– Megfulladhattál volna. És én is. 

– Ki kérte, hogy ide gyere? Csak fel kellett volna hívni a rendőrséget, a tűzoltókat vagy 

akárkit! 

Csend lett. Luke elengedte a vállát. 

– Ez egy mozgalmas éjszaka. Már több száz hívást kaphattak. Lehet, hogy reggel előtt nem 

tudtak volna érted jönni. 

Ahogy Luke kicsit lenyugodott, Sophie rátalált a saját indulatos hangjára. 

– Nem lett volna bajom! Nem volt rá szükség, hogy miattam kockára tedd az életed! Nem 

kértelek rá! 

– Moira utánajár, hogy tud-e valakit szerezni egy járművel, traktorral vagy bármivel, hogy 

segítsenek. 

– Nem szeretném, hogy miattam bárki más is elázzon, vagy az életét kockáztassa. 

– Jaj, ne legyél már ilyen szörnyen nevetséges! 

– Nem vagyok nevetséges. Felhívhatnád Moirát, hogy mondja le a mentő járművet. 

– Nem, nem hívhatom. 

– Miért? 

Elkeseredetten felsóhajtott. 

– Mert a kocsiban, a töltőn hagytam a mobilom. 

– Hol a kocsid? 

– Valami magasabb helyen. Elég sokat gyalogoltam. 

– Ó. 

– Rátaláltam az autódra, és arra használtam, hogy átkeljek a gázlón a patakban, amelyik 

mostanra folyóvá duzzadt. 

Sophie reszketve visszakuporodott a sötét sarokba. 

Rettenetesen nyomorultnak érezte magát. Teljesen át volt ázva, minden tagja jéghideg volt, 

és Luke megvetette őt, ahogy ő is magát. Mindketten otthagyhatták volna a fogukat. 

– Szóval – szólalt meg Luke néhány perc múlva –, találtál valami használhatót? – Már 

nyugodt volt a hangja, de nem barátságos. 

– Még nem. Nehéz bármit is megtalálni ebben a koromsötétben. – Azt nem tette hozzá, 

hogy ebbéli igyekezetében a legfőbb gátló tényező a pókoktól való félelme volt. 

– Nálam van zseblámpa. Moira összepakolt egy csomagot. 

Sophie csendben hálát adott neki. 



– Menjünk vissza a főépületbe – mondta Luke, miután bekapcsolta az elemlámpát. 

Lehajolt és megfogta a könyökét, aztán a csuklóját, és felhúzta. – Át vagy fagyva! 

Sophie nem tudott beszélni, annyira vacogott a foga. Tudta, hogy ez legalább annyira a 

sokktól van, mint a hidegtől. 

– Gyere. – Luke átfogta a vállát és tartotta, félig támogatva őt visszafelé a házba. Amint 

kicsit lenyugodott, Sophie kiszabadította magát a férfi karjából. Hátrasöpört néhány vizes 

hajtincset, és úgy érezte, soha többé nem lesz melege. Bár kint sötét volt, némi fény 

beszűrődött az ablakokon. Látta, hogy Luke egy táskában kotorászik. 

Valamit kihúzott. 

– Itt az elemlámpa. – Attól, hogy a kis lámpa égett, a szoba valahogy még sötétebbnek 

tűnt. – Tartsd! 

Luke átnyújtotta neki, és Sophie odavilágított vele, amíg a férfi átkutatta a táskát. 

– Itt van. Kihúzott egy zacskót, és odaadta Sophie-nak. – Egy pulóver. A többi élelem, 

néhány gyertya és gyufa. 

– Ez nagyszerű. – Kicsomagolta a pulóvert, és ráhúzta a nedves ruháira. – Törülköző 

biztosan nincs, ugye? 

– Nincs. 

Még mindig hihetetlenül ingerültnek látszott, de lehet, hogy csak fázott. 

– Nem baj – mondta Sophie, és próbált pozitívnak tűnni –, csinálhatunk tüzet, és 

falatozhatunk. Felmelegítjük magunkat. 

– Hogyan gyújtunk tüzet? 

– Van faforgács és mindenféle a régi éléskamrában. Szerintem fahasábot is találunk 

valamelyik melléképületben. Te hoztál gyufát. Gondolom, Moira nem tett gyújtóst a 

mentőcsomagba, ugye? 

– Nem. Sietett. Azt hittük, megfulladtál, illetve hogy annyira vizes vagy és lehűltél, hogy 

abba halsz bele. Reméltük, hogy eljutsz a házig, de nem voltunk benne biztosak. 

Sophie nyelt egyet. Felfogta, mekkora veszélyben volt. 

– Sajnálom. – Majd megfagyott, és valamit tenni is akart, hogy Luke ne legyen vele olyan 

megvető. Muszáj volt. – Csinálok tüzet. Valamit, ami melegen tart minket. 

– Nem hiszem, hogy szerencséd lesz. De erre szükséged lesz. – Odalökte neki a 

gyufásdobozt, a gyufák szétszóródtak a földön. 

– Kösz – mondta megviselten. – Te meg esetleg nézhetnél néhány hasábot. 

Luke fogta a zseblámpát, és kiviharzott a szobából. 

Sophie megtalálta a kis kulcstartón lógó elemlámpáját, és elindult az éléskamra felé, ahová 

a munkások besöpörték az összes szemetet. Miért olyan dühös még mindig Luke? Azt értette, 

hogy haragba csapott át a megkönnyebbülés, mert élve találta, ez normális. De értelmetlen 

volt tovább folytatni a dühöngést. Ha valaki, akkor ő a sértett fél, neki kellene mérgesnek 

lennie. 

Szerencsére talált egy vödröt, elég sok fahulladékot és forgácsot. Gyorsan telerakta a 

vödröt jó sok éghető dologgal. Talán, ha sikerül tüzet gyújtania, Luke kicsit felmelegszik és a 

hangulata is javul. 



Sophie tudta, hogy az emberek általában nem haragszanak ennyire olyasvalakire, aki 

közömbös nekik. Vajon ez Luke-ra is igaz? Amint felismerte, azonnal el is nyomta magában a 

remény szikráját is. A férfi nem őt, hanem Alit akarja. 

Elkezdte megrakni a tüzet. Galacsinná gyűrte a Sunday Sport egy példányát, és rátette a 

rácsra. A faforgácsot a tetejére rakta. Majd néhány faszilánk következett, végül a nagyobb 

fadarabok. 

Füst gomolygott ki, és a tűz hirtelen nagyon rossz ötletnek látszott. Talán csak azért van, 

mert a kémény hideg. Sophie nagyon is jól tudta, lehet, hogy a kémény elzáródott. Ez nem 

volt jó hír. Ha Luke már eddig is legszívesebben megfojtotta volna, milyen lesz vele, ha a 

szoba lakhatatlanná válik? Persze átmehetnek egy másikba, de Sophie a tűz melegét és 

vigaszát akarta, nem pedig a hidegben ücsörögni egy ellenséges férfival. 

Kinyitotta az ablakot, hogy kiengedje a füstöt. Ha szerencséje van, a nagyja kimegy, mire 

Luke visszatér, és kiderül, hogy a kémény hideg volt, nem pedig működésképtelen. A házban 

egy idős hölgy lakott; csak volt nála valódi tűz, mint a régi időkben? 

A füst kezdett oszladozni, és amikor már nem jött több, Sophie becsukta az ablakot. 

Meleget akart friss levegő helyett. Aztán a munkások által otthagyott székekből kettőt 

odahúzott a tűzhöz, és belekukkantott a táskába. 

Volt benne néhány műanyag doboz: az egyikben gyümölcstorta, egy másikban sajt. Volt 

ott még zabtorta és egy fél üveg brandy is. Ezenkívül néhány fémpohár, egy üveg víz és pár 

gyertya. Ezeket Sophie meggyújtotta, a viasszal rögzítette a kandallópárkányon, abban bízva, 

hogy lefestették vagy bevonták valami védőanyaggal, és nem tesz benne maradandó kárt. 

Luke soká marad, gondolta. Mi tart ennyi ideig? Nála van az elemlámpa. Mi történhetett 

vele? Aggodalma tovább fokozta a nyomorúságát. Olyan közel húzódott a tűzhöz, amennyire 

csak tudott, a keze már gyakorlatilag benne volt, de még nem adott meleget, és ugyanúgy 

fázott, mint eddig. 

