


Borítószöveg

„És ekkor kibújt a nap egy felhő mögül, amitől minden
megváltozott.

– Varázslatos – lehelte Lorna.
Így is volt. A kertet megülte a csend, csak a madarak

csiviteltek, és a fákon keresztültörő fény mindent zöldre
festett. Bár javarészt elvadult, tövises növények vették
körül őket, a lelküket megszállta a béke.”

Lorna kertész, Phillynek, a barátnőjének pedig
növényneveldéje van. Közösen gondozzák egy udvarház
parkját az Anglia egyik ékszerdobozának számító
Cotswoldban.

A hely azonban rég elfeledett titkokat is rejteget:
váratlanul egy elvadult kertrészt fedeznek fel, ami
ellenállhatatlanul vonzza őket. Szeretnék újra kialakítani
benne a csendes, varázslatos zugot, amilyen a távoli
múltban lehetett.

A helyreállítás komoly erőpróba, ráadásul az idő is
szorítja hősnőinket. Ha ez nem lenne elég, az élet további
megoldandó helyzetekkel is szembesíti őket.
Mindkettőjükhöz bekopogtat az új szerelem, de akár a
titkos kert rozsdás kapujából látható kusza,



áthatolhatatlan növényszövedék, az életük egyre csak
zilálódni látszik.

Vészesen közeleg az udvarházban lakó Anthea
születésnapja, amit már a felújított parkban szeretne
ünnepelni. Vajon sikerül-e Lornának és Phillynek időben
virágpompába borítaniuk a kertet, és kiegyenesednek-e
újra a szerelmeik útjai?



A szerelem titkos kertje
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Minden kertészkedő nőnek, mindenhol.



KÖSZÖNET NY ILVÁNÍTÁS

Majd ugyanannyi ember kell egy könyv megszületéséhez,
mint ahány darabka egy méretes folttakaró
megvarrásához. Néhány nevet óhatatlanul kifelejtek a
sorból, ezért előre is szíves elnézést kérek. Nem
szándékosan teszem, pusztán merő feledékenységből! De
alább következzenek mindazok, akik megmaradtak a
fejemben, és ezúton szeretnék nekik őszinte köszönetet
mondani a segítségükért és az inspirációért, amit kaptam
tőlük.

Köszönöm mindenkinek, aki a múltban vagy jelenleg
részt vett a Rodborough Real Gardens and Sculpture Trail
munkájában. Az csak természetes, hogy fel kellett
bukkannunk egy regényben!

Alan Fordnak, mert megismertetett a gloucesteri
székesegyház kőfaragómesterének, Pascal Mychalysinnek
hősies és inspiráló munkásságával.

A kerttörténész Marion Makónak és Tim Mowlnak,
akik hihetetlenül szórakoztató asztaltársak is.

Ori Hellersteinnek, a kenyérsütőművésznek, aki
bepillantást engedett számos pékszakmai titokba, például
a háromfázisú áramról is tőle hallottam először.

Sarah Wattsnak, a kerttervezőnek és fantasztikus
információforrásnak.



Tim Hancocknak és Rebecca Flintnek a Tortworth
Plantstől, valamint Derry Watkinsnak a Special Plants
növényneveldéből.

Sue Devine-nak, a gloucesteri székesegyház
idegenvezetőjének, aki annyit tud a helyről, hogy az
magában több könyvet megtöltene.

Richard Davisnek, csodálatos író barátom, Jo Thomas
fivérének, aki bámulatosan otthon van a
lóversenyfogadás világában, és tudja, hogyan sikerülhet
egyeseknek nyerni is!

Dr. Annie Greynek és csapatának, akik megalkották a
Victorian Bakers című sorozatot, és ezzel nagyban
inspiráltak.

A Century teljes csapatának: Selina Walkernek,
Georgina Hawtrey-Woore-nak, Aslan Byrne-nek, Chris
Turnernek és Sarah Ridley-nek, valamint Charlotte Bush
csapatának.

Fantasztikus ügynökömnek, Bill Hamiltonnak. Ő az
ügynökök crème de la crème-je.

Richenda Toddnak, a szerkesztőnek, aki kétszeresét is
megéri a súlyának rubinban mérve.

És az összes író barátomnak, akik tartani szokták
bennem a lelket – köszönet mindenkinek.



Első fe j ezet

Philly a fogával esett neki a ragasztószalagnak, aztán
sóhajtva vette tudomásul, hogy nem sikerül eltépnie.

– Kérem a metszőollót, nagyapa – szólalt meg. A
kabátja ujján utat talált a szél, amiről Philly úgy vélte,
sokkal hidegebb, mint az áprilisban illendő lenne. Ha nem
virítottak volna a kankalinok a sövény tövében és a
hagymások a fóliasátor hajtatójában, az időjárástól akár
február is lehetett volna.

A nagyapja a fejét csóválta.
– Itt ollóra vagy késre van szükség. Tessék – azzal

előhalászta a svájci bicskáját, ami nélkül soha egy lépést
sem tett, és elvágta a szalagot.

Philly leragasztotta a fóliasátron lévő szakadást, aztán
tovább vizslatta újabb lyukak után kutatva.

– Ha tényleg olyan rossz lesz az időjárás, ahogy ígérik,
biztosra kell mennünk, nehogy befújjon a szél.

– Drága gyermekem – mondta a nagyapja. – Kellene
már egy új fóliasátor. Miért nem hagyod, hogy vegyek
neked?

Philly közben elégedetten megállapította, hogy a sátor



most már szélbiztos, és visszaadta a nagyapjának a kést.
– Nagyapa, tényleg muszáj mindennap lefolytatnunk

ezt a beszélgetést? Nem lenne elég hetente csak egyszer?
– Ne légy már ilyen! Amekkora vihar készülődik, lehet,

hogy ezt az egész ócska hóbelevancot széttépi. Mi lesz
akkor a csodás zsályáiddal?

Philly bólintott.
– Lehet, hogy mindet darabokra szaggatja, jól tudom.

De már akkor is késő, hogy felállítsunk egy új sátrat. –
Ahogy a nagyapjára mosolygott, látszott, hogy tudja, ezt a
szócsatát csak ő nyerheti meg.

– De az utána következő szélviharról még nem késtünk
le. Tudod, mit mond a költő: „Kegyetlen hónap április…”
Könnyen lehet, hogy legközelebb egy hurrikánt kapunk a
nyakunkba. – Az öregurat sem kellett félteni, ugyanolyan
makacs volt, mint az unokája.

Philly a karjára tette a kezét.
– Drága nagyapa, már így is épp eléggel tartozom

neked, nem szeretném további adósságba verni magamat.
Elboldogulok ezzel a sátorral, amíg elég pénzem nem lesz,
hogy újat vegyek.

A nagyapja elégedetlenül csettintett, de nem
vitatkozott tovább. Nem adta fel végleg a csatát, csak
újragondolta a stratégiát.

– Gyere be, és igyunk egy kis teát. Van süti is.
Philly arca felderült.
– Mi történt, kihagytad a diót a kávés-diósból?
– Háromszor jobban megsült a kelleténél – vallotta be a



nagyapja –, vagy mondhatnánk úgy is, hogy elégettem.
Philly meglepődött.
– Micsoda? Szó szerint elégett?
– Nem, dehogy! Csak nem piacképes minőség.
Philly felnevetett.
– Akkor nincs baj. De nem bánod, ha még egy kicsit

váratlak? Van még egy kis dolgom, ellenőriznem kell,
hogy állnak a virághagymák, melyiket vihetem a piacra.
Nem tart soká. Már minden holmit becsomagoltam. Aztán
telefonálnunk kell. Emlékszel, vasárnap mindnyájan
valami összejövetelre vagyunk hivatalosak. Teázhatnánk
utána?

– Persze. Előkészítem a krumplit a vacsorához. A süti
lehetne a desszert.

– Tökéletes! – Philly arcon csókolta az öregurat, és
karon fogva indultak el. Aztán Philly a melléképületek
felé vette az irányt, a nagyapja pedig a házba. Phillyt
aggasztotta a közeledő telefonbeszélgetés. Semmi újat
nem fog tudni mondani a szüleinek, olyasmit meg
végképp nem, amitől megnyugodnának, és végre
felhagynának az örökös nyaggatással, hogy menjen vissza
Írországba, még ha ez azzal járna is, hogy a nagyapját
magára kell hagynia Angliában.

Semmi esetre sem szeretett volna lemondani a
kalandról, amibe a nagyapjával közösen vágtak bele
három évvel azelőtt, miután az öregúr rábukkant a neten
egy kisbirtokra, és beleszeretett, pedig eredetileg egy
többgarázsos házat keresett. Philly is elkísérte, hogy



együtt nézzék meg. És a hely őt is azonnal rabul ejtette. A
néhány hektárnyi területen számos melléképület és jó
néhány öreg fóliasátor állt. Tökéletes volt
növényneveldének, ahol kiderülhet, vajon Philly régi
álmát, hogy kertész legyen, nem aknázzák-e alá a valóság
tapasztalatai.

A ház kétségkívül egy omladozó pénznyelő volt, de sem
a lány, sem a nagyapja nem bánta, hogy télidőben a ház
óriási konyhájában kell meghúzniuk magukat, míg a
többi szobát lezárják. Nagyapa számára az egyik
garázsban álló ősöreg Alvis volt az igazi döntő érv. Ezért
akár egyedül is Angliába költözött volna, mert
kétségbeesetten vágyott valami új elfoglaltságra, ami segít
távolabb kerülnie a családtól, és eltereli a figyelmét a
magányról, ami a felesége halála után szakadt rá. Ám
amikor Philly, aki eredetileg csak az ingatlan
szemrevételezésében segédkezett volna, bejelentette,
hogy ő is szívesen vele tartana, a terv túl tökéletesnek
tűnt ahhoz, hogy veszni hagyják.

Az ingatlan megúszta, hogy fejlesztők tegyék rá a
mancsukat, és ezt az írek szerencsecsillagának tudták be.
Mezőgazdasági területté nyilvánították, a
melléképületeket nem lehetett lakóépületté alakítani,
még nyaralóvá sem. Az eladó biztosra akart menni, így
gondoskodott róla, hogy a tulajdona ne kerülhessen olyan
kezekbe, amelyeket nem tart megfelelőnek.

Ráadásul amikor Philly és az öregúr először látogatott
el a birtokra, az idős tulajdonos azonnal szimpátiát érzett



irántuk. Betessékelte őket a málladozó lakba, ütött-kopott
csészékben teát szolgált fel, és ragaszkodott hozzá, hogy
leüljenek. Nem lévén más választásuk, a kanapéra ültek,
ami halmazállapotát tekintve akár egy mocsár is lehetett
volna. És mivel vendégei képtelenek voltak segítség nélkül
felállni, a tulaj alaposan kikérdezte őket a terveikről.
Amikor mindketten beismerték, hogy jó szándékú, de
hatalmaskodó és konzervatív családjuk köréből
szeretnének kitörni, a tulajdonos határozott, és az ő
ajánlatukat fogadta el, bár nem ők ígérték a legtöbbet.
(Ezt akkor el is árulta nekik.) Az ingatlanért kapott
összegből egy lakóhajót készült venni, hogy ott töltse
hátralévő napjait.

Annyit kért tőlük, hogy a házat ne zsúfolják tele
kényelmi eszközökkel. Ezt a vásárlók készségesen
megígérték, már csak azért is, mert bár törvény szerint
semmi sem kötelezte őket arra, hogy betartsák, spórolt
pénz híján úgysem tudtak volna beszerezni fényűző
dolgokat, csak azt a néhány feltétlenül szükséges
berendezési tárgyat, amelyek segítségével a legsúlyosabb
időjárási tényezőket távol tudták tartani.

Most, három évvel később még mindig alig változott
valami a házban. De a kemény munka és minden
kényelmetlenség (egy igazi patkánylyuk, ahogy Philly
anyja borzongva nevezte) ellenére mindketten továbbra
is hittek az álmaikban.

Phillynek nem tartott sokáig, hogy körülbelül húsz



növényt bekészítsen a rögtönzött tartókba:
dzsemesüvegekbe, konzervdobozokba és
joghurtospoharakba. Az edénykék, habár még mindig
igencsak rusztikus látványt nyújtottak, már átestek némi
ráncfelvarráson: egyik vékony réteg festéket kapott, a
másikat pedig súrolással igyekeztek frissebbé tenni, hogy
ne azt a benyomást keltsék, mintha az imént kerültek
volna elő egy szemeteskukából. (Bár valójában éppen ez
volt a forrás, ahonnan származtak.) Egy kis oázis, pár szál
zöld növény (Philly imádta a tavaszi lomb friss illatát),
különböző színű tulipánok, sötétlila tubarózsa és néhány
bimbós gally, mindezt a mindenki által csodált
keresetlenséggel rendezte el. Aztán összeválogatott egy
rakás hagymás növényt, csillagvirágot, fehér és kék
jácintot meg pár kései mininárciszt. Az eredmény
bármilyen asztalt koronaként ékített volna. A lány által
összekészített ráadás növényeket mindig jó szívvel
fogadták az estélyeket adó kuncsaftok. Philly egy köteg
hosszabb sövényágat és apróbb faágat is csokorba fogott,
tudván, hogy a virágkötők lelkesednek értük. Időnként
felkérték a templomi virágdíszítések elkészítésére, ezért
pontosan tudta, milyen nehéz egy rendezett kertben
megfelelő mennyiségű zöldet szerezni, ezért szállított azt
is. Mindezt csupán kiegészítésként kínálta a hivatalos
adásvétel tárgyát képező virághagymák mellé, de azok,
mint magában meg is jegyezte, nem jelentettek olyan szép
bevételt. A virágok és a csokorba kötött lombok
százszázalékos profitot biztosítottak.



Amikor már elég növényt összekészített a stand
díszítéséhez, ami nagyjából ötven font pluszbevételhez
segítheti hozzá, elindult vissza a házba. Már alig várta,
hogy egy kicsit felmelegedjen. Utána beszél az anyjával.

Pontban hatkor csörgött a telefon.
– Nos, drágám, hogy vagy? – Marion Doyle ezúttal is

képtelen volt leplezni aggodalmát legkisebb gyermeke
miatt.

– Jól vagyok, anya, tényleg. És a fiúk? – Phillynek két
bátyja volt, akiknek az élete jobban beleillett a Marion
által kívánatosnak tartott skatulyába.

– Jól vannak. Sokat dolgoznak. De most te mesélj.
E szavak hallatán Phillynek azonnal kissé emelkedni

kezdett a vérnyomása.
– Hát, jó sok dolgot összekészítettem a holnapi vásárra.

És mivel tavasz van, egy rakás turista meg egy csomó
nyaraló lesz ott, akik mind szeretnék a kertjüket egy kicsit
megszépíteni.

– Na és nagyapád? Szokott még… nos… sütögetni? –
Philly anyjának világképébe nem fért bele egy férfi, aki a
konyhában sürgölődik.

– Igen. És remekül csinálja. Büszke lehetnél rá.
– Nem is arról van szó, hogy ne lennék büszke rá, csak

egy kicsit furának találom. És ez az egész a te hibád,
Philomena. Te mutattad neki azt a műsort.

Philly felnevetett, és nem volt hajlandó bocsánatkérő
hangot megütni.

– Bevallom, soha sem hittem volna, hogy nagyapa



rákap a sütésre csak azért, mert látta a Bake Off!-ot, de
egyszerűen zseniális. Az emberek kifejezetten számítanak
rá, hogy szombat délelőtt őt is a standon találják. Még
megbízásokat is kap – tette hozzá büszkén.

Az anyja sóhajtott.
– Na persze, annál talán jobb, mint amikor azon az

öreg csotrogányon piszmog, de azért mégsem mondható
túlzottan férfias foglalatosságnak, nemde?

– Pedig tökéletesen férfias. – Philly tudta, hogy az anyja
ezt sohasem fogja belátni. – És télen mindenképpen jobb is
neki. A konyhában lényegesen melegebb van.

– Hát, igen, az a konyha, drágám! Egyáltalán mennyire
higiénikus ott sütni?

– Anya, csak egyszer jártál itt. Fogalmad sincs, azóta mi
mindent újítottunk, hogy a konyha a legmagasabb szintű
higiéniai követelményeknek is megfeleljen.

Marion nem felelt. Philly biztos volt benne, hogy alig
tudja megállni, nehogy ismét kifejtse, szerinte bármit
fejlesztettek a konyhában, attól még az egész ház
alkalmatlan rá, hogy emberek éljenek benne, főleg egy
Seamus korában lévő illető. Marion nyilván nem akart
vitába bocsátkozni, inkább így szólt:

– És van már valakid?
Philly megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy nem

kell újra végighallgatnia anyja eszmefuttatását arról,
milyen rosszat tesz a nagyapjának, ha ilyen hideg házban
él, ám a beszélgetés újabb fordulata nem töltötte el
felhőtlen örömmel.



– Nincs, anya! Ahogy múlt héten sem volt.
Az anyja felsóhajtott.
– De hát egyáltalán lehet ott, a világ végén találkozni

megfelelő fiatalemberekkel, akikkel barátkozhatnál? –
Marion nem volt nagy véleménnyel a birtoktól alig öt
kilométerre fekvő városkáról sem, pedig az igazán
kellemes hely volt.

– Mostanában nem. – E ponton Philly és az anyja végre
egyetértettek valamiben. Igen, jó lenne, ha a
korosztályába tartozó fiúkkal tudna találkozni. Vagy
legalább eggyel. A piacon a velük szemközt álló sajtos
standon dolgozott ugyan egy fiú, de Philly rettentő
bátortalan volt, és ha sajtra volt szükségük, mindig
inkább a nagyapját küldte. De ezt a világért be nem
vallotta volna az anyjának.

– Azon gondolkodtam, esetleg a kocsmában
megkérdezem, nincs-e szükségük beugró pultosra –
folytatta. – Az jó alkalom lenne rá, hogy fiatalok között
legyek.

Az anyja elégedetlenül cicegett, de nem tett
megjegyzést. Még volt egy apró mérgezett nyila, amit
kilőhetett a lányára, mielőtt kifejtette volna a véleményét
a kocsmai munkáról. Nem volt túlságosan elragadtatva
attól sem, hogy a lánya időről időre egy elegáns
ételszállító cégnek dolgozik felszolgálóként.

– Nos, azért arról ne feledkezz el, hogy itthon vár rád
egy nagyon kedves fiú.

– Anya, egyáltalán nem vár rám. Már van egy nagyon



helyes barátnője. – Az említett fiú egyébként tényleg
kedves volt, gyerekkorukban mindig együtt lógtak, de
soha nem vágyott kalandokra meg kockázatra, és ma már
nyugodt és biztos állása volt a szülei papírboltjában.

– Elhagyná, ha végre hazajönnél.
– És az milyen fényt vetne a hűségére? Egyébként ti jól

vagytok apával?
– Nagyszerűen. Csak aggaszt minket a két

meggondolatlan szökevény.
Philly felnevetett.
– Erre semmi szükség. És aligha nevezhetsz minket

meggondolatlan szökevényeknek. Nagyapa tiszteletre
méltó hetvenes férfi, és már én is hivatalosan felnőtt
vagyok.

– Huszonhárom éves vagy! Még alig lépted át a
felnőttkor küszöbét.

– Hány éves is voltál, amikor te és apa
összeházasodtatok? – Mivel erre a kérdésre pontosan
tudta a választ, Philly úgy érezte, megvolt a meccslabda.

– Jól van, rendben, csak tizenkilenc voltam, de a
koromhoz képest nagyon is érett, te pedig csupán
húszévesen…

– Minden rendben lesz, anya – vágott közbe Philly. –
Tudom, hogy így lesz. Beindul a kertészvállalkozásom,
Nagyapa pedig boldog. Mi másra vágyhatnánk még?

– Arra, hogy mindketten hazagyertek Írországba! De
tudom, hogy hiába. – Marion sóhajtott. – Örülök, hogy ti
ketten boldogok vagytok. És ne várjatok sokáig, hogy



eljöjjetek látogatóba!

Másnap a vásárban még a szokottnál is nagyobb volt a
zűrzavar. Hetente egyszer tartották a városközpontban, a
festői régi épületek előtt, amelyek között egy már-már
katedrális méretű, jelenleg plébániaként működő ősi
apátság is magasodott. Az épület előtt csüggesztő számsor
hirdette egy táblán, mekkora összeget kellene még
összegyűjteni, hogy a templom egyes leromlott részeit
renoválhassák, de így is gyönyörű volt.

Végre elérkezett a tavasz – legalábbis a naptár szerint,
mert a hőmérséklet pillanatnyilag nem igazolta ezt a
tényt. A nyaralótulajdonosok, akik a telet Londonban
vészelték át, kezdtek visszaszállingózni apró vidéki
házaikba, amiket szerettek volna kicsinosítani. A piacra
sokszor az idelátogató barátaikkal együtt mentek ki, és
mivel itt majdnem mindent meg lehetett venni, ami a
hétvégi kikapcsolódáshoz kellett, ráadásul élvezetesen
környezetbarát módon, nagy volt a zsúfoltság. Az, hogy
valaki két otthont is birtokol, a szemükben valószínűleg
elfogadhatóbbá tette, ha támogatják a helyi
kisvállalkozókat, legalábbis Philly szerint így
gondolhatták. És mert ő és a nagyapja ennek
haszonélvezői voltak, nem berzenkedett ellene. Majdnem
végig megállás nélkül sürögtek-forogtak. A sajtos standon
dolgozó hosszú hajú fiú, akit Philly nagyon
szimpatikusnak talált, szintén végig ott állt a pult mögött.
Ők is remek napot zártak.



Már éppen pakoltak, amikor egy magas, vonzó,
középkorú nő ment oda hozzájuk. Hullámos, sötétvörös
haját divatosan félhosszúra vágatta.

– Hát itt vagytok! Majd meghalok egy kis tortáért. És
néhány virágért.

– Helló, Lorna – köszöntötte Philly. – Mindjárt
csomagolok neked.

Lorna a pénztárcája után kutatott.
– Mennyi lesz?
– Ajándék – felelte Philly eltökélten. – Ha visszakapom

utána az edényeket. A virág semmibe sem került, ezt te is
tudod, és mivel te vagy a növénynevelde legjobb ügyfele,
megkapod grátisz.

– Ó, ha ezt tudom, talán nem kellett volna kérnem.
– Tényleg semmiség. Kapitány, te mennyit akarsz

kasszírozni a sütiért?
– Egy ötös nem túl sok? – kérdezett vissza az öregúr.
– Kész rablás, de részemről rendben – hagyta jóvá

Lorna.
– Ha meg nem sértelek, nem úgy festesz, mint aki éjjel-

nappal süteménnyel tömi magát – jegyezte meg a férfi,
miközben az árut egy zacskóba tette.

– Pedig igen! Na jó, időnként egy-egy falatot. A
maradékot felszeletelve beteszem a mélyhűtőbe. És ha
valami pompás édességre vágyom, be a mikróba, aztán
megpakolom fagyival. Isteni.

– Nem hangzik rosszul – jegyezte meg Philly. – Nekünk
is ki kell próbálnunk, Kapitány.



– Nos, akkor a receptért cserébe el kell árulnod, miért
hívod a nagyapádat Kapitánynak. Nem épp szokványos
nagyapanév, és már időtlen idők óta rá akartam
kérdezni, csak nem mertem.

– A hajóskapitányból rövidítettük – felelte Philly kis
szünetet követően.

– Sosem tetszettek a klasszikus nagypapás nevek –
vetette közbe Seamus. – Egyszer eszembe jutott egy
hajóskapitány magamról, amikor az unokáimat
gardíroztam. Arra kértem őket, hogy azontúl hívjanak
Kapitánynak, de csak Philly vette komolyan.

– Az anyámnak is tetszett – magyarázta Philly. – Azt
mondta, hogy nagyapa sok szempontból tényleg egy kicsit
kalózos, bár persze pontosan tudtuk, hogy valójában nem
ugyanazt jelenti a két szó.

Lorna nevetett.
– Nos, nagyon köszönöm. És hogy vannak a zsályáim?
– Nagyszerűen. Idén akkor több edénybe szeretnél

delphiniumot?
– Igen, azt hiszem. Annyira szépek voltak tavaly,

igazán hatásos volt a látvány. Küldök majd egy listát, mire
lesz mostanában szükségem. Persze korábban meg kellett
volna tennem, de te is tudod, hogy megy ez.

– Milyen kár, hogy az emberek nem láthatják a
kertedet! – sajnálkozott Philly.

– Hál’ istennek, nem az enyém – mondta Lorna. – De
tényleg kár, hogy ennyire el van dugva. Talán ha kicsit
előrébb leszünk majd a helyreállítással, megnyitjuk a



nagyközönség előtt. De ez még nagyon távoli terv.
Amikor Lorna elindult a kezében a sütivel és a

virágokkal, Seamus megjegyezte:
– Milyen gyönyörű alakja van ennek a nőnek.
– Igaz – helyeselt Philly –, de egy kicsit fiatal hozzád.
– Valóban – ismerte el a nagyapja.
Philly folytatta a pakolást. Az anyjának ahelyett, hogy

minden héten őt faggatja hosszasan a szerelmi életéről,
inkább az apósánál kellene kérdezősködnie.



Második  fe j ezet

A rá következő hétfő reggel a megbízója átnyújtott
Lornának egy csésze teát, és leült mellé a lépcsőre. Előttük
göröngyös, fűvel benőtt talaj terült el, amelyből (Lorna
legvérmesebb reményei szerint) egy napon ápolt gyep
válik majd. Mögöttük a méltóságteljes palladiánus bejárat
magasba szökő oszlopai. A Burthen-ház az udvarházak
közül a kisebbek közé tartozott, de egy átlagos családi
házhoz képest hatalmas volt. Mivel a régióra jellemző
mézszínű kövekből épült, nem volt egyszerű megoldani,
hogy valódi eleganciát sugározzon a megjelenése, de
Lorna magával ragadónak találta az épület kissé
megkopott szépségét. Tudta, hogy egyszer majd teljesen
felújítják, de az épület mostani arcát valójában még
jobban szerette.

– Na és – kérdezte Lorna – hogy ment a pénteki randi?
Peter, a ház és a környék ura, ahol minden felújítás

alatt állt, sóhajtott.
– Hát, valójában… – Elhallgatott, nyelt egyet, aztán

folytatta: – Remek volt.
Lorna szíve elszorult kissé.



– Ó, igen?
Peter optimistán merült bele az online társkeresés

világába, és az ötvenhét événél legalább két évtizeddel
fiatalabb nőket célzott meg. Mivel még mindig dús haja és
remek fogazata volt, nem is beszélve impozáns otthonáról,
volt is kik közül válogatnia. A randijai nagy része
katasztrofálisan sült el, és utólag rengeteget nevettek
Lornával a sztorikon, amikor elmesélte neki a
tapasztalatait. Mindeddig egyetlen alkalomról sem beszélt
ilyen feszengve. És amíg így volt, Lorna álmai is
háborítatlanok maradtak.

– Igen – bólintott a férfi. – Amellett, hogy
fantasztikusan nézett ki, igazán intelligens volt, és
pontosan a megfelelő kérdéseket tette fel.

Kortyolt egyet a kávéjából, aztán a zsebéből üggyel-
bajjal előhúzott egy csomag kekszet. Odanyújtotta
Lornának.

Lorna kivett egyet. Mindig szórakoztatta, amikor a
férfi randijai rosszul alakultak; türelmesen várta a
percet, amikor amaz rádöbben, hogy sokkal jobban járna
egy vele egykorú nővel, azaz vele. Gyerekkoruk óta
ismerték egymást, bár életük nagy részében egymástól
távol éltek. De most mindketten szinglik voltak, egymás
szomszédságában, és mégsem párként.

– Mesélj tovább – biztatta a férfit. – Nem a vagyonod
pontos adatai érdekelték? Nem így akarta ellenőrizni,
hogy valóban gazdag vagy-e, és nem csak a netes
profilodat színezted ki kissé?



– Ez nagyon cinikus megnyilvánulás volt, ugye, tudod,
Lorna?

– Ez tart fitten. – A nő kinyújtotta a lábát. Kényelmes
padok is kínálták magukat körülöttük, ahová leülhettek
volna, de ők mégis mindig a Burthen-ház lépcsőjén
kuporogtak, mint a gyerekek.

– Te is szimpatikusnak találtad volna – folytatta Peter.
– A kert is érdekelte, nem csak a régi művészek meg a
stukkós mennyezet.

– Ez jó jel. Egy nő a megfelelő prioritásokkal.
– Elmeséltem neki, hogy te újítod fel, és rögtön

kérdezősködni kezdett a pontos tervek felől.
– És te mindent részletesen elmondtál neki, igaz? –

Lorna a férfira mosolygott. Tudta, milyen felületesen
érdeklődik a másik a kert iránt. Petert örömmel töltötte el,
hogy ilyen tekintélyes otthona van, de a gyakorlati
kérdések nemigen izgatták.