Elhatározta, hogy átrendezi vizes ruházatát. Levette Moira pulóverét, amelyet a kabátjára 

húzott rá, majd a kabátot, és újra magára húzta a pulóvert. A farmer teljesen rátapadt, így egy 

pillanatnyi mérlegelés után levette a teljesen tönkrement csizmáját, aztán a nadrágját is. Ezek 

úgyis csak vizesen és hidegen tartották a lábait. 

A leginkább átázott ruháit az egyik szék támlájára hajtogatta, és a tűz mellé húzta. Ha elég 

nagy láng lesz, néhány talán megszárad egy kicsit. 

Éppen „kényelembe” helyezte magát, amikor meghallotta Luke-ot. 

– Mi tartott ilyen sokáig? – szegezte neki a kérdést. – Már nagyon aggódtam! 

Ezt nem kellett volna mondania. 

– Találtam fahasábokat – mondta, miközben egy puffanással lerakott egy hatalmas 

kosárnyit. – De fel kellett hasogatni. Szerencsére volt fejsze is. 

Zihált, látszott rajta, hogy nem kis munka lehetett. 

– Te ilyet is tudsz csinálni? – folytatta Sophie, részben, hogy leplezze alulöltözöttségét. 

– Igen, képzeld el! Lehet, hogy idiótának tartasz, de tudok fát hasogatni! 

– Csak arra gondoltam, hogy… 

Luke két nagy hasábot hajított a tűzre, ettől szikrák repültek a kéménybe. 

– Nem hiszem, hogy valami sokat gondolsz rólam! 



Sophie azt kívánta, bárcsak magán hagyta volna a ruháit. Nagyon sebezhető volt így, a 

meztelen lábával. –De igen. – Ez nem hangzott valami meggyőzően. 

– Nem kellett volna kimenned ebben az időben, Matilda fényképezőgépe aligha igényelt 

életmentő akciót. Tudod, nem csak a saját életedet tetted kockára. 

– Szerintem már elégszer bocsánatot kértem! Rosszul mértem fel a helyzetet; nem tudtam, 

hogy olyan gyorsan jön az árvíz errefelé, de nem halt meg senki. Jól vagyunk. Mikor fejezed 

be már a dühöngést? 

Egy hasáb lejjebb esett, hirtelen világosabb lett. Meglátta a férfi arckifejezését, de nem 

tudta megfejteni. 

– Bíztam benned, Sophie. Azt hittem, rendes lány vagy, tehetséges, tisztességes. De 

tévedtem. 

– Valóban? – Nem is tudta, az előbbi véleményét kérdőjelezi-e meg, vagy az utóbbit. 

– Igen. Rájöttem, hogy egész idő alatt csak a nagy lehetőség lebegett a szemed előtt. 

– Még mindig nem értem. 

– Barátságot kötöttél a nagymamámmal… 

– Ő kötött barátságot velem. 

– Bízott benned. Segítettél neki, pedig az egész őrült ötlet volt… 

– Te is segítettél neki. 

– Nem abban, hogy egy vagyont öljön ebbe a romhalmazba. 

Sophie vállat vont. 

– Én nem tettem ilyet. Ő nagyon határozott ember. Azt csinálja, amihez kedve van. 

– De ezt sose tette volna, ha te nem vagy. Ő is majdnem ezt mondta. 

– Igazán? Nos, ez nem az én felelősségem. 

– Szerintem meg igen, és szerintem vállalnod is kellene. 

– Nem! Te tudtad, hogy meg akarja venni a házat. Te az unokája vagy, rád hallgatott volna. 

– Hát nem hallgatott, pont miattad. 

Sophie-nál végképp elszakadt a cérna. Mindent megpróbált, hogy realista legyen, és 

megértő, de ez az igazságtalanság elárasztotta a testét adrenalinnal. A rossz közérzet és a 

szorongás olyan dühöt váltott ki benne, ami felért Luke-éval, sőt még túl is szárnyalta. 

– Hogy merészeled!? Te nagyképű, erőszakos idióta, engem vádolsz azért, amit Matilda 

tett!? 

– Ali mondta… – elakadt a szava. 

– Mit? Mit mondott Ali? És annak, amit ő mond, mi köze van ehhez az egészhez? 

– Azt mondta, hogy te és a barátod valószínűleg ki akartok szedni valamit a 

nagymamámból, feltehetően a házat. 

– Ó, ezt mondta? Hát kezdjük azzal, hogy nincs barátom… 

– De van! 

– Nincs! Nem én voltam az, aki… – de nem tudta hangosan befejezni a mondatot, hogy 

nem ő volt az, aki szeretkezett valakivel, miközben igazából máshol volt érdekelt. 



– Van barátod – jelentette ki Luke. – Ott volt az sms. Ali elolvasta. Az elég nyilvánvaló 

volt. 

– Abba most ne menjünk bele, hogy Ali miért olvasgatja az üzeneteimet, de ha ő ezt 

feltételezi rólam… – Megállt. – Te is olvastad? 

– Nem. 

– Elég kár, mert azt hiszem, bizonyíték lehetne arra, hogy az illetőnek, akivel rövid ideig 

valóban jártam, az a szokása, hogy részegen és magányosan sms-eket küldözget nekem. Már 

nem vagyunk együtt, és hónapok óta nem is voltunk, amikor veled találkoztam. –Megállt, 

hogy lélegzethez jusson, és többé nem törődött azzal, hogy elrejtse az érzéseit Luke elől. 

– Te viszont, te jól fésült, milliomos úrifiú, alaposan átvertél! Nem te adtad ki magad a 

vőlegényemnek, hogy a lányok ne zaklassak? Angliában nem rám voltál szorulva, rám, akinek 

egy vasa sincs? Nem velem szeretkeztél majdnem egész éjjel, mert a barátnőd – szinte köpte 

a szót – nem volt kéznél, és megfájdul a fejed, ha nem kefélhetsz? 

– Ez nem így volt! 

– És nem hinném, hogy a fúrási jogokkal kapcsolatos segítséged javítana a helyzeten. 

Megfizettem a fáradozásaidat. 

– Hogy mi? – hirtelen megint Luke volt kettejük közül a mérgesebb. – Hogy mit csináltál? 

– Hallottad! Nem vagy süket! Kifizettem a munkádat, abból a pénzből, amit Eric bácsitól 

kaptam. 

– Szóval rávetted, hogy adjon neked, ugye? Miért is nem vagyok meglepve? 

– Hogy merészeled ezt mondani? Szeretem Eric bácsit, és azért adott, hogy elvégezhessem 

a tanfolyamot, és ne kelljen megvárnom, amíg az olajpénz befolyik. Egy részét arra költöttem, 

hogy a munkádat kifizessem. 

– Nem tudtam róla – mondta Luke mereven. 

– Túl magasan vagyunk ahhoz, hogy számlákat ellenőrizgessünk, nem igaz? Nos, Ali 

megmondta, menynyivel tartozom, én pedig kifizettem. És nem, nem kaptam róla nyugtát! 

– Nem vártam, hogy fizess érte. Pro bono tettem, szívességből. 

– Tudom, hogy mit jelent, köszönöm! Ne játszd a nagyokost! 

– Sophie! 

Luke megdöbbent, talán Sophie szóhasználata vagy valami más késztette erre. Sophie nem 

tudta volna megmondani, de hirtelen érezte, hogy rájön a vihogás. Megpróbálta leplezni, de 

nem sikerült. Minél inkább tudta, hogy nem kellene, annál erősebben rázta. 

– Rajtam nevetsz? – Luke nem várta meg a választ. Felé lépett, leverve az elemlámpát, és 

olyan erősen ragadta meg a vállát, hogy fájt. 

– Nem tudom, mit csináljak veled! – morogta. –Meg kéne, hogy öljelek. 

Sophie megijedt, de nem mutatta. Megnyalta az ajkát, és megköszörülte a torkát. 

– Most nem jönnek olyan gyorsan az elegáns és agyafúrt válaszok, ugye? 

Sophie tudta, valahogy meg kell nevettetnie Luke-ot. Nagyon kockázatos stratégia volt, de 

meg kell próbálnia. 

– Ha ez egy filmben történne, akkor buta kis bolondnak neveznél, aztán szenvedélyesen 

megcsókolnál. 

– Igen? Majd meglátjuk, ez hogy tetszik! 



A szája olyan erős volt, hogy Sophie szinte érezte a vér ízét, ahogy fogaik egymásnak 

ütődtek. Luke büntetésnek szánta a szorítást, ahogy a csókját is, de Sophie reakciója olaj volt 

a tűzre. 

Imbolyogtak és harcoltak a kandalló fényénél, egyikük sem volt hajlandó abbahagyni, 

mindketten fájdalmat akartak okozni szenvedélyükkel. Nyelvek, ajkak, ujjak kapaszkodtak és 

haraptak, míg végül Luke kiszakította magát. 

– Úristen, Sophie. Mennyivel könnyebb lenne az életem, ha nem akarnálak annyira. 

Sophie nem tudott megszólalni. Még a megáradt folyóval való küzdelem sem vett ki belőle 

ennyit. Becsukta a szemét, és megpróbált lélegzethez jutni. 

■ Tessék – mondta egy kis idő múlva Luke. – Idd meg ezt. – Odanyújtott neki egy 

fémpoharat. – Brandy. Azt hiszem, szükséged van rá. Szerintem mindkettőnknek. 

Sophie nagyot kortyolt, köhögött, aztán kicsit jobban lett. 

– Te aztán jól csókolsz, Luke Winchester. Ezt el kell ismernem. 

– Miért, te kis… 

Dörömbölés hallatszott a bejárati ajtón, erre mindketten felugrottak. 

– Ez a mentőcsapat lesz – mondta Luke, Sophie szemébe nézve. – Épp idejében, mielőtt 

még újra magamra öltöm a jól fésült, milliomos úrifiú modoromat. 

Sophie nevetett a helyzet komikuma felett érzett keserű csalódottság miatt. 

– Jobb, ha beengeded őket. Addig kicsit rendbe szedem magam. 

Belepréselte magát a nedves farmerba, miközben arra gondolt, nincs ennél kellemetlenebb, 

és egyre csak azt kívánta, bár ne érkezett volna meg a mentőcsapat, akkor Luke-kal 

eltölthettek volna egy szenvedélyes éjszakát, még akár ezen a szálkás padlódeszkán is. 

Rettentő bűntudata lenne most, hogy Luke már nem az övé volt, de örömmel megtette volna. 

– Na, kedveském, hát mit csinálunk itt ilyenkor? – Néhány nagydarab cornwalli gazda 

lépett be a szobába. –Jobban tette volna, ha nem jön ki egy ilyen éjszakán! 

– Rettenetesen sajnálom, hogy ekkora galibát okoztam – mondta Sophie. – Ahonnan én 

jövök, nem valami gyakori az árvíz. 

– Hogy jutottak ide – kérdezte Luke –, ha az utat elárasztotta a víz és Sophie kocsija is 

elzárja? 

– Kerülővel, a földeken keresztül – mondta a gazda. 

– Az ifjú Moira mondta el, merre vannak. Csak el kellett jönnünk magukért, nem igaz? 

– Rettentő hálásak vagyunk – mondta Sophie. – Rémes lett volna itt tölteni az egész 

éjszakát. 

– Úgy tűnik, elég otthonosan berendezkedtek – mondta a gazda, a tűzre mutatva. 

– De semmi sincs, amin aludni lehetne – mondta Sophie. – Gondolom. – Biztos volt benne, 

ez a két kedves ember tudta, hogy mit csináltak volna Luke-kal. 

– Nagyon kedves maguktól, hogy egy ilyen éjszakán eljöttek, hogy megmentsenek minket 

– mondta Luke. 

– Igen. Igazán nagyon sajnálom. Nagyon ostoba voltam. Ha tudtam volna… 

– Utólag könnyű okosnak lenni – mondta az egyik férfi. 

– Csak egy fényképezőgépért jött – mondta Luke. –Jobb, ha megkeresem. 



– A padlástérben van. Azt hiszem, tudom is, hol – mondta Sophie. – Add ide az 

elemlámpát, lehozom. 

– Majd én megyek, nincs semmi a lábadon. 

Luke kiment a szobából, Sophie pedig összeszedte a holmikat. Utoljára hagyta a csizmáját. 

Ázottan és gyűrötten lehangoló látvány volt. Olyan volt, mintha a kapcsolatukat szimbolizálná 

Luke-kal: egykor gyönyörű és kedves, most pedig már leginkább a szemétre való. Miközben 

belepréselte a lábát a nyálkás bőrbe, tűnődve sóhajtott, vajon képes lesz-e valaha is kidobni. 



Huszonötödik fejezet 
 

 

 

 

 

Az egyik gazda felkísérte Sophie-t a fallal körülzárt kerten át a dombra, ahol a traktor állt. 

A másikuk Luke-kal tartott a kocsijához a mezőn keresztül, hogy ne kelljen újra átkelnie a 

gázlón. Sophie kocsiját reggelig ott hagyják; az ár még túl erősen jött lefelé, és nem akarták, 

hogy bárki a szükségesnél jobban kockáztassa a testi épségét. 

– Annyira szörnyen érzem magam, hogy a saját ostobaságom miatt belerángattam magukat 

ebbe az egészbe – mondta Sophie, miközben csúszkált és botladozott a sárban, a csizmájában, 

amelyik végképp tönkrement. 

– Semmi baj, madárkám, nem tudhatta. 

– És Luke kocsija rendben lesz? Vissza tud vezetni Moira házához? 

– Gondolom. Maguk együtt járnak, ahogy manapság szokták mondani? 

– Nem. Egyáltalán nem. 

A gazda elhallgatott, valószínűleg megérezte Sophie szomorúságát. 

– Hamarosan ott lesz a traktor fülkéjében, melegen, mint egy pirítós, és útban hazafelé. 

– Nagyon szégyellem magam az egész miatt. 

– Ne rágja magát! Errefelé hozzá vagyunk szokva az ilyesmihez. 

Moira a bejárat előtt várta őket, amikor a traktor végre megérkezett. 

– Jól vagy? – Magához ölelte Sophie-t. 

– Jól – felelte a gazda. – De nagyon fázik. Szüksége van egy forró fürdőre meg valami 

ennivalóra. De gondolom, Moira, maga úgyis rendesen a gondját viseli. 

– Az biztos, Ted – felelte Moira. – Ebben egy kis finomság van magának és a családjának. 

– Jobb lesz, ha most beviszi. 

– Majd látjuk egymást! 

– Szóval, élvezted az utazást a traktorral? – kérdezte Moira, miután bevezette Sophie-t a 

konyhába. 

– Jaj, Moira, szörnyen érzem magam! Azok a nagyszerű emberek meg is fulladhattak volna 

miattam! És Luke! Visszaért már? – kérdezte a homlokát ráncolva. 

– Még nem. Majd a dolgozószobámban szállásolom el. Ott van egy kanapé. Egész 

kényelmes. Én magam is ott alszom, amikor túl sok a vendégem. Matilda és April már 

lefeküdt – tette hozzá. 

Sophie a homlokát ráncolta. 

– Most elég sok a vendég… 

– Ne aggódj. Te az én szobámban alszol. Én meg a szomszédban, egy barátomnál. 

– Nem kellene inkább Luke-nak átengedni a te szobádat? Én jól elleszek a dolgozóban is. 

Elvégre megmentett. Jár neki a legjobb szoba. 



– Meglehet – mondta Moira –, de órákig kellene takarítanom, hogy elszállásolhassam ott. 

Te kibírod a kacatjaimmal. 

Sophie odalépett Moirához, és újból megölelte. –Életmentő vagy, szó szerint. 

– Dehogyis! Most irány a fürdőszoba! Használd az enyémet. 

– És Luke? 

– Zuhanyozhat a vendégeknek fenntartott fürdőszobában, ha ideér. Ne aggódj! Mire kész 

vagy, főzök levest, és készítek néhány szendvicset. 

– Olyan csodálatos vagy, Moira, hogy elküldted a csomagot is, meg minden. 

– Na, gyerünk, kislány! Tócsát csinálsz a padlómon. 

– Jó. Bocs, hogy ilyen idióta voltam. 

– Kifelé! 

Ahogy Sophie belemerült a forró, illatos fürdővízbe, úgy érezte, ez a legfinomabb, 

legfényűzőbb dolog, amit valaha csinált. Amikor az ember átázott és átfagyott, nincs a 

világon üdvözítőbb, mint egy forró fürdő, gondolta. Az élvezet egy-két pillanatig elfeledtette 

vele a testét-lelkét átjáró szomorúságot, pedig az jobban bántotta, mint bármilyen fizikai 

kellemetlenség. Úgy elrontotta Luke-kal. Persze, ott van neki Ali, de Sophie biztos volt 

benne, valamikor iránta is érzett valamit. Ő meg mindezt tönkretette. 