– Csak annyit mondtam el neki, amennyit tudtam. – A
férfi hangjából védekezés csendült. – Hogy jó néhány éve
dolgozol rajta, és azt reméled, előbb-utóbb sikerül
visszaállítani az eredeti állapotot.

– Igen, az „előbb-utóbb” jelöli a legpontosabban a
várható időtávot – felelte Lorna. – Több segítségre van
szükségem a kertben, ha igazán átütő eredményt
szeretnénk elérni. – Azon kapta magát, hogy a kertet
húzza elő, mert így elterelheti a beszélgetést a férfi remek
randijáról.

De Peter nem ült fel erre a vonatra.



– Rendben, intézkedj. Vedd úgy, hogy meg is kaptad a
beleegyezésemet, hogy felvegyél valakit, de hadd meséljek
tovább Kirstie-ről.

Lorna eldöntötte magában, hogy megelégszik azzal,
hogy extra személyzetet vehet fel. Ha Peter mind ez idáig
nem döbbent rá, hogy ő lenne számára a tökéletes feleség,
valószínűleg már sohasem fog.

– Tehát mi teszi különlegesebbé azoknál a
tündérkéknél, akikkel korábban dolgod volt?

– Az esze. Szabadúszó rendezvényszervező. Már hallott
a Beatlesről, a poénjaimon is nevetett, szóval
általánosságban… briliáns. És nagyon csinos.

Lorna elmosolyodott, hogy leplezze sóhaját.
– Alig várom, hogy megismerjem. – Kissé mintha

szarkasztikusan csengett volna a hangja, de a férfi nem
figyelt fel rá.

– Hát nem tökéletes? Találkozni fogsz vele.
– Igen? Mikor?
– Amint sikerül megszerveznem. Rendezek egy

vacsorát, és az anyámat is meghívom. – Enyhén ráncolta a
homlokát, amitől a szemöldöke összecsúszott
arisztokratikus orra fölött. – Azt hiszem, jobb lesz, ha
minél hamarabb találkoznak, máskülönben később csak
bonyolultabb lesz.

– Valóban?
A férfi összecsapta a kezét.
– Persze! Te is tudod, milyen az anyám. Rettentően

sznob, és nagyon tüskés tud lenni a modora, ha valakit



nem kedvel.
Igen, Lorna pontosan tudta, milyen Peter anyja. Lady

Anthea Leonard-Stanley a barátnője volt. Az idős hölgy
annak idején Lorna anyjával is jóban volt, és Lorna is
mindig jól kijött vele. Antheán keresztül sikerült elérnie,
hogy megkapja a kertdizájner és -restaurátor (azaz
valójában a kertásó) állást a Burthen-házban. Anthea
melegszívű teremtés volt, de az ostoba embereket nem
állhatta. Lorna nem állította volna róla azt sem, hogy
sznob, de tény, hogy sokszor illette csípős megjegyzésekkel
a fia nem megfelelő választottjait.

– De másokat is meghívsz, ugye? Vagy csak te, Kirstie,
Anthea és én leszünk ott? – A gondolat rémülettel töltötte
el.

Ahogy nyilvánvalóan Petert is.
– Isten ments, dehogy! Egy csomó embert meg fogunk

hívni. Kirstie ismer valakit, aki szállíthatná a kaját. Bár
lehet, hogy felszolgálót is keresnünk kell.

Lorna összevonta a szemöldökét.
– Peter! Egyetlenegyszer találkoztatok, és máris úgy

gondolsz magatokra, hogy „mi”, akik együtt adnak
vacsorát? Nem gyors ez egy kicsit?

A férfi Lornára nézett, az pedig vissza rá, miközben
arra gondolt, bár ne találná olyan vonzónak. Hétéves
korában halálosan belezúgott Peterbe, és bár az elmúlt
éveket nagyrészt egymástól távol töltötték, ki-ki a saját
társával, a nő érzelmei mit sem csillapodtak.

A férfi zavartnak tűnt.



– Lorna, a találkozás végén hazavittem, aztán pedig
felhívtam, hogy jó éjszakát kívánjak, és… hát, majdnem
az egész éjszakát végigbeszélgettük.

A nő zakatoló szíve leereszkedett a Hunter
gumicsizmáig, és ott is maradt. Ez tényleg komoly.
Emlékezett rá, milyen az, amikor az ember életében
először találkozik valakivel, aztán képtelenek abbahagyni
a beszélgetést.

– Utána az egész hétvégét együtt töltöttük. Vasárnap
este megkértem Reget, hogy vigye haza.

Reg volt Peter sofőrje.
– Értem. Tehát szerelmes lettél. – Lorna igyekezett

vidám hangot megütni, és érzése szerint viszonylag jól
sikerült.

– Igen! – A férfi most először nézett a szemébe aznap. –
Te is velem örülsz, ugye?

Lorna kortyolt egyet a kávéjából, hátha nyer egy kis
időt, hogy összeszedhesse magát. – Ha tényleg ő számodra
az igazi, és tényleg annyira szeretitek egymást, hogy
örökké fog tartani, akkor természetesen boldog vagyok.
Miért is ne lennék?

– Annyira örülök! Mert néha arra gondoltam, hogy…
tudod… – elhallgatott.

Lorna jól ismerte ahhoz, hogy tisztában legyen vele, mi
jár a fejében: az, hogy vajon Lorna nem táplál-e
romantikus érzéseket iránta. Tudta, hogy ezt az
elképzelést mielőbb ki kell vernie a férfi fejéből, főleg így,
hogy igaz.



Felnevetett, és közben azon imádkozott, hogy a kacaja
vidámnak hangozzon, ne reménytelenül zavartnak.

– Peter, be kell vallanom, teljesen odáig voltam érted
hétévesen, de az azért nem most volt.

– Tehát tényleg, valóban velem örülsz?
– Persze. – És idővel valóban így lesz. Végtére is, ha

igazán szeretünk valakit, akkor mindent egybevetve
tényleg a legjobbat akarjuk neki.

– Csak mert tudom, hogy anyám mindig azt akarta,
hogy mi ketten összejöjjünk, és sohasem bocsátaná meg,
ha összetörném a szívedet.

Ezúttal Lorna nevetése kissé kevésbé volt
kényszeredett. Mindig is szerette volna tudni, vajon
Anthea sejti-e, hogyan érez Peter iránt.

– Szeretnéd, hogy beszéljek vele, és biztosítsam róla,
hogy nem így van?

– Megtennéd? Nagyon hálás lennék érte. Anélkül is
épp elég nagy kihívás, hogy pártolja az ügyünket, hogy
azt hinné, Kirstie kitúrt téged.

– Megpróbálom. – Lorna egy pillanatig hallgatott. – Van
már tervezett dátuma a vacsorának?

A legszívesebben úgy fogalmazott volna, hogy az
élettörténetük megosztása és a szeretkezés nem foglalta-e
le őket annyira, hogy nem jutott idejük a gyakorlati
kérdésekkel törődni, de visszafogta magát. Egyetlen
szavának sem szabad árulkodnia arról, hogy a férfinak
igaza volt az érzéseit illetően.

– Talán szombathoz egy hétre. Akkor ráérsz?



Lorna előhalászta a telefonját, és megnézte a naptárát,
bár anélkül is tudta, hogy ráér. – Úgy tűnik, oké.

– És tudsz keresni valakit, aki felszolgál?
– Felmerült már benned valaha, hogy felvegyél egy

személyi asszisztenst? A pénzed megvan rá, és nagyon
megkönnyítené az életedet – sőt ami azt illeti, az enyémet
is.

A férfi kacsintott.
– Minek fizetni egy alkalmazottat, ha az embernek van

egy kedves ifjú felesége, aki mindent elvégez?
Lorna mosolygott, hogy nyilvánvaló legyen: tudja, a

másik csupán tréfálkozott.
– Netán egy köztes lépésnek, mielőtt meglesz az a

bizonyos ifjú feleség?
Peter a fejét rázta.
– Semmi szükség rá. Bizakodó vagyok. Kirstie az igazi.

Alig várom, hogy te is megismerd. Tudom, hogy jól kijöttök
majd egymással.



Harm adik  fe j ezet

A Burthen-háztól elindulva Lorna a parkon keresztül
sétált hazafelé. A terület egykor őzek birodalma volt, és a
nő reményei szerint a jövőben valamikor majd egy ritka
birkafaj egyedei legelésznek rajta. Már korábban is
előfordult, hogy hallotta Petert egyik-másik barátnőjéről
áradozni, de ez más volt. A férfi nyilvánvalóan teljesen
elveszítette a fejét. És ha Kirstie is ugyanezt érzi, semmi
értelme, hogy Lorna tovább táplálja a lelkében a remény
pislákoló lángját. Jobb, ha igyekszik minél hamarabb
túljutni az ügyön.

– Lorna! – köszöntötte Anthea, és kitárta az ajtót. – De
jó, hogy végre egy civilizált ember jár erre! Ami azt is
jelenti, hogy végre ihatok egy rendes kávét.

Lorna kilépett a csizmájából. Peter anyja a Dower-
házban lakott. A férfi egyrészt azért vette meg a birtokot,
mert egy ilyen szép épület is tartozott hozzá, másrészt
azért, mert kezdenie kellett valamit a rengeteg pénzzel,
amit keresett.

Lorna szoros barátságot ápolt Antheával, és most
követte az asszonyt a konyhába.



– Hallottad? – fordult felé Anthea. – Peter hivatalosan
is szerelembe esett! – Sikerült úgy kiejtenie a szavakat,
mintha valami kimondhatatlanul közönséges dologról
beszélne.

– Szerintem igenis boldognak tűnik. – Lornát is
boldoggá tette, hogy nem neki kellett a hírt közölnie
Antheával. Igyekezett semleges hangnemet megütni.

– Mint aki megtébolyodott. – Anthea heves mozdulattal
az ősrégi Aga tűzhelyre csapta a teáskannát. – Pont most
beszéltem vele telefonon. Mesélt a tervezett vacsoráról.
Hogy őszinte legyek, Lorna, drágám, nekem könnyebb
lenne, ha kevésbé lelkesedne. Úgy értem, elveszítette
minden kritikai érzékét? Mégiscsak majdnem hatvanéves,
az ég szerelmére!

– Én, aki korban hasonló cipőben járok, állíthatom,
hogy ettől még nem feltétlenül lesz az ember bölcsebb.

– Ez igaz – helyeselt Anthea. – De ha a saját fiáról van
szó, mégiscsak reménykedik az ember. – A kannában
forrni kezdett a víz. Anthea löttyintett belőle egy kicsit a
kávéskannába, hogy felmelegítse, aztán elővette a kávét,
megőrölte, majd leforrázta. Egy kis kancsóba meleg tejet
töltött.

– Magamnak mindig instant kávét csinálok. A
látogatásod jó ürügy, hogy végre igyak egy valódit.

Lorna, aki már letelepedett az asztal mellé, mélyen
beszívta az illatot.

– Szerintem te csinálod a legjobb kávét az ismerőseim
közül.



Anthea két csontporcelán bögrét tett az asztalra. Ez
kompromisszum volt, mert a kedvenc klasszikus
kávéscsészéit gyakran kellett újratölteni.

– Köszönöm. – Kitöltötte a kávét. – Tehát szerinted nem
őrült meg teljesen? Az egyik este találkozik egy lánnyal,
aztán másnap gyakorlatilag összeköltözik vele?

– Már be is költözik? – Ez aztán a sokkoló hír.
– Nem, szerintem nem. De ez a vacsora – ha jól

értettem, a nő is elég sok barátját meghívja, akik ott is
éjszakáznak. Nem tudom, szegény alkalmazottak hogy
oldják meg az ágyneműkérdést. – Anthea a homlokát
ráncolva folytatta. – Csak hát olyan hirtelen történt. És
nekem kell gondoskodnom a virágdíszekről.

– Azt hittem, szereted csinálni.
– Szeretem is, de a templomban is én leszek a felelős

azon a héten, és semmi kedvem hozzá, hogy a házban a
nedves foltokat a növényinstallációkkal leplezzem.

– Megkérhetném rá Phillyt – javasolta Lorna. – Úgyis az
volt a tervem, hogy elhívom pincérkedni. Ha jól értettem,
Kirstie ismer valakit, aki szállítaná az ételeket, de szükség
lenne egy felszolgálóra. Meg talán egy konyhai kisegítőre
is. Philly mindkettőt vállalni tudná. Már ha nem foglalja
le túlságosan a piac.

– Ő az, aki a növényeket neveli? Kedves lány. Habár
mindig úgy néz rám, mintha attól tartana, hogy mindjárt
leharapom a fejét. – Anthea összevonta a szemöldökét. –
Lehet, hogy nem kellene mosolyognom? Szerintem a
mosolyom ijeszti meg őket.



Lorna felnevetett.
– Philly félénk, de nagyon hatékony. Megkérhetem,

hogy segítsen, de rá kell vennünk Petert, hogy rendesen
fizesse meg.

– Hm. Az a baj, hogy Peter mindig elbűvöli az
embereket, és azt hiszi, hogy mindent ingyen megkaphat.
Megmondom neki, hogy fizessen száz fontot. Az elég?
Nekem persze egy kisebb vagyonnak tűnik, de én még a
sötét középkorban élek.

– Nagyvonalú összeg, de észszerű – Lorna örömmel
gondolt rá, hogy Philly méltányos összeget kap a
munkájáért. – Már csak reménykedjünk, hogy ráér.

– Én biztos vagyok benne, hogy száz fontért rá fog érni
– jegyezte meg Anthea. – Kérsz egy kis kekszet? Vagy
pirítóst? – Lorna a fejét rázta. Anthea folytatta: – Tehát mi
a véleményünk erről a Kirstie-ről?

– Mivel még nem találkoztam vele, nehéz megmondani,
de Peter nyilvánvalóan teljesen odavan érte.

– Az ő korában ez nem hangzik túl észszerűnek.
– Szerintem kedves dolog. Hát nem mindnyájan arra

vágyunk, hogy elragadjanak minket az érzelmek?
– Isten ments, dehogy! Kislánykoromban sem akartam,

és most sem. – Anthea bőszen ecsetelte ellenérzéseit,
teljesen belelovalta magát. – Természetesen szerettem a
férjemet, de az érzelem úgy fejlődött ki, ahogy egyre
jobban megismertük egymást. Semmi szerelem első
látásra. Nem bízom azokban a szenvedélyekben, amelyek
csak úgy, villámcsapásszerűen előbukkannak a semmiből.



– Értem, miről beszélsz – felelte Lorna, akit két irányba
húzott a szíve. Élvezte volna, ha jól kibeszélhetik ezt az
ismeretlen nőt, de a lénye másik fele Peter mellé akart
állni. Ha az érzések köztük valódiak, jobb, ha megbékél a
helyzettel. – De ha az alapján ítélek, amit Peter mondott,
akár szimpatikus is lehet. Érdeklődött a kert iránt, ami
miatt máris hajlok rá, hogy megkedveljem.

– Szóval szerinted nem a pénze miatt hajtott rá?
– Nem hinném. Végtére is a házon még rengeteg a

munka. Peter nem is villog a vagyonával. Még az is lehet,
hogy a lánynak fogalma sincs róla, milyen gazdag.

– Szerinted tehát fukar.
Lorna nevetett.
– Dehogy! Csak tudjuk, mennyire óvatos – talán pont

ezért tudott így meggazdagodni –, de nincs feltűnő
kocsija… már ha nem számítjuk a sofőrt. – Elhallgatott egy
pillanatra. – Valójában abból, hogy sofőrje van, a lány
már tudhatja, milyen gazdag valójában. De adjuk meg
neki az esélyt. Legalábbis amíg személyesen meg nem
ismerjük.

– Remek. A lehető legjobb színben tűnünk fel, és csak
utána szedjük ízekre.

– De csak akkor, ha nem tudja, hogyan kell használni a
halkést – jegyezte meg Lorna.

Anthea nevetett.
– Bárcsak te lennél az, Lorna! Mi mindig olyan jól

megértettük egymást.
– Ha egyszer nem ez volt megírva a sors könyvében! De



így is mindig barátok maradunk. És remélem, Peter
nagyon boldog lesz.

– Igazán nagylelkű vagy, drágám. Ha a helyedben
lennék, én magamnak szerettem volna megkaparintani
azt a hihetetlen vagyont.

– Őszintén szólva én bőven beérem azzal, hogy
elégedett vagyok a munkámmal, szép házam van – Peter
és a te jóvoltodból, és egészséges vagyok. – Mindez azért
nem volt százszázalékosan elég, de erről Lorna inkább
hallgatott. – És a fiam szintén jól van, elégedett a
munkájával, ezt örömmel jelenthetem, szóval úgy érzem,
szinte tökéletes az életem.

– Milyen hihetetlenül bölcs tőled, drágám – állapította
meg Anthea.

Lorna azt kívánva, bárcsak ő maga is olyan bölcsnek
érezné magát, mint amilyen benyomást Antheában
keltett, hazament a kocsijáért, és elhajtott Phillyékhez.

Philly épp az üvegházban tartott szemlét a palántái felett.
Összerezzent, amikor mozgást hallott maga mögött.

– Ó, Lorna, te vagy az! De örülök!
– Seamus mondta, hogy itt vagy. Szerinte nem bánod,

ha kijövök ide hozzád. De miattam ne szakítsd félbe a
munkát.

– Látni akarod, hogy mit nevelek a következő
szezonra? Pont az imént jöttem rá, hogy rosszul
választottam, és minden a nyakamon fog maradni.

Lorna nevetett.



– Ugyanezt mondtad tavaly is, aztán minden elkelt.
– Igen, mert megvetted! – Philly attól félt, nem okos

dolog egyetlen ügyfélre alapozni az üzletét. Ez azzal járt,
hogy nem volt veszteség, de abban is biztos volt, hogy a
szülei nem értettek volna egyet vele. Nem szabad mindent
egy lapra feltenni.

– Azt vetetted, amire szükségem volt. De nem emiatt
jöttem. Lenne egy munka számodra. – Lorna homloka
kissé elfelhősödött. – Esetleg abba tudod hagyni egy időre,
amíg bent a házban megbeszéljük?

– Ez elég titokzatosan hangzik, de már jól fog esni egy
kis szünet.

A ház felé vették az irányt, és Philly közben azon
tűnődött, vajon Lorna miért tűnik olyan zavartnak. Teát
készített maguknak, és kerített mellé egy kis süteményt.

– Igazából ezért jöttem – jegyezte meg Lorna. Leült a
konyhaasztal mellé, és lelkes arccal figyelte, ahogy Philly
kése belemélyed a csokoládés édességbe.

– Ezt a nagyapám „gattox”-nak hívja – mondta Philly. –
Gâteau, de nagyapa többes számban mondja.

– Mostantól nekem is „gattox” lesz – jegyezte meg
Lorna.

– Tehát – kezdte Philly –, mit tehetek érted?
Lorna a homlokát ráncolta.
– Az a helyzet, hogy két dolgot is, és nem tudom,

mennyire leszel lelkes, mert szombati napról lenne szó,
márpedig tudom, hogy szombatonként mennyire lefoglal
a piac.



– Felszolgálói munka? Az megfelelne, ha este van.
– Igen, az, de a virágdíszítés is a te feladatod lenne.

Peternek és … – Lorna habozott pár másodpercig – Kirstie-
nek. Van egy új barátnője, és vacsorát adnak, hogy Peter
elbüszkélkedhessen vele az ismerősei előtt… meg az
anyjának, meg nekem, satöbbi.

– Ó! – Philly mindig is gyanította, hogy Lorna talán
maga is érez valamit Peter iránt, csak sohasem beszél
róla. – És milyen? Találkoztál már vele?

– Nem. Majd a vacsorán. Van egy étterem-tulajdonos
ismerőse, de kellene egy felszolgáló, meg talán valaki, aki
az előkészületekben is segít. És Anthea azt szeretné, ha te
készítenéd a virágdíszeket.

– Hosszú napnak ígérkezik, de szerintem rendben lesz.
A virágokat is nekem kellene szállítanom?

– Szerintem csak annyit várnak, hogy pár ágat vágj le
a birtokon. Néhány fa úgyis éppen akkor készül levelet
bontani, pár korai virágzású növény is lesz, meg van egy
rakás hagymás is.

– Pontosan így szeretem elrendezni a virágokat –
jegyezte meg Philly.

– Én is így gondoltam. És sikerült kialkudnom neked
érte száz fontot. De ebben a felszolgálás is benne van.

– Jól hangzik. – Philly gyors fejszámolást végzett. – Jobb,
mint a minimálbér. Vajon beleegyeznének, hogy előző
nap készítsem elő a díszítést?

– Biztos vagyok benne, hogy igen. Szólok Doreennak –
ismered? Ő a bejárónő. Én is ott leszek, hogy biztosan a



legjobb vázákat kapd meg. Némelyiket eldugták a
használaton kívüli szobákban.

– Pedig szerintem jó lenne, ha a ház többi részét is
belaknák. Szerinted is? Hatalmas az a hely, meg az az
óriási kert, és pillanatnyilag csak Peter meg a személyzet
lakja.

Lorna torkából halk sóhaj szakadt fel.
– Igen, szerintem is jó lenne, ha használnák. Talán

Kirstie több helyiséget kinyittat, és hétvégente partikat és
összejöveteleket rendeznek.

– A hétvégi partik igen jó hatással vannak a piacra –
bölcselkedett Philly. – Komoly pénzmozgásokat indítanak
be.

– És voltaképp úgy általában véve az egész városnak
jót tenne. Mivel a ház csak járótávolságra van, ez azt
jelenthetné, hogy besétálhatnak vásárolgatni, és a
kocsmába is beülhetnek… – Lorna elharapta a mondatot
a gondolatra, hogy Kirstie hogyan elnökölne a társasági
eseményeken Peter oldalán.

– Mintha ettől nem lennél annyira elragadtatva –
állapította meg Philly.



Negyedik  fe j ezet

Pénteken, amikor a vacsoravendégség előtt megérkezett,
Philly örömmel látta, hogy Lorna már ott áll a hátsó
bejáratnál. Egy kissé izgult a munka miatt, de a száz font
olyan szép, fóliasátorra fordítható összeg volt, hogy nem
mondhatott nemet a felkérésre.

– Helló, Philly – fogadta Lorna a lányt. – Nem
emlékszem, ismeritek már egymást Doreennal?
Megkereste az összes nagy vázát, én pedig hoztam egy
faágat, és metszettem neked sok más alapanyagot.
Mindent az istállóban találsz. Az a hely megfelel? Attól
tartok, a világítás nem éppen a legjobb.

– Ott vannak a vázák is – tette hozzá Doreen. – Úgy
gondoltam, három nagy csokrot lehetne készíteni az
ebédlőbe meg a társalgóba – őladysége mindig így szokta.

Philly bólintott. Nem volt benne biztos, hogy Anthea
tényleg lady-e, vagy ez csak becenév.

– Biztos vagyok benne, ha ő így szokta…
– És egy nagy kerüljön a hall asztalára – folytatta

Doreen. – Jó, hogy ma jöttél, mert elég sok munkád lesz
vele.



Lorna láthatóan kissé kényelmetlenül érezte magát.
– Megnézem, ki tudok-e csikarni számodra egy kicsit

magasabb fizetséget. Ha kétnapi munkád lesz, többet kell
kapnod egy százasnál.

Doreen ajka elkeskenyedett.
– Sok sikert hozzá! Én is szóltam, hogy a

vendégfürdőszobákba új tusolófüggönyök kellenének,
mire Peter megkérdezte, nem tudom-e inkább kimosni
őket. Nos, persze, meg tudnám tenni, de vajon tényleg ez a
legfontosabb dolog, amire az időmet kell pazarolnom,
amikor hamarosan tele lesz a ház vendégekkel? Így hát
azt mondtam, hogy nem. – Egy pillanatra elhallgatott. – Le
fogom küldeni Reget a B&Q-ba, és az összeget
hozzácsapom az élelmiszerszámlához. Ha ti rendben
vagytok, én vissza is megyek, hogy tovább keresgéljek pár
vállalható lepedőt. Még szerencse, hogy mindnyájan a
kocsmába mennek enni. – Az órájára pillantott. – Peter
szerint hat után kezdenek majd szállingózni. Remélem,
addigra kész leszek mindennel.

– Tudod, hány főre lehet számítani? – kérdezte Philly
Lornától, miközben egymás mellett lépkedtek az istálló
felé.

– Nem tudom a pontos létszámot, mert fogalmam sincs,
a helyiek közül kiket hívtak meg – felelte Lorna. – De az
biztos, hogy három pár fog itt éjszakázni, azaz hat fő. Én,
Anthea, az nyolc, meg, feltételezem, férfiak, hogy legyen
kivel beszélgetnünk, az összesen tíz. – Rövid szünet után
megállapította: – Egész sokan.



– Azt tervezem, hogy a dísz legyen nagy méretű, de
egyszerű – elmélkedett Philly, akit izgalomba hozott a
lehetőség –, és ha találok hozzá megfelelő anyagokat, a
hálószobákba is készítek néhány csokrot.

– Ezzel örökre beírnád magadat Doreen
aranykönyvébe – felelte Lorna. – Itt is vagyunk. –
Kinyitotta az istálló ajtaját. Belépve egy hosszú asztalt
pillantottak meg, amelyen kötegekben álltak a különféle
fákról és bokrokról származó virágzó gallyak. – Nem
apróztam el, gondolom, nem akarsz túlságosan sokat
piszmogni velük.

– Isteni illatuk van – lelkendezett Philly. Felemelt egy
köteg rózsaszín bimbókkal telehintett gallyat. – Ez a
Kikelet?

– Elképzelhető – hagyta rá Lorna. – Nem én ültettem.
Másfajta bangita is lehet. Szerencsénk van, hogy még
virágzik. Mivé lennénk a jó öreg viburnumfélék nélkül?

– Legalább valami egy kicsit megszínesíti a telet. No,
nem mintha ennek most aggasztania kellene minket –
jegyezte meg Philly. – Istenem, magnólia! Fantasztikus,
hogy egy egész csokorravaló van belőle!

– Vissza kellett vágni. És olyan helyen van, ahol senki
sem látja, szóval az sem számít, ha jövőre egy kicsit
visszamarad miatta.

Philly most egy másik gallyat vett a kezébe, amelyet
korallpiros virágok borítottak.

– Hogy én ezt a rózsaszín japánbirset is mennyire
imádom! Kapitány japonikának hívja. Ha valami



japánosra van szükség, én legszívesebben csak ezt
tenném önmagában egy vázába, és máris nagyszerűen
mutatna. – Észrevette, hogy Lorna a nagy halom
növényre mered. – Jól elboldogulok itt, Lorna. Gondolom,
neked is van még mit csinálnod.

Lorna vállat vont.
– Nem olyan vészesen sok, ha netán szükséged lenne a

segítségemre. – Zavartnak tűnt. – Beszéltem Peterrel, hogy
adjon neked több pénzt, hiszen a te feladatod lesz a
virágdíszítés is, és fel is szolgálsz, de olyan rémült arcot
vágott, mintha azt javasoltam volna, hogy hívjunk meg
pár marslakót is. Azt hiszem, megkérem Antheát, hogy
járjon közben az érdekedben.

– Nincs rá szükség, száz is elég.
– Nos, akkor segítek neked. Ki tudok menni, és hozok

bármit, amire még szükséged van. Ja, és egy egész mező
tulipán is vár ránk. De nem szedtem, mert néha nagyon
könnyen lehullatják a szirmukat.

Philly felemelte az egyik vázát.
– Ebben nem lenne bajuk. Legalábbis nem kellene,

hogy bajuk legyen. Ez elég mély.
Együtt készítették el a növénykompozíciókat, és

mindketten élvezték a munkát. Az eredmény néhány
fantasztikusan látványos összeállítás lett, és a
vendéghálókba meg a fürdőszobákba szánt kisebb
csokrok is elkészültek. Doreen egy fejbiccentéssel
nyugtázta a látványt.

– A virágok némileg álcázzák az általános



lepukkantságot.
– Nem úgy hívják ezt mostanában, hogy fényét vesztett

elegancia?
Doreen felhorkant.
– Szerintem nevezzük inkább szimplán lepukkantnak.

Másnap este Philly a megbeszéltnél korábban érkezett
meg a Burthen-házba, hogy ellenőrizze, milyen
állapotban vannak az előző nap készített virágcsokrok.
Elindult a ház mögött tekergő egyik úton, amelyik a
konyhába vezetett. Amikor belépett, meglepődve vette
szemügyre a helyiséget. Mintha egy harmincas években
játszódó filmsorozat helyszínére csöppent volna, már csak
egy csapat csipkés főkötős szobalány és a frakkot viselő
férfiak hiányoztak. A helyet elkerülte a huszonegyedik
század, és a huszadik is épp csak a lábujját dugta be.