Sophie Moira fürdőpárnáján nyugtatta a fejét, csukott szemmel élvezve a csodálatos 

forróságot. Távolról hangokat hallott: nyilván megérkezett Luke. Moira biztosan nagy hűhót 

csap körülötte, gondolta, és bűntudatot érzett a fürdő miatt. Lehet, hogy ki kellene szállnia, és 

megkérdezni Luke-ot, akar-e belemerülni a gőzölgő vízbe. De valószínűleg nem szeretne 

használt vízbe ülni. Különben is amerikai, inkább a zuhanyozást kedveli. 

Észrevette, hogy kicsit elszenderült, de nem tudta, mennyi ideig. A víz már kihűlt, és így 

könnyebben ott tudta hagyni. Kiszállt, megtörölközött, majd testápoló után kutatott Moira 

polcán. Miután bekente magát, felvette Moira fürdőköpenyét, majd tétovázott. Éhes volt, de 

nem akarta, hogy Luke így lássa, a fürdőtől kipirult arccal, vizes csomókban lógó hajjal, amit 

nem tűzött fel rendesen. 

Nem bírná elviselni a helyzetet. Fogat mosott, majd aludni tért. Majd reggel, amikor már 

szépen kisminkeli magát, találkoznak, és addigra a fejében is elrendezi a történteket. Elaludt. 

 

Reggel hétkor arra ébredt, hogy korog a gyomra. Aztán eszébe jutott, miért ment vacsora 

nélkül aludni, és úgy gondolta, még egy kicsit visszahúzza a fejére a paplant. Nem, ez már 

ostobaság. Valamikor muszáj szembenéznie Luke-kal. Akár most mindjárt. 

Látta, hogy Moira betette a táskáját és néhány, fóliába göngyölt szendvicset a szobába. 

Biztosan tegnap éjjel hozta fel őket, és Sophie nem is hallotta. Nekilátott az egyik 

szendvicsnek, miközben a táskájában kotorászott. Felveszi az egyetlen szoknyáját és egy 

pulcsit, harisnyát húz, és kész – vagyis majdnem kész. Kizárt, hogy bebújjon a csizmájába, 

hiszen még mindig vizes. 

Győzködte magát, hogy elinduljon lefelé, amikor valaki kopogott az ajtón. Moira volt. 

– Ébren vagy? Nagyszerű, már fel is öltöztél. Le tudsz jönni, ha készen vagy? Kisebb 

vészhelyzet állt elő, és szerintünk te segíthetnél. 

– Persze! Máris jövök. – Megállt. – Kölcsönvehetném a papucsodat? – rámutatott egy pár 

báránybőr mamuszra. 



– Vedd csak fel. 

Matilda és April az asztalnál ült, Moira a Rayburn tűzhely körül foglalatoskodott, de Luke-

nak színét sem látta. Sophie kissé megnyugodott. 

– Jó reggelt! Sajnálom, hogy elkéstem. 

– Nem késtél el, drágám – mondta Matilda. – Örülünk, hogy látunk. 

– Nyilván már fenn vannak egy ideje. 

– Az idősek hajlamosak a korán kelésre. 

– Jól aludtál? – kérdezte Moira, miközben odanyújtott Sophie-nak egy csésze teát. 

– Mint egy darab fa, köszönöm – Sophie kihúzott egy széket, és leült. – És te? Remélem, a 

barátod szobája is olyan kényelmes volt, mint a sajátod. 

– Jó volt – felelte Moira. – Mit szólnál egy reggelihez? 

Sophie észrevette, hogy Matilda és April tányérja maszatos, vagyis ők már reggeliztek. 

– Van rá idő? És mi van a vészhelyzettel? Mit kell tennem? 

– Pirítósra azért van időd – mondta Matilda. – Ha gyorsan eszel. 

Moira ránézett. 

– Sütöttem szalonnát Luke-nak. 

– Elég lesz a pirítós – mondta Sophie. – És hol van Luke? Még mindig alszik? 

Kis csend telepedett rájuk. 

– Luke-nak el kellett mennie, kedvesem – mondta Matilda. – Talán nem emlékszel, de 

tegnap említette, hogy értekezletre kell mennie. 

– Ó. – Bár eddig rettegett a vele való találkozástól, most, hogy megtudta, nem is 

találkoznak, rettentő csalódottnak érezte magát. 

– Nem is tudtam megköszönni neki, hogy megmentett. 

– Semmi baj, kedvesem, lesz rá alkalmad. Feltéve, ha hajlandó vagy segíteni nekünk. 

– Tudod, a vészhelyzet – magyarázta Moira. 

– Luke-ról van szó. Annyira sietett, hogy nem tudtam odaadni neki egy nagyon fontos 

iratot, amelyet alá kell írnia. 

– Ó. – Sophie megvajazta a Moira által a tányérjára tett pirítóst, és várta, hogy Matilda 

végre a lényegre térjen. Most, hogy tudta, tennie kell valamit, szeretett volna haladni vele. 

– Miben segíthetek? 

– Arra kérnélek, hogy az én kocsimmal menj ki a reptérre, írasd vele alá, és aztán hozd 

vissza – válaszolta Matilda. – Nagyon nagy kérés? Annyira hálás lennék! 

Ahogy azt Sophie már korábban is megállapította, a határozottságához társuló báj és 

meggyőzőkészség nélkül Matilda nem tartana ott, ahol tart. Sophie általában ellenáll az erős 

befolyásolásnak, de Matilda mosolyának nem tudott. Őrülten kutatott valami kifogás után, 

mert félelmetes volt a gondolat, hogy egyedül, a többiektől távol találkozzon Luke-kal. 

– Mennék, de nem tudok mit felvenni a lábamra. Az egyetlen pár csizmám tönkrement. 

Vennem kell valamit, mielőtt hazamegyek. 

– Kölcsönadom a papucsomat – mondta gyorsan Moira. 



– Nem mehetne April? – vetette fel Sophie. – Ha ennyire sürgős. Rajta már van cipő. – 

Édesen mosolygott, jelezve, hogy nem a segítőkészségével van a baj, csak éppen gyakorlatias, 

mint mindig. 

– Fáj a feje – mondta Matilda, szintén gyorsan. –Már belediktáltunk egy csomó 

fájdalomcsillapítót, de úgy látszik, semmi nem használ. Tényleg, April, miért nem fekszel le? 

– Mi majd vigyázunk egymásra Matildával – mondta Moira. 

– Rám nem is kell vigyázni – tette hozzá Matilda. 

– Rendben. Ezt fogom tenni. Biztosan hamarosan jobban leszek – adta meg magát April. 

– Egészen biztos. 

– Mindjárt hozok egy kis vizet, amint Sophie-t elláttam – mondta Moira. 

– Van innivalóm, köszönöm – szólt April, miközben felállt. 

Valami feltűnt Sophie-nak, de mégsem vádolhatta meg Aprilt azzal, hogy fejfájást színlel. 

A többieken is látszott, hogy meg vannak győződve róla. 

– Akkor azt hiszem, kerítek valami cipőt. 

Ahogy az ajtóhoz ért, Sophie-nak még egy mentő ötlete támadt. 

– A sofőrje nem vihetne el az iratot, Matilda? Ha amúgy is elvinne engem… 

– Ó, hogy bízhatnék meg ilyesmivel egy idegent, kedvesem? Ez nagyon fontos! Még csak 

tegnap találkoztam vele. 

Matilda felháborodásából Sophie megértette, bármennyire vonakodik is, mennie kell. De 

végül is, ha rövid az idő, talán nem kell beszélnie Luke-kal, csak aláírja, és már el is tűnhet. 

Moira bement hozzá a hálószobába. 

– Keresek neked valami cipőt. Szerintem egy kicsivel nagyobb a lábad, mint az enyém, de 

ez itt eléggé lötyög rajtam. 

– Jó lesz. A magasságomhoz képest tulajdonképpen eléggé kicsi a lábam. Csak felkenek 

magamra egy kis festéket… 

– Miért nem a kocsiban sminkelsz? – kérdezte Moira. – Vidd el az egész táskát. Az 

kevesebb időbe telik. 

– Na, jó, rendben. Valószínűleg kiszúrom a szemem a szempillaspirállal, de talán útközben 

feltart minket valami. Még mindig vannak áradások meg effélék – mondta Sophie, miközben 

beletuszkolta a sminkkészletét a táskájába. – Amint visszajövök, szereznem kell egy másik 

telefont. Luke-nak szerencséje volt, hogy az övét nem vitte el az árvíz. 

– Igazad van, de ő jobban felkészült arra, hogy viharban teszi meg az utat. 

Tulajdonképpen nem volt szemrehányás Moira hangjában, de Sophie-ban mégis újra 

feléledt a bűntudat, amiért mindenkit kiborított a meggondolatlanságával. 

– Gondolom, most idiótának tartasz, amiért elindultam, de ahol én lakom, ott rengeteget 

esik, még sincsenek áradások. 

– Tudom. Nem akartalak leszidni, csak megemlítettem. De most siessünk, mert Matilda 

már összeszedte az iratokat, és csak ránk vár. 

Sophie-nak némiképp tetszett a helyzet drámaisága. Egy méretes fűzős borítékkal a 

kezében beült az autó hátsó ülésére, és élvezte a luxust, ahogy fuvarozzák, és az is 

elégedettséggel töltötte el, hogy Luke-nak egyértelmű lesz: ha ő nem is, Matilda még bízik 

benne. Aztán eszébe jutott, a férfi valószínűleg úgyis azt gondolja, hogy Matildát becsapták, 



szóval ez sem segít a helyzeten. Egyébiránt Luke tudott róla, hogy úton van; erről Sophie 

meggyőződött, mielőtt elindult. 

Az éjjeli vihar mindenütt nyomokat hagyott. A legtöbb utat sár borította, hordalékok és 

megfeneklett autók lassították őket. Sophie eddig azt gondolta, hogy csak a ház közvetlen 

környezetét sújtotta az ár, de most belátta, hogy ő és Luke szerencsések voltak. Kínos érzés 

fogta el a gondolatra, hogy mennyivel rosszabbul járhattak volna. Szerencsére Moirát nem 

érdekelte túlságosan az autója, hiszen van egy barátja, aki pillanatok alatt rendbe tudja hozni. 

Mintegy fél órába telt, hogy kijussanak a reptérre, és mivel a sofőr rutinos volt, Sophie-t 

egyből odavitte, ahol a magángépek voltak. 

Sophie kiszállt a kocsi bensőséges hátsó üléséből, szorosan markolva a papírokat, 

miközben úgy érezte, hogy álomvilágba csöppent, olyan emberek közé, akik még sohasem 

utaztak turistaosztályon, és akiknek még az első osztály is méltóságukon aluli. 

Csinos, elegáns kosztümös, magas sarkú cipőt viselő fiatal nő sietett az üdvözlésére. Úgy 

tűnt, ismeri a sofőrt. 

– Üdvözlöm, Susie vagyok. Nyugodtan huppanjon vissza a kocsiba, Bob majd jön utánam, 

és egyenesen a géphez visszük. Rendben, Bob? 

Sophie arra számított, hogy gyalogol a géphez, de rájött, hogy ez valószínűleg veszélyes, 

hiszen ez nem egy magánrepülőtér. 

A kocsi követte Susie-t, egyenesen a repülő lépcsőjéhez. A gép sokkal nagyobb volt, mint 

amekkorára Sophie számított. Ezt meg is jegyezte, amikor kiszállt. 

– Általában ezt gondolják a Lear jetről, de az Atlanti-óceán átrepüléséhez azért elég nagy 

gépre van szükség. Megyek, megnézem, Sheila itt van-e. Azt hiszem, igen. Úgy tűnik, a 

repülő indulásra kész. 

Mielőtt hívta volna, már meg is jelent egy másik ragyogó nő. 

– Ön Sophie Apperly? Mr. Winchester már várja önt – üdvözölte mosolyogva. – Sheila 

vagyok. 

Ahogy Sophie felfelé kapaszkodott, Susie és Sheila váltott egypár szót, majd elbúcsúztak 

egymástól. Úgy tűnt, régi ismerősök. 

– Korábban együtt repültünk – magyarázta Sheila, amikor Sophie a fedélzetre lépett. 

– Mr. Winchester éppen telefonál – mutatott Luke hátára. – Foglaljon helyet, amíg 

várakozik. Szeretne teát, kávét vagy bármit? 

A maga csillapítóan megnyugtató hangulatával Sophie-t körülölelte a gép luxusa. Mindent 

valami mézszínű szarvasbőrre emlékeztető anyaggal vontak be. A Sophie-nak felkínált ülés 

különösen kényelmes volt. Észrevette, hogy egy fogantyú segítségével dívánnyá alakítható. 

Akaratlanul is elismeréssel adózott a környezetnek, és a gondolat, hogy egy magánrepülőn 

van, elterelte a figyelmét a nyugtalanságáról. Egy csésze tea jólesne, még ha csak néhány 

kortyra van is ideje. 

– Egy teát megköszönnék. 

Úgy érezte magát, mint egy furcsa aranykalitkában. Egyfelől élvezte, ahogy körülveszi a 

kényelem és a nyugalom, másfelől viszont kis pánik tört rá, ezt azonban tompította a testét 

körülölelő párnázott puhaság. 

– Minden újságot megtalál ott – mondta Sheila. –Egy pillanat, és itt lesz a tea. 



Egy Hello! magazin után kutatva Sophie végigpörgette a lapokat és a pénzügyi 

folyóiratokat, és megörült, hogy talált egy Vogue-ot Nem gyakran vette meg, de mindig 

boldog volt, ha megnézhette a legújabb trendet. 

Most mégsem tudott erre figyelni. Luke tudott a jöveteléről, miért telefonál ilyen sokáig? 

Miután üdvözölték, a légiutas-kísérő és a pilóta folytatta a felszállás előtti ellenőrzéseket. A 

motorok már jártak, és úgy tűnt, a gép bármelyik pillanatban felszállásra kész. 

– Legyen szíves, kapcsolja be a biztonsági övet – mondta Sheila. – Mindjárt elindulunk. 

– Istenem, csak nem szállnak fel, amíg a fedélzeten vagyok? – Sophie kotorászott az öv 

után, Sheila pedig felnevetett. 

– Eddig még nem volt potyautasunk! – Becsukta a hátsó ajtót, hogy tompítsa a gép zaját. 

Sophie reménykedett, hogy nem kell túl sokáig várnia a teájára, és hogy az autó majd 

megtalálja őt. 

Arra gondolt, hogy nem is igazán lehet őt potyautasnak minősíteni, mert nem bújt el, 

ráadásul, vele ellentétben, a potyautasok azt szeretnék, ha felszállna a gép. Fontolgatta, hogy 

feláll, és beszélgetést kezdeményez a fogalomról, amikor is a repülő megmozdult. 

Sophie pánikba esett. Szóltak ugyan neki, hogy a gép mozogni fog, nyilván nem várhat, ha 

egyszer megkapja az engedélyt az indulásra. De Luke még mindig a gép hátuljában volt, és a 

valaha volt leghosszabb telefonbeszélgetést folytatta, és még mindig nem írta alá a papírokat. 

És mi lesz, ha az autó nem találja meg? Mérföldeket kell kutyagolnia a kifutópályán, 

miközben már megint esik az eső. 

Az övcsattal babrált, de amint sikerült meglazítania, Sheila visszajött, és leült mellé, hogy 

újra becsatolja. 

– Ne, amíg mozgásban vagyunk. Nem biztonságos. 

– De nekem le kell szállnom! A gép pedig mindjárt felemelkedik. 

– Nem azonnal. Biztosíthatom, hogy Mr. Winchester mindent kézben tart. 

Sophie kissé megnyugodott. Luke nagyon hagyománytisztelő. Nem szereti a 

kellemetlenségeket, és ha pillanatnyilag haragszik is rá, mégsem tenné ki egy hosszú és 

feltehetően veszélyes sétának vissza a terminálhoz. 

Amint a gép felgyorsult, a légiutas-kísérő felállt. Ami a biztonságot illeti, vannak külön a 

személyzetre és külön az utasokra vonatkozó szabályok, gondolta Sophie. Sheila becsukta 

maga mögött az ajtót, és a lány egyedül maradt a fülkében. 

Hirtelen nem bírta tovább türtőztetni magát. Ha a légikisasszony biztonságban van, 

miközben itt sétálgat, akkor ő is. Kicsatolta az övét, és egyenesen a gép hátuljához ment. 

– Luke! – követelte. – írd alá ezt a papírt! Nekem le kell szállnom! 

Luke, miközben még mindig telefonált, odafordult hozzá, és rámosolygott. 

– Ne ess pánikba, minden rendben lesz! Csak ülj le, és várj! És kapcsold be az övedet! 