Miközben az antik miliő miatt álmélkodott, észrevette,
hogy a szakács, aki pillanatnyilag vadul és szemmel
láthatóan teljesen magánkívül kapkodott, nem más, mint
a sajtospult mögül ismerős, hosszú hajú fiú.

A haja most nem lógott; éppenséggel szó szerint égnek
állt, mint amit ideges kezek számtalanszor
végigszántottak. Philly átvágott a helyiségen. A fiú arcán
látszott, hogy nemigen fogja fel, mi történik körülötte.

– Helló! – üdvözölte a lány. – A nevem Philly. Én fogok
felszolgálni, meg mosogatok.

A fiú tudatáig ekkor ért el, hogy egy másik emberi lény
áll előtte, és ráncba szaladt a szemöldöke.



– Nem te szoktál a virágosstandon állni?
Philly arcát elfutotta a pír – ezt világosan érezte.
– Igen, de a virágok mellett pincérkedéssel is

foglalkozom.
A fiú izzadt tenyerével megragadta a kezét.
– A nevem Lucien. Én lennék a szakács, de

katasztrófahelyzet van.
– Biztos vagyok benne, hogy valahogy megoldjuk. –

Philly reménykedett benne, hogy ez úgy hangzott, mintha
tényleg tudna segíteni.

– Nem hinném. A kiba… a tűzhely tönkrement.
Philly hálás volt, hogy a fiú az utolsó pillanatban

visszafogta a káromkodást.
– Hát, ez baj.
– Katasztrófa – ismételte a fiú.
Philly agyán átszaladt a gondolat, hogy e pillanatban

Lucien egy kicsit Craigre emlékezteti a Strictly Come
Dancingből, azzal a különbséggel, hogy Lucien hangja
még fantasztikusabb volt.

Ebben a pillanatban egy nő lépett be a konyhába.
Középmagas volt, és homokóra alkatú. Az arca szépen ki
volt festve, de a fején jó néhány konzervdoboz méretű
hajcsavaró egyensúlyozott.

– Helló – köszöntötte őket a nő. – Elnézést a
csavarókért. Csak azért jöttem le, hogy megnézzem,
minden oké-e, és megvan-e minden, amire szükségetek
van. Te vagy Lucien? A barátom szerint fantasztikusan
főzöl, ezért remélem, te vagy. Egyébként a nevem Kirstie. –



Megragadta Lucien kezét, és megrázta.
A fiú a homlokát ráncolta.
– Sajnos az a helyzet, hogy a tűzhely tönkrement.
Kirstie az ajkába harapott.
– Jaj, ne! Ez borzalmas! Biztosan nem lehet valahogy

életet lehelni bele?
Philly magában megjegyezte, hogy Kirstie nyilván egy

született optimista, aki nem akarja elfogadni, hogy a
tűzhely nem feltétlenül rendbe hozható.

– Attól tartok, nem – felelte Lucien. Philly most
valamivel nyugodtabbnak látta.

– Istenem, bérelnem kellett volna egyet! – kiáltott fel
Kirstie. – Vagy külső helyszínen előkészíttetni az ételeket.
– Lucienre nézett. – Bár a barátom azt mondta, hogy
remekül főzöl, és azonnal…

Doreen lépett be, kezében egy nagy, pókhálós
dobozzal.

– A szolgálati lakásban találtam – mondta. – Egy
elektromos főzőlap.

– Egyetlen ilyen nem lesz elég – jegyezte meg Kirstie,
mostanra láthatóan elfogadva a realitásokat.

– Nekünk is van otthon egy – szólalt meg Philly. –
Annak két lapja van. – Minden szem felé fordult, mire
ismét elpirult. – Telefonálhatok a nagyapámnak, hogy
hozza el.

Lucien újra ránézett, és Philly gyorsan félrekapta a
tekintetét. Valójában nem érezte magát zavarban – csak
nem tudott mit tenni a pirulás ellen.



– Nagyon jó lenne. De akkor is szükségünk van egy
tűzhelyre.

– Azt nem tudjuk… tudod… begyújtani? – Kirstie egy
ősrégi sparheltre mutatott. – Végtére is még van néhány
óránk.

– Én nem – mondta Doreen eltökélt hangon.
– Én sem – csatlakozott hozzá Lucien is. – A szüleimnek

is Aga van, de gázos.
– Kár. – Kirstie hangja most először tűnt csüggedtnek. –

Nem hinném, hogy Peter ebben tudna segíteni.
Doreen felnevetett, aztán a kezét a szája elé kapta.
– Én megpróbálhatom – ajánlkozott Philly.
– Te? – hitetlenkedett Kirstie. – Nem akarlak

megbántani vagy ilyesmi – remélem, nem foglak, de nem
vagy túl fiatal hozzá, hogy ismerd az efféle tűzhelyeket?
Esetleg a nagyapádat nem tudod megkérni? Mert ez a
szerkezet tényleg régi.

– Nem. Az a helyzet, hogy én sokkal jobban értek a
tűzgyújtáshoz, mint a nagyapám. – Észrevette, hogy
minden szem rá szegeződik. – Amikor beköltöztünk a
házba a nagyapámmal, találtunk az épületben egy
hasonlót. Pár hétig az volt az egyetlen főzésre alkalmas
eszközünk, utána tudtuk megszervezni, hogy legyen
palackos gáz, és vettünk egy nagy, négyes tűzhelyet.

– Te vagy a megmentőnk – jelentette ki Kirstie.
– Lehet, hogy nem – hűtötte le Philly. – Nagyon fontos,

hogy a fa elég száraz legyen. Vagy a szén.
– Szenünk nincs. Vagy van, Doreen?



Doreen határozottan megrázta a fejét.
– De láttam egy hatalmas halom száraz fahasábot –

mondta Kirstie. – Peter mutatta, hogy egy nagy tároló tele
van vele. Állítólag már jó néhány éve ott állnak, amióta
egy csomó fát kivágtak a birtokon. Már akkor itt volt,
amikor megvette a házat.

– Oké – mondta Philly. – Próbáljuk meg. És ha sikerül
begyújtanom a sütőt, természetesen a teteje is forró lesz. –
Doreenra nézett. – Nincs esetleg egy másik köténye? Nem
akarom összepiszkolni magamat – később fel kell
szolgálnom a vacsorát.

– Mindjárt hozok egyet – felelte Doreen. – És szólok
Regnek, hogy hozzon be pár fahasábot.

– Megkérjem nagyapát, hogy hozza el a
villanytűzhelyet? – fordult Philly Kirstenhez és Lucienhez.

– Igen, légy szíves! – felelték egyszerre.
Philly keresgélni kezdte a telefonját.
Egy óra múlva a tűzhely ontotta a forróságot, és a

három villanytűzhelyet is munkára fogták.
– Milyen vagány, hogy tudtad, hogyan kell begyújtani –

jegyezte meg Lucien, miközben Philly elrendezte a tálcán
a miniszendvicseket. – Köszi.

Szerencsére a konyhai forróság miatt Philly arca már
eddig is egy kicsit kipirult.

– Szívesen. Örülök, hogy tudtam segíteni.



Ötödik  fe j ezet

Lorna nagyon körültekintően választotta ki aznapi
öltözékét. A büszkesége forgott kockán. Nem hitte, hogy
versenyre tudna kelni egy harmincas évei közepén járó,
csodaszép nővel, de nem szándékozott úgy kinézni, mint
egy banya.

Haja természetes vörös színének nyújtott némi
támogatást – a dobozon lévő felirat is arról biztosította,
hogy megérdemli –, és munkálkodása eredményeként
látványosan mély árnyalatot kapott. Utána addig
mesterkedett a hajsütő vassal, míg a fürtjei látszatra
természetesen göndörödtek. Úgy döntött, hogy a
legkedvesebb ruhadarabját veszi fel, ami sohasem volt
divatos, de divatjamúlt sem: egy fekete, jól szabott, magas
galléros, peplumos blézert. Sötét aranyszínű, kerek
nyakkivágású felsőt, hosszú, sötétzöld szoknyát és lapos
sarkú csizmát választott hozzá. Mire a nyakában lógott a
kedvenc borostyán nyaklánca, amely ezüstbe foglalt,
nagy méretű gyöngyökből állt, és a fülében egy pár,
valamennyire a lánchoz illő fülbevaló csillogott, nagyjából
elégedett volt a megjelenésével. Az öltözék különféle



variációit már évek óta hordta, és mindig jól érezte magát
benne. Tisztes távolságban megállt a meglehetősen
rosszul megvilágított tükre előtt, amely a hall túlsó falán
lógott, és megállapította, hogy elfogadható a látvány.
Tudta, hogy az erősebb fény tönkretehetné az illúziót, és
ezt nem kockáztatta.

Már épp eléggé hozzájárult az este sikeréhez, ezért úgy
érezte, szükségtelen ajándékot vinnie. A borospince a
házigazda egyik hobbija, és Lorna segített Phillynek a
virágdíszítésben is. Csak elmegy, és a lehető legelragadóbb
formáját hozza.

Nyolckor magára öltötte antik fekete alpakakabátját,
ami ma is ugyanolyan fényűző darab volt, mint amikor
úgy tíz évvel ezelőtt megvette egy használtruha-üzletben,
aztán célba vette a házat a parkon keresztül.

Lorna felnőttkorának legnagyobb részét
egyedülállóként töltötte. Szinte csak annyi ideig volt
házas, hogy a fiának az apja adta a családnevét – ennél
sokkal többet aztán nem is, és bár időnként fel-felbukkant
egy-egy partner az életében, általában egyedül tett eleget
a partimeghívásoknak. Ennek ellenére sohasem tudott
teljesen hozzászokni, hogy csak úgy besétáljon egy
csevegésbe merült emberekkel teli terembe, ahol körbe
kell kémlelnie, remélve, hogy talál egy ismerős arcot a
tömegben.

Általában sikerült rábukkannia valakire, vagy ha
mégsem, megkörnyékezte a legfélénkebbnek tűnő
vendéget, és bemutatkozott neki. A megoldás nagyjából tíz



perc után mindig bevált.
Ezúttal más volt a helyzet. Azzal a nővel készült

találkozni, aki elhalászta az ő kiszemeltjét, még ha a
szóban forgó illető sohasem látott benne mást, mint jó
barátot és bizalmast.

A bejárati ajtó félig nyitva volt, ezért belépett, aztán a
kabátját a hallban lévő kanapén hagyta, reménykedve,
hogy a kandalló elég meleget ad majd odabent, és nem fog
fázni. Aztán kinyitotta a fogadószoba ajtaját, hogy
csatlakozzon a társasághoz.

Tudta, hogy a vacsorán tízen vesznek részt, de nem
úgy tervezte, hogy utolsónak érkezik. Most megkésve
eszébe jutott, hogy két pár Peter házában éjszakázik, és
úgy érezte magát, mintha elkésett volna.

– Hát itt vagy, Lorna – fogadta Peter, felemelkedve a
kanapéról, ahol addig ült egy rendkívül csinos nő mellett.
Nem volt nehéz kitalálni, hogy ő Kirstie.

– Gyere, ismerkedj meg azokkal, akikkel még nem
találkoztál. Bemutatom Kirstie-t.

A férfi olyan arccal mondta mindezt, mintha egy maga
által nevelt, díjnyertes versenylóval büszkélkedne. Lorna
nem tudta hibáztatni érte, Kirstie valóban lenyűgöző
látványt nyújtott. Kedvesen Lornára mosolygott.

– Üdvözöllek! Örülök, hogy megismerhetlek. Nagyon
sokat hallottam rólad, és már keresztül-kasul bejártam a
kertedet. És te ajánlottad Phillyt is, aki megmentette az
életünket.

A hangsúlya hallatán Lornának elkezdett járni az



agya, hogy lehetséges-e, bár ő eddig nem tudott róla, hogy
Philly szakképzett elsősegélynyújtó, és újraélesztést kellett
végrehajtania a konyhában.

– Tessék?
Kirstie bólogatott.
– Az az átkozott tűzhely tönkrement. Philly nagyapja

hozott ugyan egy kétplatnis rezsót – Doreen meg talált egy
szimplát, de csak Philly tudta, hogyan keltse életre az ósdi
Rayburnt, és így lett sütőnk.

– Semmi gond, édesem – Peter megpaskolta Kirstie
karját –, már megígértem, hogy szerzünk egy újat. A
szuperkategóriából, legalább nyolc gázégővel meg
wokégővel. Amilyet csak akarsz.

Lorna majdnem felnevetett. Peter megrögzött
takarékoskodása igencsak komoly próbatételek előtt áll. Ő
megbirkózott volna a ház rendkívül egyedi központi
fűtésével, a szigetelés és az egyéb modern vívmányok
hiányával. A lerobbant tűzhely helyett pedig valószínűleg
egy olcsó, hagyományos négyégős modellel is beérte volna.

– Mindkét dolognak nagyon örülök, annak is, hogy
Philly ilyen közkedvelt lett, bár nem lepett meg, és annak
is, hogy a ház némi modernizáláson megy keresztül.

– És a kerted! – folytatta Kirstie. – Elragadó lesz.
– Nos, valójában ez Peter kertje.
– Tudom, de nagy csalódásomra úgy tűnik, őt nem

túlságosan érdekli – jegyezte meg Kirstie, miközben
megragadta Lorna kezét, és megrázta.

Peter odahajolt, és arcon csókolta Lornát. A halovány



Acqua di Parma illat, amitől Lorna mindig elgyengült,
adott egy kis pikantériát a pillanathoz.

– Helló, Peter! – Anthea, Peter anyja közeledett a
középen álló csoport felé.

– Pompásan nézel ki, drágám! – köszöntötte Lornát, és
arcon csókolta. – Ismered Bobot? Ő a polgármester.
Gyanítom, hogy ismerős lesz, mert az arca ott van a helyi
újság minden számának címlapján.

– Ez azért nem teljesen igaz, Anthea – vetette közbe
Bob, aki nyilvánvalóan nem ismerte eléggé Antheát
ahhoz, hogy teljesen el tudjon lazulni a társaságában. –
De az igaz, hogy én vagyok a polgármester.

Aki úgy is néz ki, mint egy polgármester, jegyezte meg
magában Lorna, miközben mosolyogva kezet rázott a
férfival. Bob otthonosan mozgott a szmokingjában, és
Lorna kissé csalódottan vette tudomásul, hogy nem lát
egyetlen érdemrendet sem a mellkasán.

Kirstie a karjára tette a kezét.
– Anthea, Bob, ha megbocsátotok, szeretném Lornát

összeismertetni néhány művész barátommal.
Lorna egy kicsit furcsállta a gesztust, de követte

Kirstie-t a kerek asztal körül csevegő két pár felé. A
csoporttól távolabb egy férfi a festményeket
tanulmányozta. Lorna remélte, hogy az, amit éppen
nézett, elnyerte tetszését, mivel ő maga beszélte rá Petert,
hogy vegye meg, amikor egyszer együtt jártak egy
kiállításon.

– Bemutatom Jamie-t, aki régi barátnőm, Nat férje.



Natalie és Jamie Chambers. Ők pedig Rosalind és
Christopher Bloom. És, igen, ő ott Jack – azzal Kirstie a
távolabb álló férfi irányába mutatott. Az éppen a
következő festmény elé lépett, amelyet szintén Lorna
javasolt Peternek.

– Bemutatom nektek Lorna Buckthornt – folytatta
Kirstie. – Ő állítja helyre Peter kertjét, és még egy csomó
minden mást is csinál.

Lorna a csoportra mosolygott. Peter valóban elég sokat
mesélhetett róla Kirstie-nek. Ha más körülmények között
találkoznak, valószínűleg az első pillanattól kedvelte
volna a lányt. Kár, hogy momentán nem tudta teljesen
átadni magát a baráti érzéseknek.

– Jack – szólította meg a férfit Kirstie. – Gyere ide
köszönni!

A férfi engedelmeskedett.
– Bemutatom Jack Garnetet – szólt Kirstie.
Lorna a férfira mosolygott. Néhány évvel fiatalabb volt

nála, de kellemes fickónak tűnt. Jack rábámult, és a
homlokát ráncolta.

– Elnézést – szólalt meg. – Kirstie, megtudhatom a hölgy
nevét?

– Nem figyeltél, Jack? Lorna Buckthorn.
– Ó – így Jack –, nagyon udvariatlannak tűnhettem, de

azt hittem, ismerem magát valahonnan. – Megrázta
Lorna kezét.

– Helló – köszöntötte Lorna, és hirtelen úgy érezte,
mintha a másik a veséjébe látna.



Ebben a pillanatban Philly jelent meg, egy tálcán
pezsgőspoharakat egyensúlyozott.

– Helló, Philly – fordult hozzá Lorna. – De jó, pont erre
van szükségem. Hogy mennek a dolgok? Úgy hallom,
elhárítottál odalent egy tragédiát.

Philly, aki kissé feszültnek látszott, elmosolyodott.
– Hát, igen, az, hogy a tűzhely tönkrement, felért egy

kisebb katasztrófával.
Jack is elvett egy pohár pezsgőt.
– Van már valahol egy poharam – közölte.
– Semmi gond – nyugtatta meg Philly. – Elég poharunk

van. Megyek még egy kört a palackkal, hogy újratöltsem a
poharakat, most, hogy biztosan mindenkinek van miből
innia.

– Philly inkognitóban van itt – jegyezte meg Lorna. –
Pincérnőt játszik, de valójában fantasztikus kertész. Ő
neveli a növényeket az itteni kerthez.

– Bármivel keresi is a kenyerét, számunkra ma ő az
abszolút sztár – mondta Kirstie. – Ha a növénynevelést is
ilyen jól csinálja, zseniális lehet.

– Megyek, és hozok még néhány miniszendvicset. Nem
tudom pontosan, mikor fogjuk felszolgálni a vacsorát –
mondta Philly, lopva az órájára pillantva.

– A szendvicsek fantasztikusak – szólt közbe Natalie. –
Tartok tőle, hogy az első adagot rekordsebességgel
felfaltuk.

– És ha a vacsora késik, az nem a szakács hibája –
jegyezte meg Kirstie. – De ebben biztos voltam. Én



ajánlottam.
Peter is odalépett hozzájuk, és Lorna óhatatlanul

észrevette, milyen gyengéden bánik Kirstie-vel. Nem
tüntetett azzal, hogy a karját a nő dereka köré fonja, vagy
más látványos módon büszkélkedjen vele, hogy ők egy
pár, csak időnként finoman megérintette a nő karját, és
lágyan rámosolygott.

Lorna másfelé nézett, hogy összeszedje magát, és
rajtakapta a Jack nevű férfit, hogy még mindig az ő arcát
tanulmányozza. Ahelyett, hogy tovább figyelte volna Peter
és Kirstie kettősét, úgy döntött, inkább odamegy Jackhez.

– Még mindig arra próbál rájönni, vajon hol
találkozhattunk? Lehet, hogy van egy ismeretlen
ikertestvérem vagy alteregóm.

Jack elmosolyodott. Komor vonású arca megenyhült.
– Rá fogok jönni. A közbeeső időben mesélne valamit

magáról?
Lorna nem volt túlságosan elragadtatva tőle, ha

magáról kellett beszélnie, ezért elővette a begyakorolt
szöveget.

– Kertépítő és -restaurátor vagyok. Már körülbelül
három éve dolgozom Peter kertjén, de valójában
gyerekkorunk óta ismerjük egymást.

– Ezért kapta meg a munkát?
Lorna nevetett.
– Nem, hanem mert Peter anyjával, Antheával is jóban

vagyok. Találkozott már vele?
– Még nem mutattak be minket egymásnak, de az



eddigiekből arra következtetek, hogy figyelemre méltó
asszony.

Lorna bólintott.
– Amikor kijelentette, hogy csak én tudom a kertjét

rendbe hozni, Peternek muszáj volt beadnia a derekát. –
Pár pillanatig hallgatott. – És ön mivel foglalkozik?

– Kőfaragó vagyok. És szobrász.
Philly lépett be egy tálcányi étellel.
– Na, mi a helyzet odalent? – kérdezte tőle Lorna,

miközben elvett egy blinit.
– Úgy fogalmazhatnék, hogy szerencsére jócskán van

szendvics. Tömjétek tele a bendőtöket – javasolta a lány. –
A vacsorára még várni kell egy ideig.

Lorna kortyolt egyet a pezsgőjéből. Tudta, hogy bőven
van ital, és csak reménykedett, hogy mire leülnek a
vacsorához, nem lesznek mindannyian spiccesek. A
pezsgő, habár e pillanatban éppenséggel nagyon jólesett,
igencsak fejfájós másnapot tud okozni.

Jack hangja tört át a borús gondolatokon.
– Azt hiszem, rájöttem, honnan ismerős, de otthon

majd ellenőriznem kell – mondta. – Itt él a közelben?
– Igen, eléggé. Egy sétaútra van innét, szóval ihatok.

Ami szerencse. Peternél mindig nagyon jó a bor, és mindig
rengeteg van belőle. Ez furcsa is, mert Peter bizonyos
szempontból… – elhallgatott, mert rádöbbent, hogy éppen
azt készül egy idegennel közölni, hogy a házigazdájuk egy
garasoskodó alak. Hálátlanság lett volna.

– Én csak most ismertem meg, de elég szimpatikusnak



tűnik.
Lorna hálás volt a férfinak, hogy nem vett tudomást a

botlásról.
– Úgy érti, elég szimpatikus Kirstie szemszögéből? Mivel

én Peter barátja vagyok, azt szeretném megállapítani,
vajon Kirstie elég jó-e Peter számára. És véleményem
szerint igen, már amennyire az eddigiek alapján meg
tudom ítélni.

– Én nem ismerem túl jól. Csak néhány hete. De az a
hír járja róla, hogy nagyon inspiráló személyiség. A
barátaim szerint, ha egyszer belekezd valamibe, semmi
sem tudja megállítani, amíg véghez nem viszi. És
természetesen mindig izgalmas, ha az embert meghívják
vacsorázni a Nagy házba.

Lorna ebben a pillanatban rádöbbent, hogy Peternek
valószínűleg éppen ilyen lendületes személyiségű párra
van szüksége. Üzletemberként kétségkívül dinamikusan
tevékenykedett, de a magánéletben túlságosan is
szeretett hátradőlni és lustálkodni. Fel kellett rázni, és
rávenni, hogy ott költsön, ahol szükség van rá, és ne
kuporgasson feleslegesen. Ő maga valószínűleg
belenyugodott volna, hogy a férfi kedve szerint elvonuljon
a világ elől.

– És hogyan ismerkedett meg Kirstie-vel?
– Egy nyilvános kiállításon. Van néhány közös

barátunk. Művészek. – Összevonta a szemöldökét. – Nem
tudom pontosan, miért hívott meg.

Biztosan semmi köze nincs a tényhez, hogy vonzó,



vélhetően egyedülálló, és hímnemű, gondolta Lorna. De
hangosan csak ennyi mondott:

– Ön elsősorban szobrász és másodsorban kőfaragó,
vagy fordítva?

– Valójában nem különítem el magamban a kettőt. És
önnel mi a helyzet? Ön művész és emellett kertész?

– Igazából csak voltam. Művészeti iskolába jártam, de
amikor kiderült, hogy anya leszek, átváltottam a
kertészetre. Ez kielégíti a művészet iránti igényeimet is, és
sokkal megbízhatóbb megélhetési forrás.

– És a férje mivel foglalkozik? – Jack arca valamiképp
szigorúbbá vált.

Lorna megvonta a vállát.
– Nem tudom. Nem sokkal azután elváltunk, hogy a

fiam megszületett. Ha ma történne, nem házasodnánk
össze csak azért, mert teherbe estem, de annak idején ez
tűnt helyesnek. Még ha művészek voltunk is, és nem
nyárspolgárok. – Egy pillanatig hallgatott. – És önnel mi a
helyzet? Házas? Van gyereke?

– Nincs gyerekem. Néhány évig együtt éltem valakivel,
de nem lett kisbabánk. – A férfi mosolyát halvány
melankólia lengte be. – Talán így volt a legjobb.

– Tehát egyedülálló? Esetleg kipróbálhatná azt az
oldalt, amely összehozta Petert és Kirstie-t. – Az ajkába
harapott, mert nem tudta, nem kotyogott-e ki titkot azzal,
hogyan ismerkedtek meg Peterék, és mert rádöbbent,
hogy aligha ildomos ilyen javaslatokkal bombázni valakit,
akit ebben a pillanatban ismert meg.



– Nem hinném, hogy jó ötlet. – Jack egyáltalán nem
tűnt úgy, mintha meglepődött vagy megsértődött volna
Lorna javaslatán. – Azt hiszem, én jobban szeretek a való
életben összefutni az emberekkel.

– Én is – vágta rá Lorna. Közben azonban magában
eltűnődött azon, valójában hogyan is vélekedik a dologról.
Talán az egyetlen módja, hogy találjon magának egy
barátot, ha online próbálkozik. Egyébként csak az marad
neki, hogy figyeli, Kirstie és Peter milyen boldogok együtt,
ami elég lehangoló lenne. De mégsem tetszett neki
túlságosan az ötlet, inkább elvetette.

Ekkor Anthea lépett oda hozzájuk, a kísérője nélkül.
– Lorna, kivel beszélgetsz? Azt hiszem, fiatalember, mi

még nem ismerjük egymást.
Lorna bemutatta őket egymásnak, és figyelte kettejük

párbeszédét. Mulattatta, hogy Anthea nagyjából
ugyanolyan arccal tanulmányozza Jacket, mint Jack
Antheát. De mielőtt az asszony mondhatott volna valami
megbotránkoztatót, Kirstie tapssal hívta fel a vendégek
figyelmét, hogy szólni akar.

– Mielőtt vacsorázni mennénk, hölgyeim és uraim,
szeretném elmondani, miért is vagyunk itt. Nemcsak
azért, hogy összeismerkedhessünk Peter családjával –
Kirstie széles mosollyal feléjük nézett, Lornát is a
családtagok közé sorolva –, és ők is találkozhassanak pár
barátommal, hanem mert ez a város harcot vív valamiért,
és nekünk egyesítenünk kell az erőinket, hogy
megnyerjük!



– Hm – mormolta Anthea Lorna fülébe. – Gondoltam,
hogy van a vacsorának más apropója is, nem csak a
barátkozás.

– Miféle harc? – tette fel a kérdést Bob, a polgármester.
– Ha arról a szupermarketről van szó a körforgalomnál…

– Annál sokkal fontosabb dologról – jelentette ki
Kirstie. – Elismerem, hogy nem vagyok helybéli, és nem is
a környékről származom, de talán ez az oka, hogy új
nézőpontból tudom szemlélni az eseményeket.

– Tehát ha nem a szupermarket, akkor mi? – vetette
közbe Anthea kissé bosszús hangon.

– A katedrális! – jelentette be Kirstie.
Csend telepedett rájuk. Aztán Bob szólalt meg:
– Nem katedrális, hanem egy nagy apátsági templom.
– És ez jelent bármi különbséget? – vágott vissza Kirstie.

– Van egy információs tábla a „nagy apátsági templom”
előtt, ami világosan mutatja, hogy két éve egy fillért sem
kaptak! Ez siralmas. Adott egy csodálatos műemlék épület,
és önök… mi… hagyjuk, hogy összedőljön! Jack, mondd el,
kérlek, ki vagy, és mi megy a templomban.

– Jól jött volna egy figyelmeztetés előtte – szabódott
kissé Jack –, de Kirstie-nek igaza van. Rettentő sok pénzre
lenne szükségünk.

– Elnézést – szólt közbe Bob –, de ön kicsoda?
– Én vagyok a templom kőfaragója. Jack Garnet a

nevem.
– Elnézést – ismételte Bob. – Ismertem a nevét, de az

arcát nem.



– Az én hibám, nekem kellett volna körültekintőbben
bemutatnom Jacket – mentegetőzött Kirstie. – De az a
helyzet, hogy van egy ötletem, hogyan tudnánk
adományokat gyűjteni.

– Azzal, hogy hozzámész Peterhez – suttogta Anthea, de
úgy, hogy csak Lorna hallja.

– Pillanatnyilag csak egyetlen eseményt gondoltam ki,
de azt hiszem, inkább egy egész rendezvénysorozatra
lenne szükség ahhoz, hogy elég adományt gyűjtsünk,
amivel a művészeket és a templomot is támogathatnánk. –
Kirstie mosolyt küldött művész barátai felé. – És a
rendezvény: megnyitni Peter kertjét a közönség számára!

Lorna úgy érezte, mindjárt megfullad, és muszáj volt
egy nagyot kortyolnia a pezsgőjéből.

– Micsoda? Még sehogy sem állunk vele.
– Tudom, hogy még messze nincs kész – így Kirstie. – De

máris gyönyörű, és az az elképzelésem, hogy
rendezhetnénk a kertben egy kültéri szoborkiállítást –
talán valamikor május végén. Az utolsó hétvégén. Ez
lehetőséget adna a művészeknek arra, hogy a nagy
méretű alkotásaikat is kiállíthassák, amelyek egyébként
alig jutnának el a közönséghez. Belépti díjat szednénk,
lenne teázó, koncert, szóval egy teljes hétvége vonzó
programokkal itt, Peter kertjében.