Sophie egészen mostanáig, míg meg nem látta Luke mosolyát, úgy érezte, mindjárt 

meghal. Most viszont sírhatnékja támadt. Annyi az elvarratlan szál. Minden elromlott, de azt 

sohasem tagadhatta, milyen varázslatos volt az a néhány óra, amikor együtt voltak testben és 

lélekben is. Visszaült a helyére, bekapcsolta az övét, aztán kinézett az ablakon. Figyelte, 

ahogyan az eső veri az üveget, és az esőcseppek versenyre kelnek egymással, amint a gép 

felgyorsult, majd Sophie megkönnyebbülésére, ismét lelassított. 

– Oké. – Luke odajött, leült vele szemben, majd becsatolta a saját övét. – Ne haragudj, 

hogy ilyen sokáig tartott ez a telefon. Add ide a papírt. 



A kapcsos boríték mostanra már elég megviselt volt, Sophie már jó ideje szorongatta. 

Átnyújtotta Lukenak. 

– Siess, és írd alá! A gép pillanatokon belül felszáll! – Kinézett az ablakon. – Istenem, 

hátrafelé megyünk! 

– Minden rendben. – Kivette az iratot a borítékból, de nem úgy, mint aki el akarja olvasni, 

ráadásul a tollat elő sem vette. 

– De nekem le kell jutnom, mielőtt felszáll! Szólj nekik, hogy állítsák meg! – Miért nem 

fogja fel, hogy milyen sürgető a helyzet? 

– Jó helyen vagy. 

– Nem vagyok jó helyen! Egy mozgó repülőgépen vagyok, amelyik bármely pillanatban a 

levegőbe emelkedhet! Le akarok szállni! 

– Nem engedhetem meg. Túl késő. Egyébként is, éppen elrabollak. 

– Nem! – Sophie üvöltött. – Azt nem teheted! Ez nem egy kalandfilm, amelyben a főhős az 

utolsó pillanatban kiragadja a lányt a veszélyből! 

– Mindent aszerint ítélsz meg az életben, hogy láttad-e filmen, vagy sem? 

Sophie mély levegőt vett. 

– Komolyan, Luke, mondd meg nekik, hogy állítsák meg a gépet! Le akarok szállni. 

– Nem hagyom, hogy elmenj, Sophie. Soha többé. 

Sophie úgy érezte, mindjárt elájul, és ezen a legkevésbé sem segített, hogy mostanra a gép 

már valóban nagyon gyorsan haladt. Tényleg nem szállhatott le. Egy másodperccel később 

már a levegőben voltak. A szája kiszáradt, és enyhe rosszullét fogta el. 

– Mit tettél, Luke? 



Huszonhatodik fejezet 
 

 

 

 

 

– Komolyan. Ezt nem szabad! Ez gépeltérítés vagy micsoda. 

A rémület hatására Sophie-ban minden összekeveredett. 

– Nem, a gépeltérítés az, amikor valaki átveszi a hatalmat a gép felett – magyarázta Luke 

kedvesen. –Reggeliztél már? 

Egy pillanatra Sophie azt sem tudta, mi az, hogy reggeli, nemhogy evett-e, vagy sem. 

Aztán eszébe jutott a pirítós, amit otthagyott. 

– Nem tudom – mondta óvatosan. 

Luke intett Sheilának, aki megjelent egy tálcával. Letette Sophie elé az asztalra. Ott volt a 

beígért tea, egy pohár narancslé, egy meleg croissant-nal teli kosár, vaj és tálkában 

cseresznyelekvár. 

– Te ezt kitervelted – mondta Sophie. 

– Sajnálom, de olyan csúnyán összezavartam mindent, hogy muszáj volt kieszelnem egy 

stratégiát. 

– Pezsgőt? – kérdezte Sheila, és valahonnan a háta mögül előkerített egy asztalkendőbe 

burkolt palackot. 

– Természetesen nem! – mondta Sophie. 

– Talán később – mondta Luke, és a nő eltűnt az üveggel együtt. 

– Szörnyű dolog, amit művelsz – korholta Sophie, majd a croissant-ra pillantva hirtelen 

megkívánt egyet. 

– Tudom, de tettem rosszabbat is, és úgy éreztem, talán már nem lesz lehetőségem, hogy 

bocsánatot kérjek vagy magyarázkodjam, ezért hát elraboltalak. –Luke leült vele szembe, 

fogott egy tányért, rátett egy croissant-t, és kettétörte. Aztán tett rá egy kevés vajat és 

dzsemet, majd odanyújtotta a lánynak. 

– Nem szeretem a dzsemet. Köszönöm – tette hozzá utólag. Aztán eszébe jutott, hogy 

pedig mindig is imádta. 

Luke újabb falatot készített, ezúttal lehagyva róla a lekvárt. Sophie elvette. 

– Tegnap este vacsora nélkül mentél aludni. Ehetnél egy angolos reggelit ezután, ha kérsz. 

Sophie legbelül mosolygott azon, ahogy az angolos reggelit ejtette. Luke most egy fél 

croissant-t nyújtott felé, és Sophie ezt is megette. Megitta a narancslevet. 

– Teát? – kérdezte Luke-tól. 

– Természetesen kérek – egyezett bele Luke. Felvette a kancsót és töltött a csészébe. – 

Tejet? 

– Csak egy kicsit. – Sophie beleszürcsölt a teába, aztán arra gondolt, hogy az ételtől és 

attól, ahogyan Luke etette őt, kezdte kicsit jobban érezni magát, nem úgy, mintha egy óriás 

elragadta volna az egekbe. 



– Te nem eszel? 

Luke a fejét rázta. 

– Én vacsoráztam és reggeliztem is, és jó adag bűntudatot is bekebeleztem, ami aztán 

biztosan elveszi az ember étvágyát. 

Sophie kérdőn nézett rá. Tele volt a szája. 

– Szóval. Amikor tegnap éjjel hazaértünk, és te elmentél aludni, hosszasan beszélgettünk 

Matildával. 

– Miről? – A croissant mennyei volt. 

– Pontosan ezt kérdezte: „Együtt vagytok már ezzel a tündéri kislánnyal?” 

Sophie abbahagyta a rágást, nyelt egyet, majd innia kellett rá egy korty teát, hogy 

lecsússzon a croissant. 

– Tényleg ezt mondta? 

– Igen, és amikor én azt feleltem, hogy nem, csak kiabáltam veled, nem volt túl elégedett. 

Sophie kicsit elmosolyodott. 

– Nem tudom elképzelni, hogy megszidott, hiszen odavan érted. 

– Ez igaz, de éppen ezért van joga, hogy időnként nyíltan megmondja a véleményét rólam. 

Sophie elnevette magát. Luke nyilvánvalóan szó szerint idézte Matildát. 

– Aztán keresztkérdéseket tett fel az irántad való érzéseimről. 

A lánynak megrándult az arca. 

– Na és sikerült a teszt? 

– Ó, igen. Azután segített nekem kiforralni ezt a tervet. Szerintem Moira is benne volt. 

Sophie elkomolyodott. 

– Tudod, hogy amit műveltél, törvénytelen. Nincs is útlevelem. 

Bár Sophie kezdett megenyhülni, azt azért nem akarta, hogy Luke azt higgye, elég csak 

megetetnie őt egy kis croissant-nal, megitatnia narancslével, és ezzel a dolog el is van intézve. 

– Egyelőre a Cornwallból Londonba történő utazáshoz nincs szükség útlevélre, bár a 

dolgok változhatnak. 

Sophie-nak megkönnyebbülést kellett volna éreznie, de a szíve mélyén kicsit csalódott 

volt, hogy nem repítik át egyenesen az Atlanti-óceánon ebben a kis luxusbuborékban. 

– Ja, és Moira cipője van rajtam – tette hozzá Sophie. 

– Biztosan nem bánja, ha megutaztatod őket. 

Moirának már valószínűleg elege lehet abból, hogy képletesen és a szó szoros értelmében 

is a vállán zokog Luke miatt, így biztosan örömmel feláldoz egy pár cipőt, csak ne kelljen 

még egyszer elviselnie. Sophie remélte, hogy Moira nem veszett ügyre pazarolja a cipőjét. 

– Körülbelül egy óránk van, hogy mindent elintézzünk – szólt Luke. – Úgy értem, nekem 

van egy órám. 

Sophie nyelt egyet. A remény pillangója, amely már egy ideje a gyomrában repkedett, 

most verdesni kezdett, de ő nem hagyta, hogy elszabaduljon. Még mindig ott volt az Ali-ügy. 

– Akkor beszélgessünk egy kicsit. Mondd csak, mi van abban a borítékban, ami 

Matildának olyan sürgősen kellett! Vagy ez is csak trükk? 



Luke nem válaszolt. 

– Szóval az? 

– Valahogyan el kellett érnem, hogy ide gyere, Sophie. 

– Valóban? Arra nem gondoltál, hogy egyszerűen csak ott maradsz Moiránál, és beszélsz 

velem? Mint egy normális emberi lénnyel? 

Luke a fejét rázta. 

– Itt van ez az átkozott tárgyalás, te meg közben megszökhettél volna. Ezenkívül az 

elmélyült beszélgetéshez túl sokan voltak Moira házában. 

Sophie elismerése jeleként, szokása szerint, az ujjával összegyűjtötte a morzsákat. 

– És muszáj Londonba mennem – ismételte Luke. 

– Olyan nagy bonyodalom támadt volna abból, ha későbbi indulási engedélyt kérsz? 

Luke megpróbálta egy pillantással jelezni, hogy az ilyesmi neki nem számít, de aztán csak 

ennyit mondott: – Igen. 

– Szerintem csak meg kellene nézned, mi áll azokban az iratokban. Valamit tett abba a 

borítékba, és nem bajlódott volna vele, ha ez csak egy trükk lenne. 

Luke felvette az ülésen heverő borítékot. 

– Szerintem csak papírlapokat tett bele, hogy ne lássék üresnek. 

Kinyitotta, és kivett belőle néhány gépelt oldalt. 

– Ó! 

Sophie figyelte, ahogy Luke arckifejezése megváltozik olvasás közben. Először olyan volt, 

mint aki valami jól ismert dolgot olvas. Aztán a homlokát ráncolta. A végén pedig 

mosolyogott. 

– Mi olyan vicces? – kérdezte Sophie, és egy percet sem bírt várni, hogy Luke elmondja. 

A férfi felnézett, majd átnyújtotta neki a papírokat. 

– A nagyi neked adta a házat. 

Sophie rémülten kapott a papír után. Átfutotta az első részt, amely nagyjából arról szólt, 

hogy Matilda elmondja Luke-nak, mennyire szereti őt, aztán odaért a szóban forgó 

bekezdéshez. 

 

„Sophie-nak adom a házat. Még odahaza mesélte, hogy mindig is az óceán mellett szeretett 

volna élni, és láthatóan imádja is. És azt is tudjuk mindketten, nekem nincs szükségem még 

egy ingatlanra, habár ezt az egyet nagyon szeretem. 

Rajta múlik, hogy dönt, összeköti-e magát veled, de én azt tanácsolom neked, fiatalember, 

fogd meg azt a lányt, és soha többé ne engedd el…” 

 

Még tovább is volt, de Sophie nem olvasta el. Hagyta, hogy kicsússzon a kezéből a papír. 

– Ez szörnyű! 

Luke összevonta a szemöldökét, miközben a papír után kapott. 

– Valóban? 



– Nem adhatja nekem a házat… ez egyszerűen nem helyes! Csak azért, mert imádom meg 

ilyesmi… 

– És megtaláltad. 

– Mi találtuk meg, Luke! Együtt! 

– Nem találtuk volna meg, ha te nem keresed, tudod jól. 

– De ez túl sok! Te jó ég, már attól is bűntudatom volt, hogy a gyűrűt nekem adta. Nem 

fogadhatok el egy házat! 

– Nem? 

– Nem! Miféle lány lennék akkor? Tudom, hogy nem mindig gondoltad rólam a 

legjobbakat, Luke, de sohasem venném el Matilda házát – megállt. – Emlékszel, még New 

Yorkban meséltél egy fiatal nőről meg a gyerekeiről, akik beköltöztek a tengerparti lakásba 

vagy hova. Akkor arra gondoltam, hogy milyen utálatos viselkedés ez, és hogy én soha nem 

tennék ilyesmit. Ez pedig még annál is rosszabb! 

Luke előrehajolt, és megfogta a kezét. 

– De nem utasíthatod vissza. Gondold csak végig, mennyire elszomorítanád vele a nagyit. 

Odavan érted, és azt akarja, hogy tiéd legyen a ház. 

Sophie megmarkolta Luke ujjait. 

– De ez túl sok! 

– Mennyi pénzt adott neked Eric bácsi? 

– Húszezer fontot. Az is rengeteg. 

– De elfogadtad. 

– Igen, és le is szidtál érte! 

– Nem gondolkodtam tisztán! Őrült voltam veled, úgy általában őrült, azt hiszem. Annyira 

össze voltam zavarodva. 

– Mitől? Nem hiszem, hogy valaha is okot adtam volna rá. 

– Őrjítő voltál, elbűvölő és csodálatos, és azt hiszem, igazad van. Igazából nem te zavartál 

meg. 

Sophie feszült lett, mivel tudta a választ, de nem ő akarta kimondani. 

– Akkor ki? 

Luke ránézett, miközben szorosan tartotta a kezét. Sophie Luke ujjai köré fonta az ujjait, és 

belekapaszkodott. 

– Ali, igaz? Az elefánt a porcelánboltban, illetve, stílszerűen, a repülőgépen. – Mosolyogni 

próbált. –Elefántok a repülőn, nem túl megnyugtató dolog, nem? 

– Ali és én sosem jártunk. Ő szerette volna, ha igen, és úgy is viselkedett, mintha együtt 

lennénk. 

– Lefeküdtél vele? 

– Egyszer, még mielőtt veled találkoztam. Sophie, talán nem tettem helyesen. Csak szex 

volt valakivel, akit kedveltem, de nem voltam szerelmes belé. Sohasem játszottam meg, hogy 

az vagyok. Ő többet akart ettől a kapcsolattól, mint én. 

– Szegény Ali. Ezt meg tudom érteni – Sophie úgy érezte, most megengedheti magának, 

hogy nagylelkű legyen Alivei. 



– Ezért akart távol tartani minket egymástól. Azt mondta, hogy túl fiatal és tapasztalatlan 

vagy, és csak a pénzemre hajtasz… 

– Ez egyáltalán nem igaz! Különben is már van saját pénzem, és amúgy is… 

– Tisztában vagyok vele, hogy nem érdekel a pénzem, és azt is tudom, nincs is igazán 

szükséged rá. Leleményes vagy, és gyakorlatias, és megvan az a képességed, hogy egy 

dollárból ötöt csinálj, és mégis, valami miatt hallgattam rá. 

– Miért? – Sophie próbálta leplezni a megbántottságát. 

– Olyan voltál nekem, Sophie, mint egy másik bolygóról érkezett teremtmény! Annyira 

ártatlan, minden ravaszság nélkül. Sohasem találkoztam még hozzád hasonlóval, el sem 

hittem, hogy létezhet olyan lány, mint te. Minden, amit Ali mondott, más értelmet kapott. 

Mivel maga Sophie is azt gondolta, hogy Ali az tökéletes Luke-nak, inkább nem fűzött 

hozzá semmit. 

– Aztán rájöttem – amikor azt hittem, megfulladtál –, hogy az életem teljesen örömtelen 

lenne nélküled. 

– És azért raboltál el, hogy ezt elmondhasd? –Szándékosan rosszalló hangsúllyal mondta, 

mivel úgy érezte, még nagyon sok mindenre nem kapott magyarázatot, de arra gondolt, ez az 

egész igazából nagyon romantikus. 

– Úgy tűnt, nincs más megoldás, mivel Londonba kell utaznom. 

– Jó, de fel is hívhattál volna, vagy ilyesmi. 

– Mindezt nem tudtam volna elmondani telefonon. Különben sincs telefonod. 

– Végre nem mobilnak hívod! 

Aztán rémülten kapta szájához a kezét. 

– Istenem! Csak most gondoltam bele: az összes számom! Ez borzasztó! Újra látta maga 

előtt, ahogy az örvény elragadja a telefont, de egyúttal jött a felismerés is, hogy számtalan 

rosszabb dolog van az életben, mint a telefon hiánya, még egy fiatal lány életében is. 

– Mindegy, ezen már nem lehet segíteni. 

Aztán hirtelen elfogta a szabadság csodálatos érzése. Mit számít, ha elveszett a mobilja! Itt 

van, Luke-kal, a férfival, akit szeret. 

– Megérted végre, hogy mindezt személyesen kellett elmondanom? Főként azok után, 

ahogyan tegnap viselkedtem. 