Lorna Peterre nézett. Arra számított, hogy elfehéredett
az arca, sőt talán el is ájult. De a férfi kifejezetten
bizakodónak tűnt.

– Neked tetszik az ötlet? – tette fel a kérdést a fiának



Anthea. Nyilvánvalóan ugyanarra a reakcióra számított,
mint Lorna.

– Kirstie meggyőzött róla, hogy milyen nagyszerű az
ötlete. – Peter sugárzó arccal nézett le a nőre. – Arra fog
inspirálni minket, hogy minél szebbé varázsoljuk a kertet.
– Elkapta Lorna pillantását, és bizonyára az sem kerülte
el a figyelmét, hogy a nő szája vonallá keskenyedik, a
szemöldöke pedig megemelkedik. – Lorna fantasztikus
munkát végez, amióta csak belekezdett, de a projekt
erőforrásigényét kétségbeejtően alulbecsültük.
Gyakorlatilag egyedül dolgozott, holott szüksége lenne
néhány asszisztensre. És Reg is örömmel vezetne egy
fűnyíró kistraktort.

– Szerintem az neked is tetszene, Peter – vetette közbe
az anyja.

– Hát, igen – helyeselt Peter. – És azt hiszem, épp itt az
ideje, hogy én is kivegyem a részem a munkából. Most,
hogy már folyamatosan itt tartózkodom, és talán ezentúl
nem is egyedül – gyengéd pillantást vetett Kirstie-re –,
szeretnék tenni a közösségért is.

– Jó neked – szólt közbe Lorna. – Engem inkább csak
megrémít a kilátás, hogy a kertet megnyissuk a közösség
előtt – még ha hatalmas, meztelen nimfaszobrokkal
tereljük is el a figyelmüket róla. A város viszont szerintem
igencsak boldog és hálás lesz, ha látják, hogy szíveden
viseled a helyi ügyeket.

– Akár a városi tanács munkájába is
bekapcsolódhatnál, ha szeretnél. Tárt karokkal



fogadnának egy hozzád hasonló üzletembert – így Bob.
– Én inkább az adománygyűjtésre összpontosítanék –

ellenkezett Peter. – És arra, hogy a ház újra tökéletesen
funkcionáljon.

– Nos, szerintem ez fantasztikus ötlet – szólalt meg most
az egyik művész. – Szeretek nagy méretekben dolgozni, és
ritkán nyílik alkalmam rá, hogy a nem rendelésre
készített munkáimat bemutathassam. Bár talán nem a
saját gyönyörűségemre kellene dolgoznom. Persze azért
mindig áhítozom a nagyszabásúbb alkotásokra, de
ilyesmit ritkán rendelnek tőlem.

– Benne vagy, Lorna? – Peter egy lépést tett Lorna felé.
– Tudom, hogy ez nagy terhet rak a válladra.

– Ha megkapom az erőforrásokat – felelte a nő –, akkor
állok elébe. – Barátságosan a férfira mosolygott, hogy
megmutassa, milyen tökéletesen boldog Kirstie-vel közös
terveik hallatán. Holott egyáltalán nem volt az. A láng,
amely benne lobogott, csak lassan fog kihunyni, de
méltóságteljesen akart visszavonulni. Nem fog Kirstie-vel
vetélkedni. Ha akkor nem tudta megszerezni Petert,
amikor nem volt versenyhelyzet, most, miután a férfi
szerelmes lett egy ilyen szupernősténybe, erre még
kevesebb esélye van.

Örült, amikor Doreen megjelent. A házvezetőnőre
szinte rá sem lehetett ismerni fekete ruhájában.

– Hölgyeim és uraim – szólította meg a vendégeket
méltóságteljesen –, a vacsora tálalva.

– Csak körülbelül egy órát késett, és még csak nem is



vagyunk mindnyájan részegek – jegyezte meg Anthea
fojtott hangon. – Ha még az étkező hőmérsékletét is
sikerült fagypont fölé tornászniuk, nem is lesz akkora
kínszenvedés. Jöjjön, Bob!

Lornának, miközben Jack odakísérte az asztalhoz, feltűnt,
hogy valaki, talán Philly, kisebb csodát vitt véghez az
általában sarkvidéki hangulatú étkezőben. A
kandallóban csak úgy táncoltak a lángnyelvek, gyertyák
sokasága lobogott az asztalon és másutt is, ami biztos
alapként szolgált, a virágdíszítés pedig drámaian
egyszerű volt. A helyiségben alig észrevehető füstszag
terjengett, a fahasábok eleinte füstölhettek. Elképzelhető,
hogy a gyertyák is ezt hivatottak elfedni.

– Kevésbé lehangoló, mint vártam – jegyezte meg
ezúttal emeltebb hangon Anthea. – Előfordulhat, hogy
még az étel is ehető lesz, ha a háziasszonyunk által
agyondicsért szakács összeszedte magát. Talán hibát
követtem el, hogy ettem egy omlettet indulás előtt.

Kirstie füléig nyilván eljutott a megjegyzés, és Lorna
azt is látta, ahogy egy halovány felhő fut át a vonásain;
sőt még egy halk sóhajt is hallani vélt.

Az egyik művésznő – Lorna úgy emlékezett, Natalie a
neve – szintén hallotta Anthea szavait.

– Én már kóstoltam Lucien főztjét. Fantasztikus a fiú.
Nagyon tehetséges. Szóval, hacsak nem igazán nagy étkű,
határozottan hiba volt megennie azt az omlettet. – A
mondottakat sugárzó mosollyal körítette.



Ezúttal Kirstie arca kifejezett pánikot tükrözött. Nem
szerette volna, ha a kedvese anyját egy barátja vérig sérti,
miután ő már annyi energiát belefektetett, hogy a lehető
legjobb színben tűnjön fel előtte.

Anthea azonban nem vette szívére a megjegyzést.
– Önnek valószínűleg igaza van, de ha az ember ennyi

idős, mint én, és nem eszik rendszeresen, rettentő
hangosan tud korogni a gyomra. Én nem hallom – süket
vagyok, mint az ágyú, de maguknak, fiataloknak kínos
lenne hallgatni.

Mindenki kacagott.
– Kérem, keressék meg a névkártyájukat, és

foglaljanak helyet – rendelkezett Kirstie.
– Ó, a jó öreg placement! – Anthea franciásan ejtette a

szót. – Milyen okos. És milyen szokatlan manapság.
Szükségem lesz az olvasószemüvegemre.

– Itt a helye. Mellettem – sietett a segítségére Bob.
– És az öné mellettem – fordult Jack Lornához.
Lorna leült a székére, és mosolyt villantott a másik

szomszédja, Natalie férje, Jamie felé. Csalódottan kellett
tudomásul vennie, hogy bár a férfi udvariasan viszonozta
a mosolyt, az arckifejezése arról árulkodott, hogy
figyelmen kívül hagyja mint nőt, mert a kora miatt
egyáltalán nem érdekes számára. Lorna nem állta meg,
hogy ne szurkálódjon egy kicsit.

– Tehát, ha megtehetné, hogy a világon bármelyik
szobrot megvásárolja, melyik lenne az, és miért?

Jamie szemmel láthatóan meghökkent:



– Hát, nem is tudom…
– Képzelje el, hogy akkora háza és kertje van, ahol

bármilyen hatalmas szobor elfér, szóval ne fogja vissza
magát csupán a méret miatt.

– Még így sem tudom – mondta Jamie.
– Én tudom, mi lenne az – szólt közbe Jack. – Elizabeth

Frinktől a Korai ló.
Lorna meglepetten emelte rá a tekintetét.
– Pontosan ezt választanám én is. Micsoda véletlen!
– Engem valamiért nem lep meg – felelte Jack. És olyan

pillantást vetett rá, hogy Lorna megborzongott.
Lehet, hogy Jamie tudomást sem vett róla, az

öregasszonyról, de Jack szemmel láthatóan nem csak
szexuális tárgyként kezelte a nőket. Ő talán észrevette,
hogy az idősebb hölgyeknek is lehet néha érdekes
mondanivalója.



Hatodik  fe j ezet

Odalent a konyhában Philly végre eljutott odáig, hogy
levegye a kötényét.

– Nem gond, ha most már hazamegyek?
Igazából nem tudta, kit is kell megkérdeznie, Lucient

vagy Doreent, ezért inkább csak úgy belemondta a
levegőbe, remélve, valaki majd rávágja, hogy „nem baj”.

– Dehogy, drágám! – mondta Doreen. – Annyit
dolgoztál, mint egy igásló. Szívesen megkérnélek, hogy
gyere el holnap reggel segíteni reggelit készíteni. Engem
nem szakácsnak alkalmaztak. Nem kellene arra kérniük,
hogy én főzzek a vendégekre.

– Én elkészíthetem a reggelit – ajánlkozott Lucien. –
Megkérdezhetnéd Kirstie-t, hogy megfelel-e úgy. –
Elhallgatott egy pillanatra. – Nem konkrétan arról van
szó, hogy a beleegyezésére várok, hanem fizetséget
szeretnék érte.

Doreen elgondolkodva nézett rá.
– Mondhatom, én örülnék, ha te csinálnád. Nekem a

főtt tojás is gondot okoz, nemhogy a buggyantott!
– Mi lenne, ha most rögtön megkérdeznéd Kirstie-től? –



javasolta Lucien. – Akkor talán Philly is megkapja a
pénzét.

– Rendben. Már túl vannak azon a fázison, hogy
további kávét meg teát, meg a fene se tudja, milyen
lónyálat kérjenek – állapította meg Doreen. – Felmegyek.

Pár perc múlva Kirstie-vel tért vissza.
– Drágáim! Fantasztikusak voltatok! Mindenki el volt

ragadtatva. Még Peter rémisztő anyjának is minden
megfelelt.

Philly egy szót sem szólt, de egy pillanatig mély
közösséget érzett Kirstie-vel. Antheát ő is rémisztőnek
találta.

– Ez nagyszerű – mondta Lucien. – Ha számításba
vesszük a körülményeket…

– Tudom! Ígérem, mire legközelebb jössz, rendes
tűzhely lesz.

Lucien elmosolyodott, és kiseperte az arcából a haját.
Már levette a szakácssapkáját, ami az este során végig a
fején volt, és a fürt újra a szemébe hullott.

– Talán a legközelebbi alkalommal még nem. Doreen
szeretné, ha maradnék, és holnap elkészíteném a reggelit
a társaságnak.

Kirstie szeme tágra nyílt, először az örömtől, aztán a
csalódottságtól.

– Ó, Lucien, ez szuper ötlet, de hol aludnál? Sok
hálószoba van, de azok, amelyek lakhatók, mind
foglaltak.

– Nincs gáz. A furgonban is tudok aludni.



– Arról szó sem lehet! – szörnyedt el Kirstie.
– Dehogynem. Rendszeresen ott alszom – vigyorgott a

fiú. – Úgy alakítottam ki, hogy kétnapos munkákat is
tudjak vállalni. Én magam szereltem mindent.

– Hát, ez csodálatos. Tudtam, hogy Doreen nincs
túlságosan oda. – Kirstie olyan mosolyt villantott
Doreenra, ami ékesen bizonyította, mennyire igyekszik
elnyerni Peter környezetének rokonszenvét. – Én meg is
értem. Rendben, Philly… hadd adjam oda a pénzedet. – A
ruhája zsebéből előhúzott egy köteg bankót. – Egy
százasban egyeztünk meg, de szerintem legyen inkább
kettő. Óriási segítségünkre voltál a sütőkérdésben is.

– Komolyan? – hitetlenkedett Philly.– Fantasztikusan
nagylelkű tőletek. Nem is hittem volna, hogy… – elharapta
a mondatot. Kedvelte Kirstie-t; nem akart Peter ellen
beszélni azzal, hogy elárulja, milyen fösvény hírében áll.

– Tudom. Peter egy kissé túl óvatos, de abban teljesen
egyetértettünk, hogy ezen a vacsorán nem szabad
spórolnunk. Sok szempontból is nagyon fontos. Igen, jobb
is, ha most visszamegyek a vendégekhez. Egyébként,
Doreen, nem vettünk mi néhány napja egy üveg Bailey’st?

– Szerintem nem – hüledezett Doreen.
– Kár. No, mindegy. Valahogy le kell beszélnem őket a

különleges lángoló sambucáról.

Philly boldogan sétált a kocsija felé, ami nagyjából másfél
kilométernyi gyalogútra volt a háztól. A lába sajgott, és
azért imádkozott, hogy legyen még otthon a bojlerben



annyi forró víz, hogy le tudjon zuhanyozni, még ha fürdőt
nem is vehet; de mégiscsak ott lapult a táskájában a
kétszáz font! Más szóval egy fóliasátor és még pár
apróság.

Lassan haladt a sötét, sárral borított úton, amikor
meglátott egy kocsit az út szélén. És szinte biztos volt
benne, hogy tudja, ki ül benne.

Össze kellett szednie a bátorságát, hogy leparkoljon a
kocsi mögött, és kiszálljon megnézni a sofőr arcát, mégis
nem egy kalapácsos gyilkos-e az, aki éppen olyasvalakire
vadászik, mint ő, de Philly elővette a zseblámpáját, és
indult, hogy kiderítse, mi történt.

– Ez a hülye dög jármű – közölte Anthea, amikor
megpillantotta Phillyt. – Te vagy a lány, aki Lorna
növényeit neveli, igaz?

Philly helyeselt, miközben hálát érzett és meg is
lepődött, hogy ez az érdes modorú öreg hölgy nem „a
pincérnő”-nek titulálta.

– Segíthetek valamiben? Van nálam telefon, ha
szeretné kihívni az autóklub mentőszolgálatát.

– Nem vagyok a tagja. És van saját mobilom is, csak azt
nem tudom, kit hívjak.

– Nos, a nagyapám korábban autószerelő volt. Hívjuk
fel őt? Vagy haza tudom vinni a saját kocsimon, és
megkérhetjük a nagyapámat, hogy reggel hozza rendbe a
kocsit.

Anthea torkából elnyújtott sóhaj tört elő.
– Annyira utálok az emberek segítőkészségétől függeni.



Nagyra értékelem a függetlenségemet.
– Az, hogy valaki hazaviszi, mert a kocsija lerobbant,

még nem jelent függést. Csak észszerű döntést. –
Valamiképp Anthea ezúttal a szokottnál kevésbé tűnt
ijesztőnek.

– És mit gondolsz, a nagyapád mit tud tenni?
– Hát, ha ő maga esetleg nem tudja megjavítani, akkor

is el tudja vontatni egy szervizbe. Van egy vontatója. –
Philly elhallgatott. – Nem szeretné, ha hazavinném?

– Tudom, hogy ostobán hangzik, de nem szívesen
hagyom itt ezt a vén csatalovat. Megtenné, hogy
hazamegy, elmondja a nagyapjának, hol vagyok, és ha ő
nem bánja, hogy ilyen későn ide kell jönnie…

– Nem hagyhatom itt magát – ellenkezett Philly. – És
már tényleg késő van. Lehet, hogy a nagyapám inkább
nappali fényben szeretne ránézni a kocsira.

– Lehet, hogy már le is feküdt?
– Nem. Mindig megvár. Nem igazán hiszi el, hogy már

elég nagy vagyok ahhoz, hogy este dolgozzak.
– Igaza is van. Nagyon fiatalka vagy.
– De megbízható kocsim van.
Anthea felnevetett.
– Azt hiszem, be kell adnom a derekamat. Tehát lennél

olyan kedves, hogy elviszel a kocsidon magatokhoz? Ott
meg tudnám vitatni a nagyapáddal, mi legyen a teendő.

– Természetesen. – Philly egy kicsit habozott. – De előtte
felhívom, hogy számítson ránk. – Nem szerette volna, ha a
nagyapja a foltos, a Pogues whiskyt hirdető



reklámpólójában nyitna ajtót. Kapitány meg is halna a
szégyentől.

– Kapitány? – szólt a készülékbe. A nagyapja néhány
másodperccel az első csörgés után felvette a telefont. – Itt
van velem… – megdermedt, mert rájött, hogy nem tudja,
mi Anthea pontos megszólítása – az egyik vacsoravendég.
Lerobbant a kocsija. Elviszem hozzánk, hogy meg tudjátok
beszélni.

– Persze. Előveszem a szerszámaimat meg a bikázó
kábelt. Lehet, hogy az aksi rendetlenkedik. Milyen kocsi?

Philly megkérdezte Antheát.
– Volvo. Gyakorlatilag még a háború előttről.
Philly szóról szóra közvetített.
– Lehet, hogy egy régi Amazon. Hosszú évekig

gyártották. Nagyon egyszerű javítani.
Miután Philly letette, képtelen volt abbahagyni a

mosolygást. Nagyapja egyszerűen a fellegekben járt a
lehetőségtől, hogy éjnek évadján őt hívják egy elromlott
kocsi miatt. A világon két dolgot szeretett a legjobban:
embereken segíteni, és öreg kocsikat javítani.

Amikor Kapitány kinyitotta az ajtót, Philly rögtön látta,
hogy igyekezett kicsípni magát, mert rendes ingben és
nadrágban volt, mellénnyel és nyakkendővel. Az öltözék
enyhe ír nomád stílusjegyeket viselt magán, de ennél több
kivetnivalót igazán nem lehetett találni az összhatásban.

– Jöjjenek be! – Seamus szélesre tárt ajtóval tessékelte
be az érkezőket. – Philly mindjárt feltesz egy kanna teát,
maga pedig elmondhatja, mi történt a kocsival. Gondolom,



nagyon a szívéhez nőtt. És miért is ne nőtt volna? Ki
mondhatná rájuk, hogy nem érző lények, nem igaz?

Philly gondolatban sóhajtott egyet, miközben ment,
hogy elkészítse a teát. Nem elég, hogy a nagyapja úgy néz
ki, mint aki a Bazi nagy roma lagzi című sorozatból lépett
ki, emellett mintha egyébként is ott járt volna, ahol az
angyalok énekelnek. Vagy a trollok, ahogy ő mondaná.
Mindazonáltal csupán egy szívességet készült tenni
Antheának, és nem az volt a célja, hogy megnyerje őt egy
életre. Philly csak azt sajnálta, miért nem tud rájönni,
miként kell Antheát szólítani. Még sohasem fordult hozzá
közvetlenül, de Doreen „őladysége”-ként emlegette. Vajon
tényleg valódi lady, vagy csak Doreen csúfolódik így
munkaadója anyja háta mögött?

Anthea és Seamus követte Phillyt a konyhába, ami jó
döntés volt. Nem volt túl nagy a rend, de ez volt az
egyetlen jól fűtött helyiség. A jéghideg (és szintén
rendetlen) nappaliban az éjnek ebben a szakában
képtelenség lett volna megmaradni.

– Üljön le, drága asszonyom – kínálta hellyel Seamus
Antheát, aki kötelességtudóan szót fogadott. – Kérem,
mondja el, mi történt.

– Nos, alighogy elindultam, kigyúlt egy piros lámpa, így
hát megálltam az út szélén, hogy le tudjak gurulni, ha
netán nem indul újra. – Itt rövid szünet következett. – És
nem indult.

– Úgy hangzik, mintha a generátor vagy az
akkumulátor hibásodott volna meg. Viszek magammal



egy pótékszíjat és az indítókábelt. Itt marad a melegben,
amíg elmegyek, hogy megnézzem, mi a baja a kocsinak.

Philly, miközben a teavizet melegítette, egy pillanatra
megrettent. A gondolat, hogy ki tudja, milyen hosszan
kelljen csevegnie ezzel a rémisztő idős hölggyel (még ha
pillanatnyilag egy hajszálnyival kevésbé is festett
ijesztően), hátborzongató volt. Ráadásul tényleg alig állt a
lábán.

– Inkább visszamennék magával – mondta Anthea. –
Tényleg nagyon szeretnék hazajutni.

– Emiatt egy percig se aggódjon. Haza tudom vinni –
ajánlkozott Seamus.

– Nem szeretném egy árokban hagyni a jó öreg
kocsimat éjjelre. Reggelig azon aggódnék, hogy
visszakapom-e egyáltalán – mondta Anthea.

– Jól van, legyen magának igaza. Akkor… – A nagyapja
minden egyes kimondott szava egyre ír hangzásúbb volt
Philly fülének. – Megteszi az a megoldás, ha elviszem a
teherautómon? Vagy inkább az ifjú hölgy legyen a
sofőrje?

– Ó, dehogy – ellenkezett Anthea. – Philly bizonyára
nagyon kimerült. Egész este fel-alá szaladgált a lépcsőn,
hogy kiszolgálja a fiam vendégeit. Nekem tökéletesen
megfelel, ha elvisz teherautón. Nem ez lesz az első
alkalom.

Philly pár perc múlva kikísérte őket, miután sietve
felhörpintették a teájukat. Aztán ment lefeküdni. A
nagyapja elboldogul, ha meg nem, úgyis telefonál.



Miután mindenkitől elköszönt, Lorna megkereste a
kabátját, és belebújt. Közben magában megállapította,
hogy lényegesen jobban mulatott, mint számított rá. Ezt
egyrészt Kirstie-nek köszönhette, aki kiváló
háziasszonynak bizonyult, és annak, hogy Jack rendkívül
szórakoztató vacsorapartner volt. Mindig is szűkében volt
olyan férfi ismerősöknek, akik valóban odafigyeltek arra,
amit mondott, de most, hogy már jócskán túl volt a
termékeny koron, még ritkábban lelt efféle kincsre.
Szomorú volt belegondolni, hogy minden szexepiljét
elveszítette, de már beletörődött, különösen miután Peter
ügyet sem vetett rá, csak bizalmasaként és kertészeként
tekintett rá. De Jack társaságában izgalmas
beszélgetőpartnernek érezte magát.

Éppen kilépni készült az ajtón, amikor a férfi
megjelent.

– Hazakísérem.
Lorna rámosolygott.
– Erre tényleg semmi szükség. Csak a parkon kell

átmennem. És biztos nem fogok rablóval összefutni, a
szellemek pedig nem ijesztenek meg.

– Akkor is hazakísérem. Pont arra megyek – azzal Jack
karon fogta.

– Ez egészen más irány! Ha a városban lakik, az
pontosan a park másik oldala. Van egy jó gyalogút…

– Ismerem a gyalogutat – azon jöttem. De szeretnék
biztos lenni benne, hogy épségben hazaér.

Lorna igencsak kellemesnek tartotta, hogy egy



keménykötésű karra támaszkodhat – még ha nem volt is
szüksége támogatásra –, így hát nem ellenkezett tovább.

Nem szóltak egy szót sem, miközben a parkon át
gyalogoltak egy ritkán használt, ezért némileg sáros
ösvényen. Rövidesen meg is érkeztek Lorna házának
ajtajához.

– Szívesen behívnám – kezdte Lorna, mert úgy érezte,
ezt kell tennie.

– Ne, nem kell. Késő van. – A férfi lefelé nézett Lornára,
az arcát megvilágította a tornácon égő lámpa. – Igazán
örülök, hogy megismerhettem.

Lorna bólintott.
– Nos, akkor jó éjt.
Ekkor következett egy kínos pillanat, mert Lornának el

kellett döntenie, hogy megcsókolja-e a férfit, vagy ne. A
többi vendéget vidáman arcul csókolta búcsúzóul, de ez
most más volt.

Jack eldöntötte helyette. Előrehajolt, és megcsókolta az
arcát.

– Jó éjt.



Hetedik  fe j ezet

Lorna bosszankodva riadt fel álmából másnap reggel
hatkor. Annak ellenére, hogy előző este később feküdt le,
mint szokott, és nagyon fáradt volt, ráadásul szilárdan
eltökélte, hogy reggel majd tovább alszik, mert semmi oka
rá, hogy korán keljen, belső ébresztőórája kiverte a
szeméből az álmot.

Bekapcsolta a rádiót, és megpróbált még szundikálni
egy kicsit, de néhány perc múlva feladta. Ha már úgyis
felébredt, miért ne kelne fel? De a lustálkodásnak tett
engedményként egy gyors tusolás után ismét felvette a
pizsamáját és a köntösét, aztán lement a földszintre, hogy
főzzön egy teát.

Tudta, miért volt olyan nehéz újra elaludnia. Egyrészt
az előző este elfogyasztott alkohol utóhatása miatt,
másrészt annak tudta be, hogy a vacsora óta igencsak
megváltozott az élete. Találkozott Kirstie-vel, akit nem
tudott nem kedvelni, miközben azt is el kellett fogadnia,
hogy Peterrel láthatóan olyan párost alkotnak, akiket
mintha az isten is egymásnak teremtett volna. Peter
ezentúl biztos nem fog úgy tekinteni rá, mint potenciális



társjelöltre, miután kapcsolatba került egy ilyen
szeretetre méltó fiatal nővel, mint Kirstie.

De Lorna ennek ellenére nem érezte magát
nyomorúságosan az este folyamán – egyáltalán nem.
Kifejezetten élvezettel vetette bele magát a hosszú
beszélgetésbe egy új ismerőssel, aki történetesen férfi.
Álmában újraélte a társalgást, miközben a többi vendég
kavargott és cserélődött a háttérben, most pedig,
miközben arra várt, hogy a víz felforrjon, meggyőzte
magát, hogy tényleg gyakrabban kellene eljárnia
otthonról.

Bár a nap sugarai már kezdtek áttörni a felhők között,
csípős idő volt. Mivel még akár az ágyban is
heverészhetett volna, úgy döntött, egy kicsit kényezteti
magát, és begyújtott a fatüzelésű kandallóba, aztán
takarót csavart maga köré, és a kanapéra kucorodva
maga elé húzta a laptopját, hogy ellenőrizze az e-mailjeit
és a közösségi média eseményeit.

Önkéntelenül is Kirstie járt az eszében, legfőképp az a
terv, hogy szoborkiállítást rendezzenek a Burthen-ház
parkjában.

Fantasztikus esemény lehetne. Bár a kertnek csak
viszonylag kis része volt tökéletes rendben, jó néhány
olyan hely kínálkozott a kevésbé gondozott részeken is,
ahol kifejezetten jól mutatnának a nagyobb méretű
szobrok. És Lorna abban is biztos volt, hogy az emberek
eljönnének megnézni. A Burthen-ház mindig is élénk
kíváncsiságot gerjesztett mindenkiben. Azok, akik első



alkalommal jártak a városban, nem mulasztották el, hogy
kérdezősködjenek Peter és a ház iránt, no és hogy mikor
nézhetnék meg közelebbről.

Csak az volt a kérdés, vajon mennyi adomány folyna
be belőle, de – bár neki magának is nagyon keményen
kellene dolgoznia, meg a Peter által jóváhagyott segítők
betanítása is jelentős erőfeszítésnek ígérkezett – Lorna
boldogan vállalta volna a feladatot. Már maga az
élményszámba menne, hogy Peter érdeklődik a kert iránt,
ha Kirstie rábeszéli és bátorítja.

Bár nagyon sok aktuális fejlemény örömre adott okot,
a reménysugár, hogy Peter valaha is lehetséges
partnerként tekintsen rá, kétségtelenül kihunyt.
Lornának bele kellett törődnie.

Letette a laptopot, és lehunyta a szemét, erőszakkal
átterelve gondolatait Peterről a kertre. Milyen
növényekre lenne szükség? Mi lenne a leggyorsabb
módszer, hogy rendbe tegye a parkot?

Az ajtaján felhangzó kopogásra riadt fel. Még félig
aludt, amikor félredobta a takarót, és az ajtóhoz ment,
hogy kinyissa. Jack volt az.

Ha volt bárki a világon, akivel nem akart úgy
találkozni, amikor az arcán egy mákszemnyi smink sincs,
az pontosan Jack volt. Peter már látta festetlen arccal (és
látszólag fel sem tűnt neki), de Jack vadonatúj ismerős
volt. Lorna nem akarta, hogy a férfi egy öregedő nőnek
lássa, még ha az volt is. Azt szerette volna, ha a férfiban az
a benyomás marad róla, hogy egy érdekes nő, aki



gyertyafénynél nem néz ki rosszul. Nem tehetett mást,
mosolygott.

– Ó! – hőkölt hátra a férfi. – Ilyen borzasztóan korán
van még? Nem tudtam aludni. Attól tartok, nem figyeltem
az órát.

Lorna az órájára pillantott.
– Háromnegyed kilenc van.
– Atyám! Nagyon sajnálom. Túlságosan korán van még

ahhoz, hogy vasárnap reggel rátörjek valakire. El is
megyek, majd később visszajövök.