Sophie akaratlanul is elmosolyodott. 

– Attól tartok, igen. 

Luke ránézett. Szokásos magabiztos ábrázata most szinte félénk volt. 

– Annyira sajnálom. – Ellágyult a hangja. – Mindent. Nem csak a tegnapi napot, ami 

történetesen jogos volt. Hanem a korábbiakat. Megpróbáltam érveket találni, hogy ne 

szeresselek. 

– Miért? Lealacsonyító neked engem szeretni? –Sophie érezte, ha nem a megfelelő választ 

kapja, odamegy a pilótafülkéhez, és követelni fogja, hogy a pilóta fordítsa meg a gépet, és 

vigye őt vissza Cornwallba. És szinte bármi lehet rossz válasz. 

– Tudtad, hogy már voltam nős? 

– Igen. 



– Az első feleségem nemcsak megalázott a nyilvánosság előtt, de anyagilag is teljesen 

padlóra küldött. 

Ez nem volt elég jó indok. 

– Nagyon gazdag vagy, megengedhetted magadnak. 

– Igen, de az önbecsülésemen esett csorbát nehezebb volt kiheverni. Megtanultam, hogy ne 

bízzam az érzelmekben. 

– És már bízol? 

– Már tudom, hogy az élet nem ér semmit nélküled. 

– Ez… kedves. – Milyen gyenge válasz. Sophie az ajkába harapott. Az érzései sokkal 

erősebbek voltak, mint amit ezek a szavak sugalltak. 

– Most már ihatunk pezsgőt? 

– Azt hiszem, talán igen. Úgy érzem, sokkot kaptam. 

– Mitől? – Luke megnyomott egy gombot. 

– Hát ez az egész! Ez itt – mutatott a környezetére –, aztán te, és hogy Matilda nekem 

akarja adni a házat. 

Sheila jelent meg a már kinyitott pezsgővel, és töltött két pohárba. Aztán elment. 

Tökéletesen profi volt, nem akart gratulálni, nem tett megjegyzést, semmit azon kívül, hogy 

kiszolgálta őket, majd távozott. Sophie hálás volt ezért. Elvette a Luke által felé nyújtott 

poharat. 

– Van egy ötletem – szólalt meg Luke, miután koccintottak, és ivott egy kortyot. 

– Igen? Luke bólintott. 

– Kigondoltam a módját, hogyan ne kelljen elfogadnod a nagyi házát, de ő mégis neked 

adhassa. 

– Ez nagyon bonyolultan és ellentmondásosan hangzik. Ez valami ügyvédi duma? 

– Egyáltalán nem. Briliáns ötlet. 

– Akkor mondd el! 

– Nem egészen így akartam. 

– Micsodát? 

– Megkérni a kezedet. Szerettem volna gyűrűt is venni, aztán elvinni téged valami 

romantikus helyre… 

Sophie szíve kalimpálni kezdett. 

– De azért hozzám jössz? Tudom, hogy még nagyon fiatal vagy, és valószínűleg nem 

akarod elkötelezni magad, főleg nem olyasvalakinek, mint én, de ha igen… – úgy tűnt,, 

mindjárt a tárgyra tér – …akkor Matilda mindkettőnknek adhatja a házat, nászajándékként. 

– Azt hiszem, így már sokkal elfogadhatóbb az egész. 

– És hozzám jössz? – sürgette Luke. 

Sophie legszívesebben azonnal rávágta volna, hogy igen, de kicsit még gonoszkodni akart 

a férfival. 

– Talán, de honnan tudjam, hogy tényleg szeretsz? 



– Sophie, bármit megtennék… a fenébe is, átgázoltam a hömpölygő árvizén, hogy 

megmentselek! 

– Ez igaz. 

– Tudod mit – mondta Luke néhány pillanat múlva. – Igyál még egy pohár pezsgőt, és 

gondolkozz rajta. 

Teletöltötte a poharát. 

– Azt se feledd, mekkora sokk lenne a nagyinak, ha úgy döntenénk, hogy csak úgy együtt 

élünk. 

Sophie felnevetett. 

– Ezt egyáltalán nem hiszem! Nagyon modern, cseppet sem régimódi hölgy. 

– De azért elég idős. Ha túl sokáig halogatjuk, meghalhat, mielőtt létrejön a frigy. És akkor 

rád kellene hagynia a házát a végrendeletében, és fizethetnéd utána a mindenféle adót. 

– Néha annyira ügyvéd tudsz lenni! 

– Tudom. Te pedig őrjítő, de szeretlek. Sophie, hozzám jössz? Nincs sok időnk. Nem 

mehetek be erre a megbeszélésre, hogy nem tudom. 

– Megmondhatnám a megbeszélés után is. 

– Most kell tudnom. A tárgyalás arról szól, hogy létrehoznánk egy állandó irodát 

Londonban, amíg te elvégzed a tanfolyamot. 

– Ezt megtennéd értem? 

– Gondolkodás nélkül. 

– Ó, Luke. 

– De csakis érted. Annyira különlegesen egyedi vagy. 

– Mindenki az, Luke! 

Luke szája szegletében szomorkás mosoly jelent meg. 

– Szerintem pedig nagyon sok nő, akivel találkoztam, csak valami utánzat. 

Sophie visszaemlékezett a nőkre a villásreggelin, és úgy érezte, van ebben némi igazság. 

– Szóval, el tudod képzelni, hogy a hátralévő életedet egy gazdag, jól fésült ügyvéd mellett 

éld le, aki mellesleg nem mindig a legjobb oldalát mutatja? 

Sophie most már elmosolyodott. Felkapta a szalvétáját, és az ajkába harapott. 

– Azt hiszem. 

– Akkor hozzám jössz? 

– Azt hiszem. Persze csakis Matilda kedvéért. 

Luke felpattant az ülésről, és Sophie mellett termett. 

– Ó, Sophie, nem is tudod, milyen boldogság, milyen megkönnyebbülés ez. Sose hittem, 

hogy beleegyezel! 

– Tudod, hogy én is szeretlek. Már nagyon régóta. És én is megpróbáltam, hogy ne így 

legyen! 

– Mi a baj velem? – Luke megpróbált sértődöttnek látszani, de valójában diadalittas volt. 

– Te mondtad: jól fésült, gazdag ügyvéd vagy! És én nem tartozom a köreidbe. 



– Te messze azok felett vagy – mondta Luke, aztán megcsókolta. Nemsokára megszólalt: – 

Ha tudnád, mennyire akarlak… 

– Remélem, ezzel nem azt akarod mondani, hogy csatlakozzunk a repülőn szexelők 

klubjához? – szólt Sophie, aki legalább annyira kívánta Luke-ot, de kicsit több intimitásra 

vágyott. 

– Nem biztos, hogy ilyen rövid út alatt bekerülhetnénk. Ki kellene derítenem. 

– De ne velem! – mondta a lány, aztán kicsit megenyhülve folytatta: – Valaki a borozóban 

egyszer azt mondta, kipróbálta a nászútján, de igazából az egész olyan, mintha egy nyilvános 

vécében szexeinél. 

Luke szeme összeszűkült. 

– Utálom fitogtatni előtted a szemérmetlen gazdagságomat, de ez egy Gulfstream és nem 

egy nyilvános vécé. 

Sophie kuncogott azon, ahogyan ezt mondta; annyira nem illett hozzá. 

– Azt hiszem, hozzá tudnék szokni ehhez az életstílushoz. 

– Szóval, akkor megmondhatom a nagymamámnak, hogy jegyesek vagyunk? – kérdezte 

Luke. 

– Aha – felelte Sophie, valahonnan Luke karja közül. 

– Így. Helyezzük egy kicsit kényelembe magunkat, legalább addig, amíg nem kell 

bekapcsolnunk a biztonsági öveket a leszálláshoz. 

Néhány fogantyúval átrendezték az üléseket, és olyan szorosan feküdtek egymás mellett, 

hogy, bár mindketten ruhában voltak, Sophie úgy érezte, mintha tépőzárral tapadna Luke-hoz, 

és már semmi sem választhatja szét őket. 

– És mit fogunk csinálni, miután megérkeztünk Londonba? – duruzsolta Sophie, miközben 

letette a poharát. 

– Elviszlek a cég lakosztályába a Claridge-be, aztán elmegyek a megbeszélésre. Utána 

visszamegyek, és megmutatom, mire képes valójában egy gazdag, jól fésült ügyvéd, ha 

valamit nagyon akar. 

Sophie boldogan felsóhajtott. 