A férfi zavarát látva Lorna kissé megnyugodott.
– Miért nem jön be? Még nem reggeliztem. Kér egy

pirítóst?
A férfi arcán felragyogó megkönnyebbülés miatt

megérte ilyen bátornak lennie.
– Most, a pirítós szó hallatán jöttem rá, hogy még nem

is reggeliztem. De továbbra is sajnálom, hogy
felébresztettem.

Lorna becsukta a vendég mögött az ajtót.
– Tetszik a háza – jegyezte meg a férfi, és követte

Lornát a konyha felé.
– Nagyon olcsón bérlem, mert a birtokon dolgozom.

Kissé hűbéries. De a ház nekem is tetszik. Kicsi, de
számomra pont megfelel. Csendes, de mégsem elszigetelt.
A többi házat nyaralóvá alakították, és elég gyakran
laknak bennük vendégek. – Egy pillanatra elhallgatott,
mert eszébe jutott, hogy az ő háza is erre a sorsra volt
szánva, a helyzet csak Anthea közbenjárására változott



meg, mert az asszony ragaszkodott hozzá, hogy a
kertésznek márpedig lakást kell biztosítani.

– Teát vagy kávét kér? Felteszek egy kannát, aztán
felszaladok felöltözni.

– Kávét kérek. Elkészítsem?
– Igen, legyen szíves – felelte Lorna. – Ott a daráló, a

kávét pedig abban az edényben találja. Ott lesznek a
szűrők, a kávéskanna pedig amott.

Most, hogy megmutatta a férfinak, mit hol talál, Lorna
felment az emeletre. Kevésbé volt nehéz találnia egy
nadrágot és egy csinos V nyakú felsőt, mint eldönteni,
hogy mennyire fesse ki magát. Végül annyi smink mellett
döntött, amennyi elég ahhoz, hogy kinézzen valahogy, de
kevesebb az előző estinél. Végül az összeállítást
megkoronázta egy színes gyöngysorral, és úgy érezte,
hogy a külleme vállalható.

Miközben a lépcsőn lefelé lépkedett, már érezte a kávé
illatát. A férfi talált egy lábast, és tejet melegített.

– Remélem, nem bánja – mentegetőzött. – Csak arra
gondoltam, hogy egy kis tejjel mégiscsak vasárnapibb a
kávé, mint ha csak úgy felhörpinti az ember, mint egy
átlagos hétköznap reggel.

Lorna egyetértése jeleként bólintott.
– Hétközben tényleg nem nagyon szoktam a

tejmelegítéssel bajlódni. Ettől sokkal különlegesebb. Tehát
pirítóst? Vagy készítsek egy kis zabkását? Van tojás is, de
szalonna nincs…

– A pirítós tökéletes.



– Rendben. Van egy kis házi lekvárom is, ha kér. Nem
én készítettem – tette hozzá Lorna sietve. – Anthea.
Emlékszik rá tegnap estéről?

– Hogy is felejthetném el. Fantasztikus asszony.
– Az. És most teszek egy hasábot a tűzre.
– Majd én. Muszáj hasznossá tenni magamat, ha már

így meghívattam magamat reggelire.
– Rendben. Ráteszem ezt az egészet egy tálcára, és

akkor ehetünk bent az asztalnál, és élvezzük a kandalló
melegét.

Miközben megpakolta a tálcát, Lorna ráébredt, hogy
kifejezetten várja a közös reggelit Jackkel. Igazán könnyű
volt élvezni a helyzetet, miután túljutott a sokkon, hogy
hálóköntösben nyitott ajtót egy rendkívül vonzó
pasasnak.

– Tehát – kezdte Lorna, miután mindketten túl voltak
az első szelet pirítóson. – Mi hozta az ajtóm elé ilyen korán
reggel?

– Istenem, tényleg sajnálom. De… nos… egy kicsit kínos
számomra…

Lorna nem szólt közbe, türelmesen várt.
– A szoborkiállításról lenne szó. Szeretnék körülnézni a

parkban, hogy el tudjak kezdeni gondolkozni rajta, mit
lehetne kiállítani.

– Kifejezetten helyszínspecifikus alkotásra nem lesz idő
– vetette közbe Lorna. – Csak pár hetünk van.

– Igaz, de nekem van pár kész darabom, ami alkalmas
lehet, és biztosan több fickónak is vannak a kertbe illő



szobrai. Feltételezem, magának még nagyon sok munkája
lesz vele.

– Én is arra számítok, igen. De ez Kirstie asztala.
Valójában szerintem vele kellene beszélnie. Reggeli után
megteheti. Akkor már alkalmas lesz az idő a látogatáshoz.
Ha jól sejtem, a többi vendég valószínűleg még ott fog
iszogatni.

A férfi elrágta a pirítós utolsó falatját.
– Igazából abban reménykedtem, hogy maga vezet

körbe.
– Semmi szükség rá, hogy bárki körbevezesse…
– Igaz, de én szeretném. Minél jobban megértem a kert

koncepcióját, annál könnyebben tudok dönteni. – Kortyolt
egyet a kávéjából. – Rettenetesen közeli a határidő
egyébként. Kétlem, hogy Kirstie pontosan tudja, mire
vállalkozott.

Lorna tudta, hogy nagyon szeretne Jackkel menni, de
kötelességének érezte, hogy lelkiismeret-vizsgálatot
tartson előtte, van-e bármiféle ellenérv. Egyelőre nem
talált egyet sem.

– Nos, nincs semmi különösebb programom mára, és
nem rossz ötlet körbesétálni, mellesleg pár jegyzetet
készíteni, szóval mehetünk együtt is. Hozom a
gumicsizmámat meg a jegyzetfüzetemet.

A férfi fogta a kezét, mialatt belebújt a csizmájába. A
szorítása erőt és biztonságot sugárzott. Lorna
megállapította, milyen jó testfelépítésű. Magas, edzett és
izmos. Feltételezte, hogy a kövek emelgetése és a kétkezi



munka alakították ilyen széppé az izmait. Peter is magas
volt, de vékonydongájú.

Amikor rajta volt a csizma, Jack elengedte a kezét, és
nem fogta meg többször. Miután Lorna bezárta az ajtót, és
a kulcsot a zsebébe dugta, bevallotta magának, hogy
örülne, ha a férfi átkarolná. Tegnap este, miközben
hazafelé ballagtak, jólesett az érintése.

Végigsétáltak a házhoz vezető ösvényen. Ami tegnap
este, a lejtőn lefelé, rövid sétának érződött, most
némiképp hosszabb volt, talán azért is, mert időről időre
megálltak, hogy szemügyre vegyék a különféle
látványosságokat.

– Mi a véleménye, lenne, aki egészen idáig eljön,
miközben a szobrokat nézi a parkban? – kérdezte a férfi. –
Van egy birkózópárosom, amelyik remekül mutatna
ebben a mélyedésben, de az ideszállításuk rettentő drága
és nagyon nehéz lenne. Nincs értelme, ha kutya sem nézi
meg.

– Nem tudom, Kirstie-nek pontosan mi jár a fejében –
vallotta be Lorna –, de el tudom képzelni, hogy lesz olyan
jól szervezett, hogy konkrét útirányt ad meg a
látogatóknak, amit követhetnek. Végtére is csak
ötpercnyire vagyunk a háztól. – Lorna homloka elborult. –
Ültetni már nincs időnk semmit, de maga szerint is jobban
nézne ki ez a rész, ha alaposabban lenyírnánk?

– A birkózóimnak jobban tetszene a hosszúra hagyott
fű. Attól természetesebbnek hatna a csatájuk.

– Tudja, ki nyeri meg? – mosolygott Lorna.



A férfi a fejét rázta.
– A jelenlegi állás szerint bármelyikük lehet.
Odaértek a házhoz, ami most, a tavaszi napsütésben

különösen magával ragadó látványt nyújtott. Ebből a
szögből nézve tökéletesek voltak az arányai, ahogy ott
fészkelt a kertek és a park fölött; sőt a felújításra szoruló
részek sem látszottak. Lorna mindig szánt rá egy
pillanatot, hogy gyönyörködjön a látképben, és hálásan
gondoljon Peterre, hogy megvette a birtokot, és így ő is
megkaphatta ezt a területet, amit nagyon megszeretett.

Most megszólalt:
– A tervezett kerteket errefelé találjuk…
Ebben a pillanatban a virágoskertre néző

franciaablak kinyílt, és Kirstie kiáltott oda nekik:
– Éppen kávézunk, van kedvük csatlakozni?
– Köszönjük, de mi még továbbmegyünk – felelte Jack. –

Lorna körbevezet, mert szeretném megtalálni a legjobb
helyeket, mielőtt valaki más lecsapna rájuk. Lehet, hogy
másképp nem lenne alkalmam, hogy kisajátíthassam
magamnak a hölgy társaságát, ezért most kihasználom a
lehetőséget.

– Akkor esetleg nem jönnek át ebédre, miután
végeztek? Lucien még itt van, és csodákat művel a
sertéscombbal.

Jack a rövidnél is rövidebb pillantást vetett Lornára,
majd válaszolt.

– Jól hangzik, de már meghívtam Lornát a helyi
kocsmába ebédelni.



– Erre már nem tudok mit mondani – adta meg magát
Kirstie, és bement a házba.

– Rettentően sajnálom – Jack nem hagyta Lornát
szóhoz jutni. – Ha szeretné a társasággal együtt
megkóstolni a sertéssültet, mehetünk, de jobban
szeretném…

– Körbemehetünk, mindketten jegyzetelhetünk, aztán
hazamehetek. Nem kell aggódnia az ebédem miatt –
mondta Lorna. Nem tudta pontosan eldönteni, mit szól
Jack birtokló magatartásához. Egy kicsit összezavarodott.
Hosszú ideje nem volt kettesben férfival. Nyilván
elfeledkezett az illemszabályokról.

– Én tökéletesen elégedett leszek, ha eljön velem
ebédelni. Kifejezetten jól főznek, és biztos vagyok benne,
hogy sült sertéscomb is van, ha arra vágyik. Mi a
véleménye?

Lorna nevetett.
– Azt hiszem, még túl kevés idő telt el a reggeli óta

ahhoz, hogy az ebédet tervezgessük, de ha végzünk, és
még mindig áll az ajánlata, lehet, hogy boldogan
elmegyek magával a kocsmába.

A férfi megkönnyebbültnek látszott.
– Örülök. Nem akartam belerángatni semmibe, és önző

dolog tőlem, hogy azt akarom, csak velem törődjön.
Nem túlzott, és Lorna eltűnődött rajta, vajon miért

akarja a férfi ennyire kisajátítani a társaságát. Talán
abban bízik, ha ebédidőig végig a kertben bóklásznak,
addigra minden szükséges információ a birtokába jut?



– Én két listát írok – jegyezte meg fél óra múlva Lorna.
– Egy „muszáj” és egy „ha van időnk” listát. Peter
megígérte, hogy kapok segítőket, de nem tudom, találok-e
olyasvalakit, akiben annyira megbízom, hogy önállóan
tud dolgozni. Bár ha lenne egy jó ültetési tervem, és a
növények… – Elhallgatott, mert hirtelen letaglózta a
felismerés, milyen hatalmas munkáról van szó. – Őszintén
szólva nem bízom benne, hogy ez kivitelezhető. Azt
hiszem, javasolni fogom Kirstie-nek, hogy a kertet hagyjuk
ki, és csak egyszerűen állítsuk fel a szobrokat a parkban.

– Kár lenne – vetette ellen Jack. – Lehet, hogy nem lesz
minden olyan tökéletes, ahogy szeretné, de már az, amit
eddig megcsinált, magáért beszél.

Lornát elfutotta az öröm.
– Már sok minden itt volt, amikor belekezdtem.
– Az a kék folt például ott volt azok alatt a fák alatt?
– A gyöngyikék? Nem. Teljesen birtokba vették az

ágyások egy részét, ezért megritkítottam őket, és
áthoztam ide. Ha a napfény a megfelelő szögből érkezik,
mindig egy tó jut róluk eszembe.

– Tényleg hasonlít, bár amikor az ég szürke, elég
furcsa, hogy a tó ilyen rikító színben pompázik.

– Nekem akkor is jobban tetszenek a kék tavak úgy
általánosságban – jegyezte meg komolyan Lorna.

– Nekem is! – nevetett a férfi.

– A legtöbb növény, amit most el tudok ültetni, teljes
pompájában viríthat a kiállítás időpontjára – állapította



meg Lorna körülbelül egy óra múlva. – Csak arra kell
támaszkodnom, amit az elmúlt néhány évben
tapasztaltam. Bár valószínűleg néhány olyan darabot is
kereshetnék, ami már virágzik.

– Biztos vagyok benne, hogy jó lesz – vélte Jack. – És ha
már a segítségről beszélünk, mintha valaki azt mondta
volna, hogy annak a lánynak, aki tegnap este felszolgált,
van valami köze a növényekhez is. Ő nem tudna segíteni?
Nagyon szorgalmasnak tűnik.

– Milyen remek ötlet! Nem értem, hogyhogy nekem
nem jutott eszembe! Tudom, hogy különféle alkalmi
munkákat kell vállalnia, hogy fenn tudja tartani magát.
Valószínűleg sokkal jobban fog örülni, ha kertészkedhet,
mint ha pincérkednie kell. Csak azt kell kiderítenem,
Peter vajon mennyit hajlandó fizetni neki. De ezzel
legalább a probléma egy része meg lenne oldva.

Jack mosolygott.
– Na, akkor most már eleget dolgoztunk? Eljössz velem

ebédelni? Vagy inkább otthon szeretnéd leírni a
jegyzeteidet?

Lorna fintorgott.
– Természetesen ez lenne a helyes, de vasárnap van,

ráadásul alig tudom elolvasni a saját kézírásomat.
Délután is le tudom jegyezni, amit kell. – Újra grimaszolt. –
Ha nem alszom eleget, mindig ez van.

– Te is rosszul aludtál? – kérdezte Jack. – Én is. Gyere!
Lorna hagyta, hogy a férfi karon fogja, és magával

vigye ebédelni. Odafelé úton eltöprengett, vajon mi



magyarázza a férfi rossz éjszakáját.



Nyolcadik  fe j ezet

A szombat már megint túl gyorsan elérkezett, legalábbis
Philly így érezte. Előző héten ilyenkor az esti
felszolgálómunkára készült, ezúttal padig egy olyan pult
mögött áll, amelyen csak szegényesen sorakoztak a
sütemények.

Abból a szempontból nem volt baj, hogy volt néhány
tálcányi eladó virághagymája is. A hirtelen támadt meleg
szépen beindította a növényeket, és Kapitánynak sikerült
összedobnia pár dzsemmel töltött piskótát (a legkelendőbb
áru volt). De az öregúr a hét nagy részét azzal töltötte,
hogy Lady Anthea ősrégi Volvóját bütykölte (Philly
Lornától megkapta a felvilágosítást, hogy ez a helyes
névhasználat). És ettől olyan borzasztóan boldog volt,
hogy az unokájának nem volt szíve megjegyzést tenni. Az
öregúr csak akkor állt neki a sütésnek, amikor látta, hogy
Philly lisztcsomagokat vesz elő, és ideges pillantásokat vet
a konyhai robotgépre. A lány meg volt róla győződve, hogy
az ő süteményei is megfelelőek, de nagyapja ennél
magasabbra tette a mércét, és nem engedélyezte a piaci
forgalmazásukat.



Philly éppen végzett a kirakodással (nagyapja
valamivel később szándékozott csatlakozni hozzá), amikor
Lucien odalépett az asztalához.

– Helló – köszöntötte a lányt. – Jó, hogy újra látlak.
Philly remélte, hogy egy lélegzetvétel segít leplezni,

netán megakadályozni a pirulását.
– Helló. Kipihented magad? Elég rázós volt a múlt hét.
– Nem volt olyan vészes. Megcsináltam a reggelit, aztán

végül még a vasárnapi ebédet is. Elég jól kaszáltam rajta.
– Egy pillanatra elhallgatott. – Ma egyedül vagy?

– Csak egy ideig. A nagyapám teszi rendbe Lady
Anthea Volvóját. Ma viszi vissza. Utána Lady Anthea vagy
elhozza ide, vagy kölcsönadja neki a Minit, amit ő kapott
kölcsön a fiától, amíg nem volt kocsija.

Eddigre Lucien mintha minden érdeklődését
elvesztette volna a lady Volvója iránt.

– Jól néznek ki ezek a sütik, de miért nem árultok
kenyeret is?

– Hát, az a helyzet, hogy a nagyapám bármikor
könnyedén összeüt egy piskótát, de a kenyérhez, úgy
tűnik, nincs érzéke. – A homlokát ráncolta. – Nincs olyan
stand, ahol kenyeret is lehet kapni? – Körbekémlelt, és
rájött, hogy nincs. – Végtére is, az élelmiszerboltban
rengeteg kenyérféléből lehet válogatni.

– Ez igaz, de vajon ez a sok ember – a fiú körbemutatott
az egyre nagyobb tömegben érkező vásárlókra – nem
akarna inkább jobbnál jobb kézműves kenyereket
vásárolni?



Philly figyelte az embereket, akik közül sokan
egyértelműen Londonból ugrottak le, hogy itt töltsék a
hétvégét, ha ugyan még nem költöztek ide végleg. – Talán
igazad van.

– Akkora ziccert hagytok ki ezzel – vélekedett Lucien.
– De Kapitány… a nagyapám nem tud kenyeret sütni.

Miért nem sütsz te?
– Mert nincs sütőm.
– Micsoda? Nincs sütőd?
A fiú a fejét rázta.
– A lakásomban nincs. – Hirtelen elvigyorodott. – Jobb,

ha visszamegyek a sajtjaimhoz. Később gyere át
meglátogatni. A végén néha meg tudom venni a
maradékokat olcsóbban. De nem mindig tudom
elhasználni. Átadhatnám neked.

– Kedves tőled.
A fiú megvonta a vállát, és visszaballagott a bódéjához.
Philly szíve boldogan meglódult. Na nem mintha

Lucien örök szerelméről biztosította volna, randizni se
hívta, de megismerte, és csakis miatta idejött. Még ha
elsősorban a kenyér hiánya miatt akart is panaszkodni.

Nem sokkal ezután befutott a nagyapja, aki szemmel
láthatóan nagyon meg volt elégedve magával.

– Helló, Philly, hogy ityeg?
Philly fintorgott.
– Kapitány! Honnan szeded ezeket a kifejezéseket? És

miért vagy így kirittyentve? Talán Lady Anthea
megdobott egy köteg használt, jelöletlen tízessel?



Nagyapja kissé zavartnak tűnt.
– Azt kellett volna tennie, de nem hagytam. Annyira

jólesett, hogy az öreg Volvón dolgozhattam, hogy maga az
élvezet megérte.

– Tényleg? – Nagyapja pontosan ugyanannyira
tisztában volt az anyagi helyzetükkel, mint ő, és bár volt
némi nyugdíja meg egy kevés megtakarítása, a közös
alapot mindig újra kellett tölteni extra összegekkel,
amihez időről időre hozzá lehetett nyúlni. Egyheti
ingyenmunka (az ideje jelentős részét igénybe vette a
javítás) nem volt éppen előremutató. Philly egy kissé meg
is orrolt az öregúrra, ezért így folytatta:

– Lucien – ő volt a szakács a vacsorán – azt javasolta,
hogy kenyeret kellene sütnünk.

– Nem tudok kenyeret sütni – ellenkezett Seamus.
– Én is mondtam neki. De az a véleménye, hogy ez a sok

ember nagyon örülne a házi sütésű kenyérnek.
A nagyapja homloka elfelhősödött.
– Lehet, hogy át kellene mennem a bódéjához, és

beszélnem pár szót a fiatalemberrel.
Philly szerette volna megállítani. Nem akarta, hogy a

nagyapja rendre utasítsa Lucient, amiért megállapított
egy nyilvánvaló tényt, de ekkor odalépett a pulthoz egy
vásárló, és elvonta a figyelmét.

Nem sokkal ezután Lorna is befutott, és vett egy
süteményt.

– Ezen a héten nincs csokis? Nem mintha nem
szeretném a töltött piskótát, de…



– Tudom, és sajnálom. Nagyapa az egész hetet azzal
töltötte, hogy Lady Anthea kocsiját szerelte, ezért nem
nagyon maradt ideje a sütésre… ráadásul nem kért érte
fizetséget sem! – Jobb lett volna, ha ezt megtartja
magának, de a bosszankodás elmosta diszkrécióját.

– Milyen kedves tőle. Anthea mesélte, hogy lerobbant a
kocsija a vacsora után, és nagyapád úgy sietett
segítségére, mint valami fényes páncélú lovag.

– Igaz. De nem hittem volna, hogy nem fogad el érte
pénzt.

– Ez engem is meglep. – Lorna témát váltott. – Hogy
érezted magad a vacsorán, Philly? Túl kemény munka
volt ahhoz, hogy élvezd? Milyen volt odalent a
konyhában?

Philly mosolygott.
– Igazából nagyon élveztem. Tényleg kemény volt, de

az jólesett, hogy odamentem, és rögtön én lettem az este
sztárja, amikor begyújtottam a sütőt. És a fizetés is jó volt.
Komoly borravalóval. Köszönöm, hogy közbenjártál.

Lorna a fejét rázta.
– Nem rajtam múlt. Úgy értem, én csak annyit

mondtam, hogy jó lenne, ha rendesen megfizetnének, de
a borravaló egyedül Kirstie érdeme.

Philly felsóhajtott, és egy kicsit átrendezte a standot,
miután becsomagolta Lorna süteményét.

– Kár, hogy a felszolgálással mindig többet keresek,
mint a kertészkedéssel, pedig az sokkal több szakértelmet
igényel.



– Nagyon nincs így rendjén, igazad van. – Lorna a
pultot fürkészte. – Philly, ha vehetnék magam mellé egy
asszisztenst, benne lennél? Lehet, hogy nem lesz állandó a
munka, bár persze jó lenne valaki, de egyelőre csak arra
az időre, hogy a kertet a szoborkiállításra rendbe tegyük.

– Ó, erről hallottam. Legalábbis Lady Anthea mesélt
róla nagyapának, ő meg elmondta nekem. Határozottan
elgondolkodtató.

– Nem lenne teljes munkaidő – csak néhány óra
mindennap. De mi ketten igencsak szép eredményeket
érnénk el.

– Ez tökéletes lenne. Ha marad még pár órám a saját
növényeimre. Tényleg! Megérkezett az új fóliasátram, és
abban bízunk, hogy ma délután fel is tudjuk állítani.
Nagyon izgatott vagyok!

– Nem csodálom. Szólj, ha segítségre van szükséged.
Később szabad leszek.

– Nagyon kedves tőled. Rögtön élhetek is a
felajánlással? Mindig jó, ha hasonló munkára többen
vannak.

– Szólj, ha itt végeztél, és átmegyek.
– Rendben. – Ebben a pillanatban érkezett egy újabb

vásárló, és Lorna magukra hagyta őket. Philly mosolygott.
– Mit adhatok?

A nagyapja valamivel később visszatért.
– A piac utánra meghívtam azt a túloldali fiút.

Szerintem jót tenne a kínálatunknak egy kis vérfrissítés,
ha tényleg tud kenyeret sütni.



– Mára? De ma a fóliasátrat akartuk felállítani.
– Tudom, de jó lenne minél hamarabb túl lenni rajta.

Megkérhetjük, hogy segítsen.
– Már Lorna is felajánlotta, hogy segít – ellenkezett

Philly. – És én elfogadtam.
– Nos, nincs ember, aki azt mondaná, hogy „sok kéz

lassan kész” – próbált érvelni a nagyapja.
– Azt viszont igenis mondhatjuk, hogy sok bába közt

elvész a gyerek.
– Ne légy már ilyen. Ne pánikolj.
Philly eddig reménykedett benne, hogy a rátörő

riadalom talán nem látszik meg az arcán. Sóhajtott.
– És mikor jön? – kérdezte, fejével a sajtosstand felé

bökve.
– A piac végére beszéltük meg. Miután végzett,

körülbelül ötkor. Megígértem, hogy kap egy kis vacsorát
is. – Seamus az unokája arcát tanulmányozta. – Mi az,
valami rosszat tettem? Nem nagy ügy összedobni valami
ételt, úgyis készítenénk magunknak, nem?

– Kapitány! Szakács a szakmája. Amit mi magunknak
készítünk, az nem… az nem olyan, mint amilyet egy
mesterszakács készítene magának.

Seamus megvonta a vállát.
– De én biztos vagyok benne, hogy ilyesmit esznek,

amikor éppen nincsenek szolgálatban.
Philly kénytelen volt elismerni, hogy ebben lehet ráció,

de miközben hazamenetel előtt összerakták a holmijukat,
az agyában még mindig egymást kergették az ötletek,



vajon milyen étellel nem vallanának szégyent.
Amint beléptek az ajtón, Philly rögtön nekiállt

hagymát aprítani. Még a kabátját se vette le. Nagyon
ideges volt, hogy kész legyen az étel, mire a vendég
megérkezik.

– Mit csinálsz? – kérdezte Seamus. – Drága gyerekem,
vedd már le a kabátodat, mielőtt főzni kezdesz. Mit akarsz
készíteni?

– Levest. Biztos találok valami zöldséget, amit
beletehetek, és azt tanultam tőled, hogy majdnem mindig
a leves a legjobb választás.

Seamus meglepettnek tűnt.
– Örülök, hogy valamit tanultál tőlem is. Meghámozzak

pár krumplit?
– Nagyszerű lenne. – Philly talált egy kevés friss

csirkehájat a hűtőben, és egy serpenyőbe tette. Aztán
hozzáadta a hagymát. – Ez így jó lesz. Készíthetnék egy
frittatát vagy hasonlót…

– Nem – vágott közbe eltökélt hangon a nagyapja. –
Levest fogunk enni, meg sajtot és kenyeret. Tudom, hogy a
kenyér is bolti, de kifejezetten luxuskategória, a sajt meg
onnan származik, ahol ő is dolgozik. Ez bizonyára
megfelel a te kis barátodnak.

– Nem az én kis barátom – tiltakozott Philly.
– Akkor meg miért csapsz ilyen nagy hűhót?
– Mert ő szakács – magyarázta Philly valamivel

nyugodtabban.
– Ő egy éhes fiú. Bármit teszel elé, boldog lesz.



Csak fél óra telt el, és Lucien már meg is érkezett egy
hatalmas pakk sajttal. Hál’ istennek, a leves már szépen
forr, gondolta Philly, miközben átvette a csomagot.

– Nagyon köszönjük. Mivel csak sajtos kenyérrel és egy
kis levessel készültünk, ez hoz a menübe némi
változatosságot. – Egy pillanat szünetet tartott. – Az is
lehet, hogy már eleged van a sajtból. – Remélte, hogy nem
hangzik túl bocsánatkérően, amit mond, még ha épp
bocsánatot kért is.

– Soha – tiltakozott a fiú. – Imádom a sajtot. Ez az egyik
a sok ok közül, miért épp a sajtosstandon dolgozom.

A férfiak leültek a sebtében letakarított asztalhoz, bár
Seamus elképzelései a letakarításról annyiban álltak,
hogy az újságokat egy csinos kupacba rakta az asztal
egyik végén, miközben Philly kimerte a levest a
mélytányérokba, amelyek közül kettő sem volt egyforma.

– És mondanál még egyet az okok közül, hogy miért a
sajtosnál dolgozol? – kérdezte Seamus valamivel később,
miután már ettek pár kanállal a levesből.

Lucien elvigyorodott.
– Felajánlották az állást. Finom a leves – folytatta. –

Remek a fűszerezés. Fogadok, hogy nem leveskockából
csináltad.

– Több leveskockából – vallotta be Philly. – De a
hagymát a múlt vasárnapról maradt csirkehájon
pirítottam meg.

A fiú bólogatott.
– A háj kész ízbomba.



Phillynek el kellett ismernie, hogy a nagyapjának
igaza lett. Lucien nagyon éhes volt, és lelkesen kanalazta
az ételt.

– Nos – szólalt meg ismét a nagyapja –, mesélj még egy
kicsit magadról, Lucien.

– Kapitány! – pirított rá Philly. – Hagyd enni szegény
vendéget.

– Jó, jó, nem akartam zavarni. Csak kíváncsi vagyok.
Ha a kézműves kenyereit a mi standunkon akarja
kirakni, biztosnak kell lennem benne, hogy érdemes rá –
mondta Seamus nyugodt hangon.

Ha igazságos akart lenni (márpedig Philly erre
törekedett), nem úgy tűnt, mintha Lucient különösebben
zavarta volna a nagyapja kérdezősködése.

– Bár szakácsnak tanultam, igazából a sütés is nagyon
érdekel. Mármint a kenyér, nem a sütemények.

– Tehát rögtön a középiskola után dolgozni kezdtél? –
kérdezte Seamus. – És a szüleid nem akarták, hogy
egyetemre menj?

Lucien megint mosolygott. Kicsit ferdén mosolygott, de
a fogai szépek és egyenletesek voltak. Philly úgy képzelte,
biztosan fogszabályozót hordott kamaszként, attól lett
ilyen szabályos a fogsora.

– Hogy találta ki?
– Abból, ahogy beszélsz – mondta Seamus. – És mi a

véleményük arról, hogy szakács lettél? Iskolában
tanultad, vagy a gyakorlatban, a munkahelyeden?

– Egy kicsit mindkettő – felelte Lucien. – Elköltöztem



otthonról, miután összevesztünk amiatt, hogy nem
megyek egyetemre. Jók voltak a jegyeim, és a szüleim úgy
vélték, csak elvesztegetem a konyhában az adottságaimat.

Seamus és Philly gyors pillantást váltottak.
– Gyakorlatilag én is elköltöztem otthonról – szólt

közbe Philly. – A szüleimnek más elképzelései voltak azzal
kapcsolatban, hogy mi tesz boldoggá, mint nekem.

– De Seamus a nagyapád, nem? Hogy jön ebből az,
hogy elköltöztél?

Úgy tűnt, Lucien inkább összezavarodott, és nem
kritizálni akarta, de Phillyt mégis kínosan érintette a
kérdés. Hogy leplezze zavarát, így válaszolt: – Hát, amikor
eljöttem, a biztonság kedvéért a nagyapámat is
magammal hoztam.

– Én is elköltöztem otthonról – erősítette meg Seamus.
– Mi vagyunk a két szökevény.
– Bár hazamegyünk karácsonykor a családhoz, ha épp

nem rajtunk van a sor, hogy itt lássuk vendégül őket –
tette hozzá Philly.

Lucien nagyon szórakoztatónak találta a történetet.
– Én viszont teljesen meglógtam. Volt egy kis pénzem,

amit a nagyapámtól kaptam a tizennyolcadik
születésnapomra, és sikerült kivennem a bankból, mielőtt
áttették volna egy olyan számlára, amihez nem férek
hozzá. Megvettem belőle a furgont, és addig autókáztam,
mígnem találtam valakit, aki munkát adott. Néhány hétig
dolgoztam mosogatóként is, de elég hamar rájöttem, hogy
ki kell tanulnom a szakmát, mert másképp időtlen időbe



telik, mire sikerül felkúsznom a ranglétrán.
– És a szakmai képzés pénzbe kerül – szögezte le

Seamus.
– Hát, igen. Szerencsére még mindig volt annyi, hogy

be tudjak fizetni egy rövid profi főzőtanfolyamra. Mellette
esténként és hétvégente dolgoztam. Megszereztem a
szakmát. Ami azt jelentette, hogy jelentkezni tudtam az
éttermekbe jobb állásokra is. De annak ellenére, hogy
sokat tanultam, még mindig nem kerestem annyit, hogy
fenn tudjam tartani magamat.

– Én ezt meg tudom érteni – helyeselt Philly. – Az ember
hihetetlenül sokat gürizik, és még arra is alig elég, hogy
kaját vegyen magának belőle. Én is rég süllyesztőben
lennék, ha nincs itt Kapitány… mármint a nagyapám.

– Meg az, hogy különmunkákat vállalsz – tette hozzá
Seamus.

– Nagyon jó voltál a minap – dicsérte Lucien. – Nagyon
jó képességeid vannak.

Philly, aki kezdett megnyugodni, most felnevetett.
– Azért, mert képes voltam életet lehelni egy öreg

tűzhelybe? Nem volt nagy ügy! Találtunk egy tonnányi
száraz fát. Lehetetlen volt, hogy ne sikerüljön. Tényleg.

– Van érzéke a tűzhöz – jegyezte meg Seamus. – Kicsit
piromán a lány.

– Egyáltalán nem – tiltakozott Philly. – No és utána
mihez kezdtél?

– Magánszakács lettem. A legtöbb munkát a
barátaimon meg a barátaim barátain keresztül kaptam –



és ez igazából még mindig így van. De annak ellenére,
hogy így jobb a fizetés, nem tudok elég munkát szerezni. –
Lucien nagyot sóhajtott.

– Nehéz kifizetni a bérletet? – kérdezte Seamus.
– Azt nem – mosolygott Lucien. – A bérleti díj nem gond,

mert nem fizetek bérletet.
Seamus a homlokát ráncolta, aminek láttán Phillyt egy

pillanatra elfogta a rémület. Tökéletesen el tudta képzelni
a nagyapjáról, hogy megkérdezi Lucientől, talán „egy jól
szituált hölgy támogatását élvezi-e”, vagy hasonlót.
Gyorsan közbelépett.

– Tehát mindig bentlakásos munkát kapsz? Vagy a
barátaid adnak szállást cserébe, ha főzöl nekik?

A fiú mosolygott.
– Ha így lenne, az idő nagy részében hajléktalan

lennék. Nem, a kocsimban lakom. Csak egy biztonságos
parkolóhelyet kell találnom. Tökéletes. Sohasem kell késő
éjjel hazavezetnem. Másrészt néha nehézségekbe ütközik,
hogy letusoljak. Ha barátoknak dolgozom, persze
általában megengedik, hogy használjam a
fürdőszobájukat, ezért többnyire nem árasztok szagot.

– Nem is gondoltuk – nyugtatta meg Philly. – Inkább
azt, hogy milyen kellemes ez az arcszesz.

– Nagyon drága – hagyta jóvá a fiú. – Floris. Az egyik
barátom anyjától kaptam karácsonyra, mielőtt
elköltöztem otthonról. Akkor nem használtam, de valami
azt súgta, nem rossz ötlet elcsomagolni.

– Tehát most hol élsz? Még mindig a kocsiban? –



érdeklődött Seamus.
– Igen.
Seamus nem kertelt.
– Igazából van itt nálunk hely bőven. Ha szeretnél egy

rendes ágyat meg többé-kevésbé megbízható meleg vizet,
ideköltözhetsz. Ugye, Philly?

Phillynél senki sem becsülte jobban a nagyapja
hatalmas szívét, de néha azt kívánta, bárcsak Seamust ne
ragadná oly gyakran magával, és indítaná arra, hogy
ilyen hirtelen javaslatokkal rukkoljon elő – anélkül, hogy
előtte megbeszélte volna az unokájával.

– Nem hinném, hogy Lucien jól érezné itt magát –
vetette közbe. – Ő láthatóan egy igazi szabad szellem. És a
vendégszoba nyomorúságos. Teljesen fel kellene újítani –
tette hozzá, hátha Lucien számára nem teljesen világos,
mit ért nyomorúságoson.

– Mondok én valamit – felelte Lucien. – Segíthetek
kifesteni, ha maradhatok. És ha éppen nem dolgozom
vagy sütök, mást is meg tudnék csinálni a ház körül. –
Rövidke szünetet tartott. – Bérleti díj fejében – bökte ki
aztán, hallhatóan kissé zavartan. – Dolgozni sokat tudok,
de bérleti díjra nincs pénzem. Még.

– Nincs szükség rá, hogy fizess – felelte Seamus. – De
egy segítő kéz igencsak elkelne nálunk. És ha már a
felújításról beszélünk, Phillynek van egy fóliasátra, amit
fel kell állítani ma délután. Te vagy a mi emberünk.

Philly megköszörülte a torkát. Habár ő volt a
jelenlévők közül a legfiatalabb, valakinek a józan észt is



képviselnie kellett.
– Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű lenne, Lucien,

ha velünk laknál. De mindnyájunk érdekében azt
javaslom, hogy tartsunk egy próbaidőszakot. – Mosolygott,
és abban reménykedett, hogy a mosolya udvarias, nem
pedig olyan, mint egy kocsi fényszórója elé keveredett
nyúlé. – Csak hogy kiderüljön, jól kijövünk-e egymással.
Kapitány és én kicsit… hát, talán nem éppen könnyű
együtt élni velünk.

Lucien bólintott.
– Van egy ötletem. Úgy látom, bővében vannak a

férőhelynek odakint. Ha le tudnék parkolni a kertben, és
esetleg használhatnám a közműveket, nem kellene
beköltöznöm a házba.

– Nem hagyhatunk kint a kertben… – Philly már
bánta, miért nem maradt csendben, hogy a két férfi
átszervezze az életüket.

– Nincs hideg, tavasz van. És van egy fantasztikus
hálózsákom. – Lucien megint elvigyorodott. – Az az egyik
előnye, ha valaki puccos családba születik, hogy a nomád
élet közepette is kiváló minőségű kempingcuccai vannak.

Kitört belőlük a nevetés, és Philly aggodalma csökkent
kissé.

– Van még egy kis leves – jegyezte meg.
– Én még kérek – mondta Lucien. – Az embereknek

sokkal több levest kellene enniük.



Kilencedik  fe j ezet

Lorna már éppen indult, hogy Philly kertjében segítsen
felállítani a sátrat, amikor látta, hogy Jack leparkol a
háza előtt.

– Ó, helló. Hozzám jöttél?
A férfi épp a kocsijából szállt ki.
– Igen, van néhány fotóm a munkáimról. A tanácsodat

szeretném kérni, melyik mutatna a legjobban…
Lorna homloka egy pillanatra elfelhősödött. Magának

a művésznek kellene a legjobban tudnia, hogy mi lenne
az ideális kiállítóhely a művei számára a kertben, nemde?

– Nézd, sajnos éppen indulni készülök. Philly megkért,
hogy segítsek felállítani a fóliasátrát. Amiben növényeket
tud nevelni. Tudtad, hogy van egy palántaneveldéje?

– Te fóliasátor-építő szakember vagy?
Lorna felnevetett. Örült, hogy láthatja Jacket, még ha a

férfi idejövetelének célja kissé hamisnak tűnt is.
– Egyáltalán nem! Csak tartom majd, amit kell, és

kikarózom a növényeket, ha kell. Az alapokkal már
elkészültek. A maradék munkához meg annyi segítőt
toborozok, amennyit csak tudok.



– Akkor én is jövök – jelentette ki a férfi. – Fel tudok
ajánlani némi fizikai erőt. Ami neked nincs.

Miközben a szavakat kimondta, a tekintete úgy
pásztázta végig a nő testét, hogy Lorna kissé zavarba jött.
És egy kicsit hízelgőnek is találta. Miért nézi így a férfi?

– Nos, akkor gyere utánam.
– Miért nem megyünk egy kocsival? Elviszlek.
Lorna végigzongorázta magában a lehetséges

indokokat, miért kellene visszautasítania az ajánlatot, de
nem talált egyet sem.

– Ó, rendben, oké. Így legalább kevesebb parkolóhelyre
lesz szükség. Lucien furgonja úgyis ott áll. Tudod, aki a
minap főzött a vacsorán.

– Őt is levadászták?
Lorna vállat vont.
– Philly szavaiból inkább úgy vettem ki, hogy ő maga

állt be a célkeresztbe. Vagy talán Seamus kérte meg.
Találkoztál már Philly nagyapjával? Nem, hát persze,
miért is találkoztál volna? Nagy egyéniség. – Közben
kivette a táskáját, és lezárta a kocsiját.

Aztán beült Jack autójába, ami igazi munkaautó volt.
– Elnézést, hogy ilyen rendetlenség van – mondta,

miközben Lorna becsatolta a biztonsági övét.
– Semmi gond. Az én kocsim sem a rend mintaképe. A

házam jól néz ki, mert ott élek, és nem akarom, hogy
rendetlenség vegyen körül. De a kocsitakarítás már
meghaladja az erőmet.

– Velem is pontosan ugyanez a helyzet. – Jack hangja



elégedetten csengett, mintha a szemében az, hogy Lorna
sem szeret kocsit takarítani, fontos köteléket jelentene
köztük.

– Gondolom, azért van így, mert mindketten dolgozó
emberek vagyunk, akik a kocsijukban rendszeresen
szállítanak olyan dolgokat, amelyek nem túl tiszták –
összegezte Lorna. Aztán hátradőlt. – Menjünk végig a
Beckworth Roadon Wychester felé, aztán majd mutatom,
hol kell befordulnunk.

– Nézzék csak – mondta Seamus, amikor megpillantotta a
közeledőket. – Megérkezett a felmentő sereg!

– Seregnek éppenséggel nem mondanám –
szerénykedett Lorna. – De Jack éppen arrafelé járt,
amikor indultam, így hát magammal hoztam. – Bemutatta
őket egymásnak.

Miután megtapasztalta Jack acélos kézfogását, Seamus
megjegyezte:

– Jó, hogy van itt egy ilyen erős ember is. Ez a Lucien
gyerek úgy küzd, mint malac a jégen.

– Nem kéne egy létra? – javasolta Jack.
– De igen, ha tudnám, hová tettem azt az átkozottat.

Őszintén szólva abban sem vagyok biztos, hogy
magammal hoztam Írországból.

Néhány perc elteltével Jack ajánlkozott:
– Ha segít, hazaugorhatok az enyémért.
– Nagyon kedves lenne magától, és kapna érte egy kis

süteményt. Igazából már éppen készültem bemenni, hogy



bekapcsoljam a sütőt, ha már úgyis bemegyek a laptopért.
– A laptopért? – értetlenkedett Lorna.
Seamus bólintott.
– A Lucien gyerek szerint a YouTube-on bármit

megtalál az ember, amit tudni akar, akár azt is, hogyan
kell felállítani egy fóliasátrat.

A fóliasátor összeállítása lényegesen hosszadalmasabb
műveletnek bizonyult, mint a YouTube ígérte. Majdnem
este nyolc volt, és teljesen besötétedett, mire Seamus
lefújta az akciót.

– Majd reggel befejezzük. A gyomrom úgy hőbörög,
mintha valaki elvágta volna a torkomat.

– Ez azt jelenti, hogy éhes – magyarázta Philly. Több
hang helyeselt.

– Menjünk be a melegre – indítványozta Seamus. – És
talán itt az ideje egy kortyocska valaminek is.

– Talán itt az ideje a vacsorának is – tette hozzá Philly.
– De még mennyire! – Lucien is egyetértett. – Szívesen

főzök valamit.
A csapat elindult a ház felé.
– Nem sok alapanyag van itthon. – Philly hangja kissé

idegesen csengett a gondolatra, hogy öt éhes szájat kell
jóllakatnia ilyen hirtelen.

– Biztos vagyok benne, hogy találunk valamit –
bizonygatta Lucien. – Bármibe fogadhatunk, hogy össze
tudom szedni a hozzávalókat egy vállalható vacsorához,
ha esélyt adtok rá.



Jack megköszörülte a torkát.
– Vagy ne menjünk el Lornával, hogy halat és sült

krumplit hozzunk mindnyájunknak? Akkor, ha netán
Lucien mégis téved, és nem tud összehozni semmit a
levegőből meg a konyhaszekrény tartalmából, még
mindig lesz mit ennünk.

Olyan lelkes egyetértés volt a válasz, hogy beletelt egy
kis időbe, mire sikerült kihámozni a hangokból, hogy ki
mit kér, de nem sokkal később Lorna már egy listával a
kezében ült az anyósülésen Jack kocsijában.

– Hát, ez elég mókás volt, bár elég fárasztó is – jegyezte
meg. – Ki gondolta volna, hogy ilyen nehéz összerakni ezt
a szerkezetet? Bár én személy szerint egy kempingsátrat
sem tudok egyedül felállítani. Legalábbis egy rendeset
semmiképpen.

– Ezt hogy érted? – Jack beindította a motort. – Egy
rendes sátrat?

– Ami két irányba működik. Amit nemcsak felállítani
lehet, de lebontani is. Nekem és a két másodperces
sátramnak nem jött össze. A felállítás nem volt gond, de
amikor össze akartam csukni, eltörtem.

– Szeretsz kempingezni? – Jack hangja komoly volt.
– Voltaképpen igen, ha bizonyos feltételek teljesülnek.
– Mégpedig?
– Biztonságban kell éreznem magamat, hogy senki sem

fog rám támadni az éjszaka közepén. – Felnevetett. – De
imádom, hogy olyan közel érezhetem magam a
természethez, és ha hajnalban felkelek, láthatom a



harmatcseppeket a fűszálakon. – Sóhajtott, ahogy
feltolultak benne az emlékek. – Eszembe jutott, amikor
évekkel ezelőtt jótékonysági célból szabad ég alatt
töltöttük az éjszakát.

– Hogyan, Lorna? – A férfi megdöbbent.
– Ó, semmi különös. A fiamnak és a barátjának is

elmondtam, aki éppen nálunk volt, miközben
készülődtem, hogy a hajléktalanság problémájára hívjuk
fel a figyelmet. Elmondtam nekik is, hogy mindenki kap
egy kartont, amin alhatunk, akár a hajléktalanok, de
egész éjjel őrök vigyáznak ránk, ezért teljesen biztonságos
lesz. – Nevetett az emléken. – A fiam barátja meg is
jegyezte, hogy „akkor ez nem teljesen ugyanaz, mintha
hajléktalan lennél”. – Lorna hallgatott egy sort. – Igaza
volt. Az éjszaka nem volt hideg, volt egy jó hálózsákom, és
teljesen biztonságban éreztem magamat. Nagyon tetszett.

– Egyszer elviszlek kempingezni egy olyan helyre, ahol
biztonságban érzed magad, és megnézheted a harmatot a
fűszálakon; meg mindent mást. Tudom is, hová.

– Jack! Miért akarnál elvinni oda? – Vajon mi oka
lenne rá egy férfinak, hogy magával cipeljen egy
találomra kiválasztott öregedő nőt kempingezni, kérdezte
Lorna magában. Ennek semmi értelme.

A férfi vállat vont, és figyelmét a sülthal-lelőhelyhez
vezető útra fordította.

– Szerintem jó móka lenne. – Gyors pillantást vetett a
nőre. – Az volt a tervem, hogy elviszlek vacsorázni, miután
kész vagyunk a fóliasátorral, de úgy éreztem, mintha



csúful cserben hagynánk vele a többieket.
Lorna hangosan felnevetett.
– A fóliasátor-kaland előtt sem volt megfelelő az

öltözékem egy vacsorához. Mostanra pedig még a sülthal-
árushoz is alulöltöztem! – Csak azután jutott eszébe a
kérdés, hogy a férfi vajon miért akar vele vacsorázni,
miután alábbhagyott a nevetése. Nem sokkal ezelőtt
együtt ebédeltek. Bosszantó volt, hogy nem kérdezhet rá.
De végig ezen gondolkodott, miközben hangosan csak az a
kérdés hagyta el a száját, hogy vajon miért olyan hosszú a
sor a sülthal-árusnál. Úgy tűnt, csak az imént nyitottak ki.

Még mindig sorban álltak, amikor Lorna telefonja
megszólalt. Philly hívta.

– Helló! – A lány hangja egy kicsit idegesnek tűnt. –
Lucien tartármártást akar csinálni. Megoldható, hogy
beugorjatok az élelmiszerboltba kapribogyóért?

– Nem lenne jó, ha azt is vinnénk a halastól? Még
mindig sorban állunk. Vagy veszünk az élelmiszerboltban
készen, ha van olyan, amit szerettek.

– Nem. Csak kapribogyóra van szükség. És az lenne a
legfantasztikusabb, ha találnátok olyat, ami olajban van,
nem sós vízben. – Elhallgatott, és Lorna hallotta, ahogy a
szobában járkál. – Lucien már csak ilyen. Szakács. Nem
lehet egy átlagemberhez hasonlítani. Most jöttem rá.

Lorna felnevetett.
– Furcsa lehet, hogy ott ténykedik a házadban.
– A konyhámban és a konyhaszekrényemben –

helyesbített Philly.



– Megkérem Jacket, hogy szerezzen kapribogyót. Nem
hagyhatom el az őrhelyemet a sorban.

– Én meg lehet, hogy megpróbálok szerezni magamnak
egy-két falatot valahonnan, hogy Lucien ne vegye észre –
mondta Philly. – Mindjárt éhen pusztulok!

Bár Lucien hagyta magát sodortatni az árral, valójában
nem volt elragadtatva az ötlettől, hogy a halastól
hozassanak ételt.

– A krumpli mindig úszik az olajban – nyűgösködött. –
Utálom.

– Nekem semmi bajom az ottani sült krumplival –
mondta Philly. – Különösen, ha két szép fehér, vajjal
megkent kenyérszelet közé vannak beszorítva. Sok vajjal.
Ecet nélkül. – Ahogy a kép megjelent előtte, most, hogy
ennyire éhes volt, a füle mögött szúró fájdalmat érzett.

– Érdekes – nyugtázta Lucien. – Balzsamecettel
próbáltad már?

Philly nevetett. Ha valaki néhány órával azelőtt azt
mondta volna, hogy hamarosan annyira nyugodt lesz a
lógó hajú, puccos családból származó szakács
társaságában, hogy nevetni tud, akár fogadott is volna
ellene. De a többórás megfeszített küzdelem során,
amelyet vállvetve vívtak egy alumínium- és műanyag
szörny ellen, a gátlásai nagy része szertefoszlott.

– Nem. És most muszáj lesz lezuhanyoznom, ha te nem
akarsz.

Lucien a fejét rázta.



– Inkább végignézem, mit találok a konyhában.
– De hisz halat és krumplit fogunk enni!
– Az étel mindig fontos, Philly – mondta komoly arccal a

fiú. De aztán elnevette magát.
Philly felszaladt a lépcsőn, és közben boldognak érezte

magát. Ijesztő, hogy ez a fiú itt van a házban, de egyben
mókás is.

Valamivel később, amikor csodásan tiszta testtel
visszatért a konyhába, némiképp alábbhagyott az öröme,
látván, hogy Lucien időközben feldúlta a helyiséget. Még
a kis bűnös titkukra is rábukkant, egy fritőzre, amit
Seamus szerzett egyszer egy garázsvásáron, és alig
használták.

– Ez a konyha kész katasztrófa – közölte nyersen
Lucien.

– Semmi baja nem volt, míg fel nem forgattad –
ellenkezett sértődötten Philly.

– Nem úgy értem, hogy rendetlen, bár az, hanem arra,
hogy rettentően rosszul szervezett.

Philly már éppen egy felháborodott visszavágásra
nyitotta a száját, hogy jól megmondja a véleményét, de
Lucien még nem fejezte be a mondókáját.

– De ne aggódj, megoldom. Menj, és igyál valamit. A
nagyapád éppen főzőolajat és sört keres.

– Aha. Akkor jobb, ha segítek neki. – Philly őszintén
remélte, hogy találnak valahol olajat. Nem akarta még
egyszer Lornát zaklatni.

Az egyik melléképületben bukkant rá a nagyapjára. Itt



tartották a zöldségeket és az italokat, és úgy hívták, „a
sufni”. Philly nem is igazán tudta, miért, de mivel a
nagyapjától nagyon sok különös kifejezést lehetett
hallani, elfogadta.

– Megtaláltam az olajat meg a sört, sőt egy üveg
whiskyt is, ami még tavaly karácsonyról maradt. El is
felejtettem, hogy itt van! – Teljesen felvillanyozódott.

– Kapitány, Lucien szétrombolta a konyhánkat!
– Istenem, tényleg? Amikor otthagytam, a

szekrényekből pakolt ki. Mi történt azóta?
Philly felháborodása kissé alábbhagyott.
– Hát… épp a szekrényből pakol ki. Szerinte a konyha

rendetlen és szervezetlen. Mit képzel, ki ő, hogy idejön, és
ilyeneket mond?

– Ő az a fiú, aki egész nap azon fáradozott, hogy a
fóliasátrad álljon, és hajlandó vacsorát készíteni nekünk.
Aki szerint a bolti sült krumpli nem elég ropogós. Hadd
csinálja, gyermekem. Semmi bajunk nem lesz belőle.

Philly, a méretes olajosflakont a két kezében fogva,
visszament a nagyapjával a házba. Örült, hogy
Kapitánynak szimpatikus Lucien. Ettől ő is
szimpatikusnak merte találni, habár a konyhabeli
állapotok még mindig bosszantották kicsit; pedig nem is
csak az ő konyhája volt.

Letette az olajat az immár tökéletesen tiszta felületre.
Azt, hogy Lucien vajon hogyan szortírozott, és tett vissza
mindent a szekrénybe ennyi idő alatt, csak találgatni
tudta, mindenesetre sikerült neki.



– Nem lesz idő rá, hogy az olajat rendesen felhevítsük –
morgott aztán, miközben figyelte Lucient, aki elvette az
olajat az asztalról, és egy nagy adagot beleöntött az
olajsütőbe.

– Hát, igen, várnunk kell. Hogy áll a tűz a nappaliban?
A nagyapádnak az előbb nem sikerült begyújtania.

Bár maga az elképzelés is nevetséges volt, Phillyt
Lucien a nagyapjára emlékeztette. Neki is számtalan
olyan jellemvonása volt, amit a lány vonzónak talált (még
ha nyilvánvalóan nem a szó romantikus értelmében is), és
ugyanúgy elterelte a figyelmét az új feladattal, ahogy a
nagyapja szokta. De átment a nappaliba. Ha nem lobog
vidáman a tűz, és nem ropognak a fahasábok, úgy érezte
volna, hogy kudarcot vallott. Seamusnak nem volt olyan
érzéke a tűzgyújtáshoz, mint neki.

– Sajnálom, hogy ilyen sokáig tartott – mentegetőzött
Lorna, miközben a nejlonszatyrokat az asztalra tette. –
Rettentően hosszú volt a sor. Úgy tűnt, nem sokkal azelőtt
nyitottak, és az olaj még nem volt elég meleg, de végül az
étel nagyon finom, ropogós lett. – Körbenézett. – Mi rosszat
mondtam?

Lucien felemelte a szatyrokat, és kutatni kezdett
bennük.

– Lehet, hogy van, aki szerint ez elég ropogós, de…
Philly, akit a nagyapja az imént meggyőzött, hogy

igyon egy korty „fluidumot”, amin whiskyt kell érteni, és
már jobban érezte magát, közbeszólt:



– De Lucien mágikus eljárása következtében még
ennél is ropogósabb lesz. Készített egy kis crostinit, amíg
vártunk a sült halra. – Azzal a többiek felé nyújtotta a
tálat, amelyen apró, kerek pirítottkenyér-darabok
sorakoztak, rajtuk egy kis bazsalikommal megszórt
darabolt paradicsommal. – Meg egy kis pestót is mellé.
Csak napraforgómag és egy kis medvehagyma van benne,
ami az erdőben, a védett helyeken nő. Fantasztikusan
finom.

– Te jó ég – álmélkodott Jack, aki gyömbérsört ivott,
miközben Lorna hálásan elfogadott egy nagy pohár
whiskyt. – Még sohasem találkoztam ezelőtt senkivel, aki
egy sülthal-menüből háromfogásos vacsorát rittyentett
volna.

– Mert még sohasem találkozott velem – felelte Lucien,
miközben büszkén az olajba merítette az első adag sült
krumplit.

– A Burthen-házban tartott vacsorán én is ott voltam –
közölte Jack.

Lucien felhorkant.
– Ó, istenem. Kész rémálom volt. Mégis, Phillynek

köszönhetően végül egész jól alakult.
Philly kortyolt egy kicsit az italából, hogy leplezze

zavarát, egyben örömét.
– Mit tett Philly a megmentésetekért? – érdeklődött

Jack.
– Begyújtotta a régi sparheltet – mesélte Lucien. –

Elromlott a tűzhely. De Phillynek jó keze van a



tűzrakáshoz.
– Mindenkinek jó keze van hozzá, akinek elég száraz a

tűzifája – hárította el a dicséretet Philly. – És az a fa már
legalább öt éve ott állt a fáskamrában.

– De nem ez az egyetlen dolog, amiben Philly
tehetséges – tette hozzá Lorna. – Szerintem itt az ideje,
hogy mondjunk egy köszöntőt az új fóliasátorra.

Mielőtt bárki megszólalhatott volna, a lány
közbevágott:

– Szerintem meg itt az ideje, hogy köszöntőt mondjunk
rátok, akik segítettek felállítani. Ígérem, hogy mindenki
fog kapni a növényekből, ha megindulnak. Kész van már
a krumpli?

– Nemsokára – ígérte Lucien.
– Igazából – szólalt meg Lorna pár perccel később teli

szájjal – tényleg elképesztően jó ez a krumpli.
– Megmondtam! – mosolygott boldogan Lucien.
– Persze lehet, hogy csak a whisky beszél belőlem –

csipkelődött Lorna.



T izedik  fe j ezet

– Nos – szólalt meg Jack valamivel később, miután
elköszöntek Phillytől, és Lornával visszamentek a
kocsijához –, ahhoz képest, hogy nem így terveztem az
estét, meglepően jól mulattunk.

Lorna úgy döntött, nem emlékezteti rá, hogy eredetileg
el akarta vinni vacsorázni.

– Igen, tényleg. Remélem, Lucien nem kergeti őrületbe
Phillyt. Valami olyasmit vettem ki a szavaikból, hogy
Seamus meghívta, lakjon náluk.

– Szerintem jól fog alakulni. Rendes fiú, és nagyon
szorgalmas. A munkám során elég sok fiatallal hoz össze a
sors, és nem mindegyikről mondható el.

– Egy kicsit kiszámíthatatlan, nem? – töprengett Lorna.
– Kedvelem, de olyan elemi energia sugárzik belőle, hogy
remélem… – hirtelen elhallgatott.

– Mit remélsz?
A nő majdnem kimondta, hogy reméli, Lucien nem töri

össze Philly szívét, de ráébredt, hogy nem ismeri ennyire
Jacket. Az emberek úgy kezelték őket, mintha egy pár
lennének, és bizonyos szempontból úgy is viselkedtek, de



valójában még barátok sem voltak. Inkább csak
ismerősök.

– Igazából semmit.
A férfi kinyitotta a kocsiajtót Lorna előtt, aztán ő is

beszállt, de még nem indította el a motort.
– Szeretnéd látni, mivel foglalkozom? A

hétköznapokon? Amikor nem művész vagyok?
– Fantasztikus lenne! – válaszolta a nő, aztán

visszarángatta magát a valóság talajára, és igyekezett
tompítani a lelkesedését. – Úgy értem, tényleg szeretném
látni, mit csinál egy kőfaragó a templomban, de nagyon
sok a dolgom. Ez a szabadtéri kiállítás nagyon rövid
határidős feladat. Szerintem Kirstie-nek sejtelme sincs
róla, mennyi munkával jár egy kert felkészítése arra,
hogy a nagyközönség birtokba vehesse.

A férfi egy pillanatra megérintette a kezét.
– Kérlek, gyere el, biztos vagyok benne, hogy tudsz rám

egy kicsit szakítani a szabadidődből.
– Sötétedés után – egyezett bele Lorna.
– Sötétedés után nekem nem jó. – Jack egy percig a

gondolataiba mélyedt. – Tudod, mit? Hagyom, hogy a
kerttel foglalkozz, hétvégente akár még segíteni is tudok,
és akkor, ha netán eleged lesz mindenből, és szeretnél egy
kis levegőváltozást, szólsz nekem, és elmegyünk.

– Ez nagyon jól hangzik. – Lorna örült, hogy sikerült
megtalálni a tökéletes megoldást. A labda az ő térfelén
hevert; nem kellett felemelnie és szerválni.

– De nem fogsz szólni, igaz?



Lorna el sem tudta képzelni, a férfi ezt hogyan találta
ki, hiszen alig ismerte. – Nos…

– Nem értesz engem, igaz?
– Ezzel mire célzol? – Lorna összezavarodott.

Nyilvánvalóan nem értette, mit akar a férfi. Kedvelte
Jacket, nagyon is, de fogalma sem volt róla, miért
igyekszik annyira jóban lenni vele.

– Pontosan tudod, mire célzok – felelte a férfi nyugodt
hangon. – De nem erőltetem. Most. De amikor úgy érzem,
hogy eljött az idő, akkor fogom.

Különös volt ott ücsörögni a kocsiban, miközben
egymásra sem néztek, de a helyzet felbátorította Lornát,
hogy megkérdezzen valamit, amit azóta nem mert, hogy a
férfi megemlítette.

– Azt mondtad, rájöttél, honnan vagyok ismerős.
Elárulod, honnan? Biztos vagyok benne, hogy emlékeznék
rá, ha már találkoztunk volna korábban. – Rájött, hogy
ezzel elárulta magát, de úgy döntött, nem számít.

– Ezt is megmondom majd, de nem most. – A férfi
elindította a kocsit.

– Pedig jó lenne, ha elárulnád! Nagyon bosszant, hogy
nem tudom. Egyre azon töröm a fejemet, hogy hol
futhattunk össze, de nem jövök rá.

A férfi halkan felnevetett.
– Sajnálom. De csak akkor mondhatom el, amikor

elérkezik az ideje.
Lorna azzal büntette a makacs férfit, hogy az út

további részében hallgatott. Ismét a csók miatt



aggodalmaskodott. Bármelyik barátját gond nélkül arcon
csókolta búcsúzáskor, de valamiért Jack esetében ezt
kínosnak érezte.

A férfi nyilvánvalóan nem osztozott a zavarában.
Kiszállt a kocsiból, megvárta, amíg Lorna kinyitotta a ház
ajtaját, aztán a küszöbön elköszönt:

– Jó éjt, Lorna. Remek nap volt. Köszönöm. – Azzal
határozottan arcon csókolta a nőt, és figyelte, ahogy
bemegy az ajtón.

– Öö… nos, jó éjt, Jack – köszönt el tőle Lorna. Belépett
az ajtón, várva, hogy a zavara megszűnjön, és közben
nagyon furcsán érezte magát.

Mire a léleksimogató kamillateának feltett kanna víz
forrni kezdett, ráébredt, hogy a különös érzés annak
köszönhető, hogy nagyon régen volt férfitársasága
Peteren kívül, aki nem volt éppen az a barátilag
puszilgatós típus. És ez a mostani csók különbözött attól is,
amit korábban a vacsora után kapott Jacktől.

Ez így nem jó, szögezte le magában, és a teát felvitte a
fürdőszobába, hogy lehűljön, míg ő letusol. Ismét
megjegyezte, hogy gyakrabban kellene eljárnia otthonról.
De hogyan?

Internetes párkeresés. Talán komolyan el kellene
gondolkodnia rajta. A forró víz záporozott a testére, és egy
percig tobzódott az élményben. De vajon tényleg neki való
megoldás lenne? Ha másvalakiről van szó, valószínűleg
azt javasolja, hogy ne vessék el az ötletet anélkül, hogy
kipróbálnák; de miután olyan sok történetet hallott



Petertől a tökéletesen alkalmatlan jelöltekről,
bizalmatlanná vált. Habár – maga köré tekert egy meleg
takarót, és kortyolt egyet a teából – ők is a neten
ismerkedtek meg Kirstie-vel. És ez igazán jó találatnak
számított.

Miközben a hálószoba felé baktatott, a saját érzelmeit
vizsgálgatta. Hogyan is érez valójában most, miután Peter,
a férfi, akire mindig is úgy gondolt, mint élete szerelmére,
egy jóval fiatalabb nőben találta meg a párját?
Elkeseredettséget kellene éreznie. De valahogy már nem
fájt annyira. A büszkesége kissé megtépázódott, de a
szíve? Nem.

Vajon mi volt a gyógyszer? Abban biztos volt, hogy nem
Kirstie. Az embert aligha gyógyítja ki az emésztő
vágyakozásból, ha a szerelme jobbján váratlanul
megjelenik egy vonzó, fiatal nő. Valami másról lehet szó.

Bár a józan ész tiltakozott ellene, a gondolatai újra
meg újra visszakanyarodtak Jackhez. Igazán kellemes
ember. Jóképű, szobrász. Gyakorlatilag minden
szempontból tökéletes, ahogy Mary Poppins mondaná.
Kivéve, hogy nem tökéletes. Túlságosan fiatal Lornához.

Miután kikísérte Lornát és Jacket, Philly visszatért a
házba, ahol Lucien már eltüntette a vacsora nyomait. A
mosogatógép zümmögött, az asztal tiszta volt.

– Atyám! Ez gyors volt – állapította meg Philly
némiképp megütközve. – Alig öt percig voltam odakint.

– Profi konyhatakarító vagyok. – Lucien olyan erővel



facsarta ki a konyharuhát, hogy Philly szinte azt várta,
mindjárt könyörögni kezd az életéért. – Ha nem rakodik
el az ember gyorsan, sosem ér haza. És ha már itt tartunk,
a haj…

– Nem – tiltakozott villámgyorsan Philly. – Istenkém,
azok után, amit tettél, a legkevesebb, hogy egy rendes
ágyat kapj.

– Nem, tényleg…
– Itt volt nálunk a család karácsonykor. Megkaphatod

a szobát, ahol a szüleim aludtak. Az a legjobb
hálószobánk. – Habozott. – Négy hálószobás a ház, és jó,
ha használjuk a helyiségeket, különben – a hangja kissé
elmélyült, mert zavarba jött – hamarosan megtelnek
kacattal.

Seamus ebben a pillanatban lépett be.
– Atyaég! Ki volt ez a konyhatündérke?
Philly kacarászott.
– Nem hinném, hogy Lucien örül, ha tündérkének

nevezed.
– Tényleg nem. Készítsek teát?
– Igen, szívesen innék – felelte Seamus. – Van egy kis

sütemény is a dobozban.
Phillynek az az érzése támadt, hogy nem szeretne ott

lenni, miközben Lucien a sütit eszi, ami nem volt elég
piacképes, ezért így szólt:

– Előkészítem a vendégszobát Luciennek, Kapitány.
Szerintem megérdemel egy normális ágyat azok után,
amit értünk tett.



– Természetesen. Kérsz majd egy csésze teát, amikor
visszajössz?

Philly egy pillanatig kísértést érzett, de aztán rájött,
hogy tényleg nagyon fáradt, és reggel korán kell kelnie.

– Nem, köszönöm. Csak megágyazok, aztán még
leugrom elköszönni.

Miközben elővette a szekrényből a takarókat,
amelyeket kifejezetten a szülei számára vettek, azon
tűnődött, vajon mit fog mondani Luciennel kapcsolatban
az anyjának, amikor legközelebb telefonál. Az anyját
ismerve onnantól csak még tovább nyaggatná őket, hogy
használjanak inkább Skype-ot, aminek pedig eddig
sikeresen ellenálltak a nagyapjával, mert tudták, hogy
akkor nem úsznák meg, hogy Marion virtuális körsétát
tegyen a házban. Ha tudomására jutna, hogy egy fiú is
lakik velük, leküzdhetetlen ellenféllé válna. De az is
előfordulhat, hogy szombatig Lucien már ki is költözik, és
akkor nincs miért aggódnia.

Valamivel később, amikor visszatért, Seamust és
Lucient a kenyérről szóló beszélgetésbe mélyedve találta.

– Holnap teszel is egy próbát? – kérdezte éppen
Seamus.

– Nagyon szeretnék – felelte Lucien –, de előbb be kell
fejezni Philly fóliasátrát. Mit szólna, ha összedobnám a
tésztát, aztán befejezném a sátrat a kelesztési idő alatt?
Talán kezdjünk egy savanyú anyatésztával?

– Azt minek nevezzük hétköznapi nyelven? – kérdezte
Seamus.



– Ez keletkezik, amikor összekeverünk egy kis lisztet
meg vizet – vagy helyette esetleg bort vagy sört –, és
hagyjuk, hogy a levegő hatására kelni kezdjen. Indító
kovásznak is nevezhetjük.

Philly a homlokát ráncolta.
– Nekem ez utóbbi jobban tetszik. Anyából egy is elég,

köszönöm. De ha szeretnél még egyet sütni… – Ekkor
jutott eszébe, hogy ő már elhagyta a családi házat, és
érezte, hogy a vicc nem állná meg a helyét. – Sajnálom –
mentegetőzött.

Lucien ránézett, némi zavar tükröződött az arcán,
aztán bizonyára azzal a gondolattal, hogy nem érti, Philly
miért kér bocsánatot, folytatta: – Ez elég könnyűnek
ígérkező feladat.

– Biztos nem lesznek meg a hozzávalók. Hol kellene
megvenni? – kérdezte nagyapa. – Nyilván valami speciális
boltban kaphatók.

– Dehogy. Csak víz és liszt kell hozzá.
– Nos, abból van itt elég – szögezte le a nagyapa. –

Philly! Ízlett neki a sütemény. Szerinte nagyon jól passzolt
a csokoládéhoz a darált földimogyoró a mandula helyett.

– Rendben – mondta Philly. – Most, ha nem bánjátok,
megyek aludni. – Aztán sikerült visszafognia magát, és
nem mondta ki, hogy „ne maradjatok fenn sokáig, fiúk”,
és elindult a szobájába.

Mivel már tusolt, most nem volt más dolga, mint fogat
mosni, és bedőlni az ágyba. Ehelyett azonban
körültekintően bekente magát egy krémmel, amit az



anyjától kapott, hogy ne látsszanak ki olyan csúnyán a
vénái, mint a szabadban dolgozó embereknek szokott.

Most döbbent rá, milyen boldog valójában. Odalent
van egy fiú… vagy fiatalember… nem tudta, hogyan
gondoljon rá, aki nemcsak nagyon jól néz ki, de a
nagyapjával is jól kijön. De már bőven elég tapasztalata
volt, hogy ne ragadja el túlságosan az izgalom. Lucien
vélhetően nem marad sokáig, vagy ha mégis, nagy
valószínűséggel nem fog másképp gondolni Phillyre, mint
egy bosszantó húgra, vagy legjobb esetben egy húgra, aki
nem bosszantó. De itt volt, és a lány eltökélte, hogy élvezi a
jelenlétét, még ha minden másnál jobban felforgatta is a
nyugodt kis életüket. Igen, ez már valóban megtörtént.



T izenegyedik  fe j ezet

– Ó, Marion – üdvözölte menyét Seamus. – Ezúttal
elégedett leszel velünk. Philly találkozott egy
fiatalemberrel!

A szokásos vasárnap esti telefonbeszélgetésükre
készültek Philly szüleivel. A lány felhorkant, átkozva
magát, miért nem figyelmeztette előre a nagyapját, hogy
inkább hallgatniuk kellene Lucienről. Pláne arról, hogy
náluk lakik. És az a mondat, hogy „találkozott egy
fiatalemberrel”, számtalan dolgot jelenthet. Az anyja
villámgyorsan levonja a megfelelő következtetést.

Phillynek nem is kellett hallania a szavakat ahhoz,
hogy pontosan tudja, mit mond az anyja, részben a saját
tapasztalatai, részben pedig az alapján, amit a nagyapja
válaszképpen mondott. Philly tudta, hogy mi Marion
legnagyobb gondja. Bár a leghőbb vágya az volt, hogy a
lánya végre találjon magának egy férjet, gyerekeket
szüljön, és térjen vissza Írországba, hogy ő besegíthessen a
nevelésükbe, abban egyáltalán nem bízott, hogy Philly
rendelkezik a kellő képességekkel a megfelelő társ
kiválasztásához.



Seamus átnyújtotta a kagylót az unokájának.
– Anyád veled akar beszélni.
Philly átvette a telefont, és leült. Örült, hogy Lucien

nincs a házban. Egy kocsmatulaj ismerőse sürgősen
bulikaját rendelt tőle.

– Az a hely… – kezdett bele Philly a mondókájába, de
nem adatott számára több idő.

– Nos, drágám, mesélj nekem erről a fiatalemberről.
Mivel foglalkozik?

– Szakács, anyu, de…
– És hogy látod, stabil az állása?
– Nem, egyáltalán nem, de ez nem is számít…
– Hogyne számítana, drágám! Neked… minden

nőnek… szüksége van egy férfira, aki eltartja, legalábbis
az alatt az idő alatt, amíg a gyerekek nevelésével van
elfoglalva!

Philly nem tudta, hol kezdje a választ.
– Úgy értem, azért nem számít, mert Lucien csak

nálunk lakik. Személyesen semmi közünk egymáshoz. –
Határozottan büszkén ejtette ki a mondatot; úgy
hangzott, mint egy független nő kijelentése.

– Ó, ugyan már, nekem nem tudod bemesélni, hogy ott
él két fiatal ugyanabban a házban, és semmit sem
éreznek egymás iránt! Nem most jöttem le a falvédőről!

– Nem! Őszintén és tényleg nem! Kapitány szervezte
meg. Meghallotta, hogy Luciennek – az utolsó pillanatban
elharapta a „nincs hol laknia” szavakat, mert ez alapján
az anyja rögtön arra következtetne, hogy a fiú egy



csavargó – …hogy Lucien szállást keres, és felajánlotta
neki, hogy nálunk lakhat néhány napig, amíg nem
térképezi fel az itteni terepet. Lehet, hogy csak pár
éjszakáról van szó.

– Aha. – Anyja hallhatóan lelombozódott.
Phillyt elfogta a bűntudat. Jó oka volt rá, hogy

hazudjon az anyjának, de az asszony csalódott hangját
hallva mégis elszomorodott, amiért nincs a láthatáron egy
fiú, aki miatt aggódhatna.

– De nagyon jóképű – tette hozzá, mintegy
vigasztalásképpen.

– Ah!
Philly lelki szemei előtt megjelent anyja, amint

felegyenesedik ültében, fejét félrebillenti, és megfeszül az
apró betűs lábjegyzet hallatán, ami azt jelentheti, hogy a
lánya talán mégis érdeklődik a fiatalember iránt.

– De ne éld bele magad semmibe. Biztos vagyok benne,
hogy soha az életben nem tetszenék meg neki, de nagyon
jó lakó…

– Lakó? Azt hittem, csak pár éjszakáról van szó!
– Arra utaltam, hogy nagyon segítőkész, rendet hagy

maga után, és remekül főz.
– Elég sokat tudsz róla ahhoz képest, hogy, mint

mondod, egyáltalán nem érdekel.
– Akkor ismertem meg, amikor egy partin főzött. Már

meséltem róla. Megkóstoltam a kaját, és nagyon finom
volt. Nagyon odafigyel az ételekre, ezért is jönnek ki olyan
jól Kapitánnyal. – Legalább ez teljesen igaz volt.



– Nos, vigyázz, mit csinálsz. Nem lenne jó, ha
belekeverednél valami ügybe egy jóképű bitanggal.

Philly felnevetett.
– Jobban örülnél, ha egy csúnyával jönnék össze?
– Pontosan tudod, mire gondolok, Philomena – mondta

az anyja.

Néhány órával később, amikor Lucien hazaért, Phillyt
még ébren találta. A laptopja nyitva volt, és a
konyhaasztalt elborították a kertészeti könyvek.

– Helló – köszöntötte a fiút. – Kérsz egy csésze teát vagy
valamit? Esetleg egy sört?

Lucien mosolygott, és a fejét rázta.
– Semmit, köszönöm. Min dolgozol?
– Megpróbálom kitalálni, mit ültessek. Valamit, ami

időben megnő, hogy a Burthen-kertet elég látványossá
tegye.

Lucien bólintott.
– Seamus már alszik?
– Nem, még nem ért haza. – Philly a homlokát ráncolta.

– Részben ezért is vagyok még mindig fenn.
Most Lucien homloka is elfelhősödött.
– Aggódsz miatta? Mi történhetett vele? Hová ment?
– Lady Antheához. Felhívta, mert elromlott nála a csap.

Mire egyet pislogtam, már kocsiba is pattant. Pedig egy
csöpögő csap nem olyan sürgős dolog.

Lucien megvonta a vállát.
– Akár a házat is eláraszthatja, átáztathatja a



mennyezetet meg a falakat.
Philly most megfogta az asztal szélét, és felpattant.
– Hallom a furgont! Megérkezett. Nem szabad tudnia,

hogy vártam rá.
– Ne! Várj! Philly!
A lány tétovázott egy kicsit, éppen addig, míg késő lett:

már nem maradt ideje, hogy felérjen a lépcsőn, mielőtt a
nagyapja belép. Gyorsan visszaült.

Bűntudatosan nézett le az előtte heverő könyv- és
papírkupacra.

– Ó, helló, Kapitány – köszöntötte Seamust, amikor az
öreg belépett a konyhába.

– Helló! Még fent vagytok? Nem rám vártok, ugye?
– Természetesen nem – felelte Philly az asztal alatt

keresztbe tett ujjakkal. – Én dolgoztam, Lucien meg épp
most ért haza. Hogy boldogultál a csappal?

Seamus egy pillanatig zavartnak látszott.
– Ó, igen! Megjavítottam. Aztán maradtam még egy

jóéjt-italra. – Az unokájára nézett. – Gyógytea volt.
Philly felhorkant.
– Gyógytea? Te, Kapitány? Ezelőtt mindig azt mondtad,

olyan az íze, mint a kecskehúgynak.
– Teája válogatja – közölte gőgös arccal a nagyapja. –

És most megyek aludni. Késő van. Nektek is ezt javaslom.
Lucien és Philly összenézett.
– Ebben igaza van – jegyezte meg a lány. – De miért volt

olyan durcás?
– Úgy viselkedett, mint akit rajtakaptak valamin – vélte



Lucien. – Mintha bűn lenne meginni egy csésze teát egy
öreg hölggyel.

Philly az ajkába harapott.
– Őrület. Nem olyan, mintha… hát…
– Arra gondolsz, mintha lenne köztük valami?
Philly elszörnyedt.
– Dehogyis! Hisz olyan öregek!
Lucien vállat vont.
– Attól még lehet.
– Nem! Lady Anthea egy igazi sznob! Még Lorna is ezt

mondja, pedig ők jóban vannak.
– És mi a baj a nagyapáddal?
– Lucien, te pont olyan jól tudod, mint én. Jó családból

való fiú vagy. A nagyapám autószerelő, ráadásul ír
kiejtése van. Lady Anthea nem fog… – Philly
megborzongott. – Még belegondolni is rossz.

Lucien kuncogott.
– Igazad van, tényleg jó családból való úrigyerek

vagyok, bár nagyon remélem, nem csupán ennyi van
bennem. És el nem tudom képzelni a nagyanyámat, hogy
akár csak fantáziáljon…

– Kérlek, ne használd ezt a szót.
– …egy ír autószerelőről, de hát az emberek

különbözőek.
Philly mélyet sóhajtott.
– Biztos vagyok benne, hogy lehetetlen. Most már

nekem van szükségem egy jóéjt-italra. Mit szólnál egy
forró csokihoz?



– Klassz! Megcsinálom. Van itthon valami csoki, amit
ledarálhatunk? Magas kakaótartalmú lenne a legjobb.

Philly nem volt abban a hangulatban, hogy figyelembe
vegye, mik Lucien elképzelései az igazi forró csokoládéról.

– Nem. Én készítem el. Teljesen átlagosat. Rendben?
Lucien felemelte a kezét.
– Nekem úgy is jó! De egyszer meg kell kóstolnod egy

rendeset, vaníliával vagy csillagánizzsal.
Miközben Philly a forró tejbe keverte a csokoládéport,

ráébredt, hogy elfeledkezett minden zavaráról, ami eddig
Lucien társaságában elfogta. Milyen élesen rendre
utasította a fiút! És nem szakadt rájuk a mennyezet.
Helyes!

Lucien úgy ült az asztalnál, hogy látszott, Phillyvel
ellentétben nem szándékozott felvinni magával forró
csokiját a szobájába, ezért a lány is inkább leült mellé.

– Biztosan az a véleményed, hogy a szakács énem elég
nevetséges elveket vall – jegyezte meg a fiú.

Mivel Philly szó szerint így gondolta, elmosolyodott.
– Csak ritkán. Például tényleg úgy gondoltam, hogy a

boltból hozott sült krumplit nevetséges újrasütni, de
fantasztikusan finom lett – mondta.

A fiú visszamosolygott.
– Tudom! De általában idegesít?
Philly meglepődött.
– Nem is tudom, mit mondjak.
– Hát, például egy „nem” megfelelne. De igazából azért

kérdezem… – Elhallgatott, megköszörülte a torkát, aztán



folytatta. – Volt időm egy kicsit körbejárni, és találtam egy
melléképületet, ami szuper lenne bázisnak. Fantasztikus
volna, ha kibérelhetném.

– Öö…
– Természetesen erről beszélnem kell Seamusszal, és

alaposan át kellene gondolnotok… – ismét hallgatott egy
kis ideig. – Elmondhatom a sztorimat? Legalábbis a
szerkesztett változatot a legfontosabb részletekkel.

Philly vállat vont.
– Ha szeretnéd, miért ne.
– Azt hiszem, már mondtam, hogy leléptem otthonról –

ahogy ti is, és azóta jó pár dologra rájöttem. Az egyik, hogy
igazából nem szeretnék étteremben dolgozni.

– A szakács nem azt csinálja?
Lucien a fejét rázta.
– Nem feltétlenül. Őszintén szólva étteremben dolgozni

pokoli szívás. Nagyon kemény munka, kevés alvás, lukak
a műszak során, ami azt jelenti, hogy van két óra
szabadidőd délutánonként, de azalatt nem tudsz
hazamenni, és kialudni magad…

– És ha a te saját éttermed?
– Ha valaha is lenne annyi tőkém, hogy be tudjak

indítani egy saját helyet, az első hat hónap után
elveszíteném. Ezek a szigorú üzleti tények.

Philly eddigi elképzelései a mesterszakácsok életéről –
amelyek őszintén szólva igencsak halványak voltak –
ezennel köddé váltak.

– Tehát?



– Szeretnék főzni az embereknek – vagy az
otthonukban, vagy a munkahelyükön. És kenyeret sütni.

– Értem. – Philly kortyolt egyet a csokoládéból.
– Tehát szükségem van egy bázisra. Egy helyre, ahol

elő tudom készíteni az ételeket, és természetesen sütni is
lehet. Ezért kellene tudnom, hogy bérbe adjátok-e nekem
azt a melléképületet.

– Nagyon nagy munka lenne, hogy alkalmassá tedd…
– Tudom! De nem bánom, ha dolgoznom kell rajta. Már

most is van benne víz és áram, de az ipari tűzhelyhez
háromfázisú kell. – Habozott. – Vagy szükséged van rá a
növényekhez?

Philly elgondolkodott rajta, vajon mi az a háromfázisú,
de úgy döntött, nem kérdezi meg. Valószínűleg nem kell
tudnia.

– Nincs. Az egyik ok – de lehet, hogy a legfőbb –, hogy
éppen erre az ingatlanra kattantunk rá Kapitánnyal, a
sok melléképület volt. De nincs szükségünk mindre. Ha
egyet bérbe adunk, abból még valószínűleg nem lesz
gond. – A homlokát ráncolta. – De szükséged lesz
mindenféle felszerelésre. Miből tudod megvenni?

Lucien már nyilvánvalóan sokat gondolkodott ezen a
kérdésen.

– Összespórolom az árát. Jó időbe bele fog telni, de ha
már lesz egy kerekebb summa a zsebemben, felkeresem a
keresztapámat, hátha kisegít a maradékkal.

– És vajon megteszi?
Lucien vállat vont.



– Elképzelhető. Ő kevésbé konzervatív, mint a szüleim.
Bőven lenne pénzük rá, hogy kölcsönadják az egész
összeget, de nem akarják, mert azt feltételezik, hogy el
fogom herdálni.

– Tehát bizonyítanod kell…
– …hogy képes vagyok keményen dolgozni, és

összeszedni egy kis tőkét önerőből; hogy nem herdálom el.
Az áthidaló tervem az, hogy – az engedélyetekkel –
megsütöm, amit lehet, az itteni tűzhelyeteken, és ezzel
bebizonyítom, hogy képes vagyok elvégezni a munkát,
korán kelni, és mindent előkészíteni. – Kis hallgatás után
hozzátette: – A házi használatra készült tűzhely nem
ideális, de valahol el kell kezdeni.

Philly töprengett a hallottakon.
– A profi tűzhely nagy helyet foglal?
– Ez egyértelműen attól függ, mekkora a mérete.
Philly elpirult.
– Ezt értem. Arra akartam kilyukadni, hogy

mindenképpen nagynak kell lennie?
– Nem feltétlenül. Mit akarsz ezzel mondani?
– Azt, hogy van egy háztartási szobánk. Pillanatnyilag

tele kacattal, mert még nem jutottunk odáig, hogy
kipakoljuk, és jól elvagyunk úgy is, hogy a mosógép a
konyhában van. De te talán ideiglenesen tudnád
használni.

A fiú felszisszent.
– A háromfázisú…
Philly ekkor rádöbbent, hogy mégiscsak tudnia kell, mi



az.
– Ez mit jelent pontosan?
– Az ipari tűzhelyek sokkal több energiát használnak,

mint a háztartásiak. Át kell hozzá alakítani az elektromos
hálózatot. Ez majdnem ugyanannyiba kerülhet, mint
maga a tűzhely.

Ez nem hangzott túl jól.
– És feltételezem, hogy a profi kenyérsütő kemencék is

elég drágák, nem?
– Használtan is lehet venni mindenféle típusút és

méretűt. De még azok sem olcsók! – A fiú nagyon
izgatottnak látszott, miközben a nehézségeket sorolta. –
Nézzük meg az eBayen. Jó tudni, mire készüljünk
pénzügyileg.

Valamivel később Philly megjegyezte.
– Tehát úgy ezer fontra lesz szükséged, és ez csupán a

tűzhely.
Lucien bólintott.
– Egy kicsit alábecsültem, bár nem nagyon. De így is jó.

Van egy rendelésem a Newbury Versenyre. Volt egy
telefoninterjúm, és egy ismerősömtől referenciát is
kaptam. – Elgondolkodott. – Nem tévedtem? Hogy nem
bánjátok, ha maradok még egy darabig? Nem megyek az
idegeitekre?

Úgy tűnt, Philly válasza fontosabb a fiú számára, mint
ha csak egy ideiglenes szállásról beszélgetnének.

– Nem mégy az idegeinkre, és biztos vagyok benne,
hogy nem baj, ha maradsz.



A fiú arckifejezése hirtelen nagyon elevenné vált.
Philly képtelen volt a szemébe nézni. Elfordította a
tekintetét.

Lucien a torkát köszörülte.
– Philly?
A lány elpirult, felnézett rá, aztán újra másfelé

fordította a tekintetét.
– Mi az? – Elfúlt a hangja.
Lucien egy darabig nézte, aztán megszólalt:
– Semmi! Ha biztos vagy benne, hogy nem gond, ha

maradok, akkor megnézem, össze tudok-e állítani egy
anyatésztát, ami beindul.

Philly megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy
Lucien visszatért a tésztához.

– És ha nem indul be?
– Van egy ismerősöm, aki tud adni egy adagot. De

igazából jobban szeretem magam csinálni.
– Neked aztán van energiád!
A fiú bólintott.
– Az anyámat az őrületbe tudtam kergetni vele. Ezért is

döntöttem úgy, hogy lelépek… hogy legyen végre egy kis
nyugta. – A homlokát ráncolta. – Nem ez volt az egyetlen
oka. Csak az egyik.

Az arckifejezése láttán Phillynek az az érzése támadt,
hogy a fiút jobban megviseli a szüleivel való rossz viszony,
mint először sejtette. Ő megértette. Remek kaland volt,
hogy a nagyapjával megléptek otthonról, de a tudatot
egyáltalán nem volt könnyű elviselni, hogy ezzel



megbántotta a családját. Igazán boldog volt, hogy
mostanra a szülei többé-kevésbé elfogadták a helyzetet.
Elmosolyodott:

– Ha netán végleg összerúgjátok a port a vér szerinti
mamáddal, készítesz egyet lisztből és vízből?

A fiú vigyorgott.
– Talán még néhány hozzávaló kellene bele, de

nagyjából így.
– Beszélek reggel nagyapával. Lehet, hogy lesz egy-két

ötlete, hogyan tudnál pénzt szerezni. Imádja a
kivitelezhetetlen küldetéseket.

– Az jó, mert ez az… már ha az ember elfogadja, hogy
bizonyos dolgokat nem lehet megcsinálni – márpedig én
nem szoktam. – Mosolyát Philly határozottan csibészesnek
látta. – Van egy kis tervem.

– Igen?
A lány úgy érezte, talán jobb lenne, ha nem tudná, mi

az, de a kíváncsisága erősebb volt.
– Ne nézz így rám, neked is tetszeni fog.
– Tényleg?
– Igen! Úgy tervezem, hogy kötök pár fogadást, amíg a

versenyen leszek.
Philly elszörnyedt, és ez egyértelműen látszott az arcán

is.
– Ne nézz már ilyen aggódó szemmel. – Elsöpört egy

hajtincset a lány szeme elől, és a füle mögé simította. – Bár
elég jól áll, amikor aggódsz.

Philly mélyet lélegzett. Nem volt felkészülve rá, hogy



Lucien szájából efféle bókot halljon. Boldogabb volt,
amikor a három fázisról meg az anyatésztáról cseréltek
eszmét, még ha nem értette is a fiú minden szavát.

– Te ír vagy – folytatta Lucien, finom csipkelődéssel a
hangjában. – Neked elvileg szeretned kéne a lovakat.

Philly kissé összeszedte magát.
– Nagyon is szeretem a lovakat. Mármint a hátukra

ülni, vagy csak úgy a közelükben lenni, de fogadni rájuk,
azt nem. Ha nem tudnád, nem minden ír
szerencsejátékos.

– Sajnálom. Nem akartalak megbántani. De egyébként,
ha majd itt lesz a verseny ideje, elviszem Newburybe a
kocsit is, és keresek neki parkolóhelyet. Másképpen
keresnem kellene magamnak szállást, ami sohasem túl jó.

– A kocsi jobb?
A fiú bólintott.
– Nagyon kényelmes ám. Egyszer elviszlek vele

valahová.
Philly félt, hogy Lucien ráébred, milyen második

jelentést hordoznak a szavai egy jól nevelt ír leányzó
fülének, ezért inkább gyorsan rávillantott egy mosolyt a
válla fölött, aztán elhagyta a szobát.



T izenkettedik  fe j ezet

A másnap kora reggel Phillyt és Lornát már a kertben
érte. A hely ezen a csípős hajnalon nem úgy nézett ki,
mint amit hamarosan meg lehet nyitni a nagyközönség
előtt.

– Nagyon szeretném, ha az utak mellett rendes szegély
lenne – mondta Lorna szélesen intve a karjával. Ez a rész
valaha olaszkert volt, de hosszú út áll még előttük a teljes
helyreállításig.

– Pillanatnyilag tele van mindenfélével, amit hosszú
évek alatt felhalmoztak. Nincs benne semmi koncepció.

Philly kritikus tekintettel nézett körbe, gondolatban
hosszú növénylistákat pörgetve. Óriási projekt volt,
egyben remek lehetőség. Egyszerre volt rémült és izgatott.

– Milyen koncepciót szeretnél követni?
– Ideális esetben? Valami drámait és stílusosat

keresnék. Láttam egy csodaszép fekete-fehér kertet a
Highgrove-ban.

Philly tudta, melyikre gondol Lorna.
– Az elég trükkös volt.
– Igen, leveszik a Bishop of Llandaff-dáliák bimbóit,



úgy érik el a fekete színt, de szerintem én ezt képtelen
lennék megtenni.

– Azokat a gyönyörű skarlátpiros virágokat? Én sem.
De lehetne például fekete-fehér és piros a színösszeállítás.
Tudnék adni például sarkantyúkát, ami nem kúszik, de
nagyon szépen mutatna a piros színe a fekete mellett.

– És olyan gyorsan tele lesz virággal, hogy hamar
hatásosan mutat. Biztos tegyünk az összképbe fehéret is?
Vagy legyen csak ez a két szín?

Lornának általában világos elképzelései voltak arról,
mit szeretne. Philly hízelgőnek találta, hogy kikéri a
véleményét.

– Lássuk csak – töprengett. – Ha kifogyunk a feketéből
és a pirosból, még mindig adhatunk az összképhez némi
fehéret. De ott az a rengeteg piros pipacs a fekete
közepével. Egy kis melegítéssel el lehet érni, hogy bőven
virágozzanak a megfelelő pillanatban, ahogy Chelsea-ben
is.

– Nem pazarlás ez?
– Nem. A később virágzókat bármikor el tudom adni a

piacon. Szerintem nagyon jó ötlet. Mit lehetne még ide
tenni? Sokféle fekete fű is van.

– Most sajnálom igazán, hogy nem tudtunk erről tavaly
ősszel. Az egészet megcsinálhattuk volna tulipánokból –
jegyezte meg Lorna.

– Rengeteg tulipánom van ládában, amit oda tudok
adni. Az emberek imádják a sötét Queen of Nightot, ezért
jó sokat ültettem.



– De úgy nem jut majd belőle a piacra.
– Nem. Viszont eladom mindet.
– Akkor kifizetem a teljes piaci árat értük. Peter

megengedheti magának. És ha már ott tartunk, mit tud
Peter kifizetni, azt is megígérte, hogy szerezhetek
magamnak segítséget. Nem ismersz valakit, aki örülne, ha
kapna egy kis kertészmunkát?

Philly a fejét rázta.
– Nem jut eszembe senki. Miért nem teszel ki pár

kártyát a helyi kertészeti boltokban? Esetleg körbe tudom
telefonálni a palántaneveldés barátaimat, és
megkérdezhetem, nem ismernek-e valakit, akinek
munkára van szüksége. Kell hozzá képzettség?

– Hát, ha különbséget tud tenni az illető a gaz és a
virág között, megfelelhet.

– Az igazat megvallva, Lorna, időnként én sem vagyok
teljesen biztos benne, melyik melyik.

Lorna nevetett.
– Ahogy én sem! No, takarítsuk ki ezeket az ágyásokat.

Tudom, hogy nincs sok időd. Mialatt elkészülünk, még
gondolkodhatunk a további virágokon. No meg azt is
elmesélheted, milyen Luciennel együtt lakni.

Philly elővette a kertészkesztyűjét a hátsó zsebéből.
– Igazából klassz. Nagyapa örül, hogy velünk van.

Luciennek meg az az őrült ötlete támadt, hogy összegyűjti
rá a pénzt, és az egyik melléképületet átalakítja profi
konyhává.

– Atyaég! Akkor igazán különleges bérlővé válna –



vélte Lorna. – És ez nyilván elég komoly összegbe kerülne.
Gondolom, nem elég, ha kifestitek, és beraktok egy hűtőt,
igaz?

Mielőtt a villáját a földbe szúrta, Philly figyelte egy
darabig, ahogy Lorna leveregeti a földet egy nagy csomó
Michaelmas-százszorszép gyökeréről.

– Nem. Először is háromfázisú áram kell hozzá, hogy a
sütőt megfelelően forróra lehessen melegíteni. Drága.

– Ó. És Seamus ennek örül?
– Igen. Csodálja Lucient. Mindketten egy kissé őrültek,

és Luciennek rettentő sok energiája van. Állandóan úgy
pörög, mintha rugókon járna. – Hirtelen elkomorult az
arca.

Lorna éppen elkapta a kifejezést.
– Valami nincs rendben?
– Hát, igazából semmi közöm hozzá, de van egy őrült

terve, hogyan szerezzen pénzt a megvalósításhoz. A
részleteket nem ismerem, de kapott egy szakácsmegbízást
a Newbury Versenyen.

Erre Lorna is aggódó arcot vágott.
– Nagyon remélem, hogy nem akarja az egész

fizetséget feltenni a lovakra.
Philly az ajkába harapott.
– Említette, hogy fogadni akar. Persze az ő pénze. Ha ki

akarja dobni lóversenyfogadásra, nekem ahhoz sincs
semmi közöm.

Lorna bólintott.
– És felteszem, ha együtt járnál Luciennel, meg kellene



szoknod, hogy veszélyesen élsz.
Philly elpirult.
– De nem járok vele.
Lorna megvonta a vállát.
– Persze, tudom. De talán eljöhet az is, nem? Nagyon

vonzó fiú.
Philly sóhajtott.
– Nem mintha nem találnám vonzónak… dehogynem.

És nagyon jól megvagyunk, amikor gyakorlati dolgokról
beszélgetünk. De ha bármi olyasmit mond, ami, érted,
csak egy kicsit is olyan, mintha flörtölni akarna, vagy egy
bizonyos tekintettel néz rám, rögtön zavarba jövök, és
talpig vérvörössé válok. Biztosan azt gondolja, hogy
sohasem volt még barátom, és nem tudom, hogyan kell
viselkedni a pasikkal.

– Hozzá fogsz szokni. Még csak most ismerted meg.
Philly bólintott.
– És veled és Jackkel mi a helyzet? Találkozgattok?
– Nem! Vagyis nem úgy. Túl fiatal hozzám.
– Mégis mennyi idős?
– Nem tudom pontosan…
– Nem néztél utána a neten?
– Te rákerestél Lucienre?
– Persze. Nem sokat posztol Facebookon, és a fotói nagy

részén kaják vannak. – Olyan képeket keresett,
amelyeken Lucien és kikent-kifent bálkirálynők
szerepelnek, de megkönnyebbülten állapította meg, hogy
nem talál egyet sem.



– Szerinted nekem is le kellene csekkolnom Jacket?
– Igen! Azaz… – Philly köhintett. – Azaz, ha jól tudom,

te nem facebookozol, igaz?
– Tudom, hogy jó lenne, de…
– Guglizz rá – mondta határozottan Philly. – Attól még,

hogy Facebookon nem tudsz rákeresni, az interneten
lehet róla információ. Lehet, hogy nem is olyan fiatal, és
egyébként is, mi értelme ezen rágódni? Szerintem tetszel
neki.

Másnap reggel Philly egy csomaggal tért vissza Lornához.
– Helló! Ajándékot hoztam Lucientől. Sütött néhány

kenyeret tegnap este, hogy kipróbálja, mire megy az
egyszerű háztartási tűzhellyel. Nem lett eladható
minőségű, legalábbis szerinte, de én ettem belőle
reggelire, és fantasztikus.

– Nagyszerű! Köszönöm. – Lorna átvette a csomagot, és
betette a hátizsákjába, amiben már ott lapult egy termosz
kávé meg némi keksz. – Nem tudtátok volna
lefagyasztani?

– Elég sokat készített, és mindenképp szerette volna
tudni, hogy másoknak mi a véleménye.

– Az az egyetlen baj, hogy ebédidőre már mindig olyan
éhes vagyok, hogy akkor is finomnak érzem, ha igazából
nem az.

– Így van. Mondtam neki is. De azt akarta, hogy adjam
oda, úgyhogy megtettem.



Már a délelőtt vége felé járt az idő, és az olasz virágágy
szépen kitisztítva várta, hogy megkapja új színséma
szerint összeállított ékeit, amikor Jack jelent meg.

– Szervusztok! – kiáltott oda nekik, és mindketten
felnéztek.

Lorna félresimított egy hajtincset a szeméből, és rögtön
azt kívánta, bárcsak ne tette volna. Tudta, hogy a haja
helyett most egy sárfolt éktelenkedik a homlokán.

– Helló, Jack – köszöntötte a férfit Philly. Lorna hálás
volt neki érte. Amióta a lány bogarat ültetett a fülébe,
hogy Jack akár a barátja is lehetne, nem tudott ugyanúgy
gondolni rá. A minapi kellemes beszélgetőtárs mostanra
olyasvalakivé változott át Lorna szemében, akivel
kapcsolatban jobb az óvatosság.

– Helló – sikerült kiböknie végül. – Mit tehetünk érted?
Jack ránézett.
– Csak meg akartam nézni az egyik helyet, ahová a

szobrom kerülhetne.
– Igen? Azt hittem, lesz egy nap, amit arra szánnak,

hogy minden művész eljöjjön, és körbevezessék őket.
Neked nem küldött erről e-mailt Kirstie? – Lorna pontosan
tudta, hogy küldött Jacknek is, rajta volt a neve a listán.

– Szerettem volna egy lépéssel a tömeg előtt járni.
Abban a hitben ringattam magam, ha az ember jóban
van a főkertésszel meg a növényszállítóval, származhat
belőle egy kis előnye.

Lorna mosolygott.
– Biztos vagyok benne, hogy így van. Van már jelölted a



megfelelő helyszínre? Végül csak egy darabot akarsz
kiállítani? Vagy többet? És mekkora a mérete?

– Elég nagy. Mindenképp kölcsön kell kérnem hozzá
egy traktort vagy hasonlót, bárhová kerül is.

– Akkor innen ne túl messzire – javasolta Philly. – Itt
közel vagyunk az egyik jó útvonalhoz.

– Tökéletes. És ha itt tudom jelezni az igényemet, meg is
tenném. Másoknak is lehet gondja a szállítással.

– Jobb, ha Kirstie-t keresed meg – javasolta Lorna. – Ha
már eldöntötted.

– Körbejárom még egy kicsit a területet – felelte a férfi.
– Később találkozunk. – Azzal elindult a ház felé.

– Reménykedem, hogy nem csak monumentális szobrai
vannak. – Lorna egyúttal abban is reménykedett, hogy
Philly nem figyelte, ahogy a tekintetével sokáig kíséri
Jacket, amint a férfi a hosszú, céltudatos lépteivel
távolodik tőlük. – Azokat nem könnyű ide-oda cipelni, és
alaposan felszánthatják a talajt.

– Szerintem Kirstie az efféle kérdéseket egyáltalán
nem gondolta végig, amikor kipattant a fejéből a
szoborkiállítás ötlete.

– És vele együtt én sem – ismerte be Lorna. – No, itt az
idő, hogy ezt a szép mennyiséget elvigyük a komposztba.
Én toljam, te húzod? Hogy jutunk fel a legkönnyebben a
talicskával azon az emelkedőn?

Philly hazament, Lorna pedig az olaszkert ösvényeit
söpörte át, amitől máris rendezettebbnek hatott, bár a



virágágyak üresek voltak. Körbenézve elégedett volt
azzal, amit látott. Növények nem, de annál több ígéret volt
a helyben. Piros-fekete színösszeállításban, esetleg némi
fehérrel megbolondítva biztosan kifinomult és érdekes
látványt fog nyújtani. Valószínűleg sohasem fogja annyira
megszeretni, mint a sokkal esetlegesebben komponált
kastélykertet a ház másik oldalánál, tele buján virágzó
rózsával, pipaccsal, csillagfürttel, nyári violával és
lángvirággal, de az biztos, hogy hihetetlenül stílusos lesz.

Már éppen ő is indult volna hazafelé, és a leves járt a
fejében, ami kora reggel óta lassú tűzön rotyogott a
konyhájában, amikor Jack visszaérkezett.

– Megtaláltam a tökéletes helyet – jelentette be. –
Elvihetlek ebédelni?

– Nem – felelte Lorna. – Vár otthon az ebéd. Te is
kaphatsz belőle, ha szeretnéd.

– De én már időtlen idők óta csábítalak, hogy gyere el
velem ebédelni, és nem jössz! Egyetlenegyszer tudtalak
elcipelni a kocsmáig. Mindig az a vége, hogy te adsz ételt
nekem.

Lorna nevetett.
– Ha elmennénk ebédelni, előtte át kellene öltöznöm.

Így meg csak lekaparom magamról a sár nagyját, aztán
megeszem a levest, hozzá kenyeret. Ez utóbbi Lucientől
származik, tehát biztosan fantasztikusan finom.

– Jól hangzik – felelte Jack.

Jack a ház előtt várt Lornára. Mivel a nő tudta, hogy a



férfinak nem lesz semmi dolga, míg ő elteszi a kerti
szerszámait, odaadta neki a lakáskulcsot. De furcsa
módon mégis elégedettséget érzett, amikor látta, hogy a
férfi nem használta.

– Be kellett volna menned, és kényelembe helyezned
magad – mondta a férfinak.

– Nem lett volna jó érzés. És ez itt igazán szép hely. – A
parkra mutatott, amerre a ház nézett. – Nem okozott
gondot a várakozás.

Arról, ahogy ezt mondta, Lornának eszébe jutott Philly
véleménye. Vagyon tényleg tetszik a férfinak? Vagy csak
barátságos és udvarias vele? Miközben kivette a kulcsot
Jack kezéből, és kinyitotta az ajtót, elképzelte, a férfi
kedveli őt, mégpedig abban az értelemben, ahogy Philly
gondolta.

– Fáradj be. Menj, és melegedj meg a konyhában. Csak
egy kicsit lecsutakolom magam, és már ehetjük is a levest.
Megkeverheted – tette hozzá. – Nagy segítség lenne. – A
kenyeret Lorna a konyhapultra tette. – A kenyérvágó kés
ott van fent, ha szeretnél vágni pár szeletet.

Hamarosan visszatért a konyhába, egy kertészkedők
számára készült kézkrémtől illatozva. Szándékosan csak
annyi időt töltött az arcával, hogy futólag átvizsgálja,
nincsenek-e rajta sárnyomok. Nem akarta azokkal a
gondolatokkal gyötörni magát, amelyek a szinte festetlen
arca láttán futottak át az agyán. Általában viszonylag
elégedett volt a külsejével, de most, miután a gondolat
befészkelt a fejébe, hogy akár együtt járhatna egy jóval



fiatalabb férfival, igyekezett megőrizni a hidegvérét.
Jack halkan fütyörészett. Már megtalálta a tányérokat

meg az evőeszközöket, és vágott néhány szelet kenyeret. A
tányérokat a tűzhelyre tette a leves mellé, valószínűleg
azért, hogy felmelegítse őket.

– Elnézést, hogy várattalak – mondta Lorna.
– Nem várattál. – A férfi rámosolygott. – Miért nem ülsz

le? Egész délelőtt talpon voltál.
– Te nem dolgoztál?
– De igen – ismerte be a férfi. – De nem fizikai munkám

volt. Hadd szolgáljalak ki.
– Hát, jól van – adta meg magát Lorna, és leült az asztal

mellé. Furcsán nyugodtnak érezte magát.
Háziasszonyként illett volna tüsténkednie, de valahogy
rendjén valónak tűnt, hogy a férfi letesz elé egy tál levest,
aztán egy kézzel készült fedeles tartóban a vajat.

Jack leült vele szemben.
– Hajnalhasadtával felkeltél, hogy elkészítsd a levest? –

kérdezte, miközben megkóstolt egy kanálnyit.
– Nem. Igaz, korán keltem, de csak azért, hogy

elmenjek dolgozni, nem azért, hogy levest főzzek. Csak
összedobáltam néhány dolgot, miközben a teámat
készítettem reggel.

– Nagyon finom. Szeretem az efféle könnyű ételeket, de
nekem sohasem sikerült elég időt hagyni rá, hogy
rendesen összefőjenek a hozzávalók.

Lorna levette a vajtartó fedelét, és a férfi felé
nyújtotta. Amikor már a saját kenyerét vajazta,



megszólalt:
– Csak egy kicsit előre kell gondolkodni hozzá. Milyen a

kenyér?
– Nagyon finom!
– Nos, majd lesz alkalmunk vásárolni is ilyet, ha már

Lucien is elég szalonképesnek ítéli ahhoz, hogy Philly és
Seamus kitehesse a standon.

– Nagyon magasra teszi a mércét, ha még ez sem elég jó
szerinte – vélte Jack.

– Azt hiszem, egy kicsit megszállott – felelte Lorna.
– Ahogy minden jó művész és kézműves – tette hozzá

Jack.
– Te is az vagy?
A férfi nevetett.
– Ez aztán a trükkös kérdés!
– Pedig mintha éppen te magad dobtad volna fel

szándékosan a labdát.
– Így van. – A férfi elhallgatott, és tekintetét Lornáéba

mélyesztette. – Megszállott vagyok. Nincs, ami
megállítana, hogy elérjem a célt, amit megálmodtam. Nem
érdekel, milyen akadályok állnak az utamba.

Lorna lenézett a tányérjára. Hirtelen elképesztően
izgalmasnak látta a levest.

– Azt hiszem, én is ugyanilyen vagyok. Sohasem érzem
úgy, hogy „jobb híján ez is megteszi”. Mindennek, amit
csinálok, a lehető legjobbnak kell lennie. – Evett egy kicsit
a levesből, aztán újra a férfira emelte a tekintetét. –
Mesélj róla, milyen kőfaragónak lenni. A szobrászatról



tudok valamicskét, mert művészeti iskolába jártam, és
magam is szobrászkodtam egy rövid ideig, de aztán
valami biztosabbra vágytam, és akkor fedeztem fel
magamnak a kertészkedést. A kőfaragás viszont
ismeretlen terep. Mi mindent csinál egy kőfaragó?

A férfi nem válaszolt azonnal, és Lorna már éppen
azon kezdett töprengeni, nem mondott-e olyasmit, amit
nem lett volna szabad. De aztán a férfi újra belenézett a
szemébe, és így szólt:

– Szerintem a legjobb lenne, ha megmutatnám.
Körbevezethetnélek az apátságban, és ott, helyben
megnézhetnéd, mit csinál a kőfaragó már évezredek óta.

– Hát – szólalt meg Lorna néhány pillanatnyi szünet
után –, ez nagyon jó lenne. Végtére is ezt a szoborkiállítást
is az apátság megsegítésére rendezzük. Jó lenne
pontosabban tudni, mire készülünk támogatást szerezni.

– Nagyon örülnék, ha körbevezethetnélek. Mikor lenne
alkalmas?

– Gondolom, elég elfoglalt vagy…
– Erre tudnék időt szakítani. Fontosnak tartom. Te is

elfoglalt vagy.
Lorna úgy érezte, ezt a beszélgetést végeérhetetlenül

folytathatnák, ha nem avatkozik közbe.
– Mit szólnál a ma délutánhoz? Utána akartam olvasni

pár növénynek, de azt este is meg tudom csinálni.
– Abban bíztam, hogy ma este végre eljössz velem.

Vacsorázni.
– Nem lenne elég közös programnak mára, hogy



elmegyünk megnézni délután az apátságot?
A férfi bánatosan nevetett.
– Folyamatos elutasításban van részem. A minap is hal

és sült krumpli lett a vége. Ma ebédelni akartalak vinni,
és te hívtál meg. Kérlek, ne mondd, hogy ma este
dolgoznod kell!

– De bizony. Egyezzünk meg, mondjuk, abban, hogy
meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok, és később eldöntjük.
Az is lehet, hogy úgy elalszom este, mint akit fejbe vágtak.
Nagyon korán keltem.

Jack nevetett.
– Rendben. Ha megígéred, hogy egyszer elvihetlek

vacsorázni!
Lorna is nevetett, de nem ígért semmit. Kellemes volt,

hogy így udvarol neki valaki, és nem szerette volna, ha a
férfi elunja.



T izenh arm adik  fe j ezet

Jack leparkolt az alkalmazottak számára fenntartott
helyen, ami néhány mellékutca között bújt meg. Lorna
ismét megállapította, milyen szép az apátság gótikus
épülete. Egykor jelentős vallási központ volt. Hajdanán
egy apátnak sikerült valahogy egyezségre jutnia VIII.
Henrikkel, így a hely többé-kevésbé megúszta a
szerzetesrendek feloszlatását. Függélyes stílusban épült,
legyezőboltozatos mennyezete híres volt. Egy ilyen ősi
épületért felelősséget vállalni kétségkívül komoly feladat.
Most első alkalommal látta újra Lorna az épületet, amióta
megismerkedett Jackkel, és a faragott, aranyozott kövek
látványa új keletű tiszteletet ébresztett benne.

– Először nézzünk gyorsan körül a műteremben –
javasolta Jack –, aztán járjuk körbe az épületet.

Bezárta a kocsiját, és az apátság mellett egy különálló
épületbe vezette a nőt.

– Itt volnánk.
Kinyitotta a műterem ajtaját. Három ember dolgozott

odabent igen keményen. Amikor megpillantották az
érkezőket, abbahagyták a munkát.



– Helló, főnök. Azt hittük, ma nem is jössz be – szólalt
meg egyikük, egy komoly ábrázatú fiatalember, aki több
pulóvert húzott magára, és a fején gyapjúsapka volt.
Lornában ekkor tudatosult, milyen hideg van. Kissé meg
is lepődött, hiszen igazi tavaszból érkeztek, de aztán
eszébe jutott, hogy a kőfalak között alighanem mindig
hűvös van.

– Csak körbevezetem Lornát. Lorna, ismerd meg a
csapatot.

A bemutatkozás közben a nő világosan látta, hogy a
munkatársai igencsak kedvelik és tisztelik Jacket. Amíg az
egyikükkel váltott néhány szót, Lorna szemügyre vette a
helyiséget. Egy átlagos műhely képét nyújtotta: a falakon
szerszámok lógtak, a legkülönfélébb méretű fűrészek,
vésők, kalapácsok, döngölőkalapácsok. Az itt dolgozók
vastag ruhát viseltek a hideg miatt, és mindenkinek
maszk lógott a nyakában. A háttérben a helyi rádió
műsora szólt.

Jack odalépett egy másik férfihoz, aki alig nőtt ki a
kölyökkorból, és halkan váltottak pár szót a kőről, amin
éppen dolgozott.

Aztán visszatért Lornához:
– Kész vagy a túrára?

– Természetesen jártam már itt korábban is – mondta
Lorna. Az apátság előcsarnokában álltak. – De azóta, hogy
ideköltöztem a környékre, nem.

– Ez mikor volt?



– Körülbelül három éve.
– Nem hinném, hogy azóta sok minden változott,

néhány apróságot kivéve, aminek égető szüksége volt
javításra. Például egy nagy sírkő is restaurálásra szorul,
és a tető egy részét is fel kellene újítani. De az egész épület
figyelmet kíván.

– Tehát egyre romlik az állaga?
A férfi halkan felnevetett.
– Nem! Egy részében már kész is a restaurálás.
Kinyitotta a belső ajtót, és azonnal énekhangok

táncolták őket körbe. Lorna megtorpant. Jack odasúgta
neki:

– Minden rendben. A vendégkórus próbál.
Lorna hallgatta, ahogy a kórus két széle között

labdaként pattog ide-oda a dallam – emelkedett, majd
halkult.

– Ez Byrd? – suttogta alig hallhatóan.
– Lehetséges. Később megtudakolhatjuk, ha gondolod.

Jó a kórus.
Egyikük sem moccant, míg a darab véget nem ért,

aztán a karnagy beszélni kezdett a kórushoz. A hangulat
elillant.

– Nagyon szép volt – súgta Lorna Jacknek.
– Ugye? Na, hadd vezesselek körbe.
– Tényleg nem szeretném zavarni a próbát – mondta a

nő, és a karzaton álló énekkarra mutatott.
– Semmi gond. Ahol mi leszünk, ott nem feszélyezzük

őket.



Amikor Lorna először járt az apátságban, az épület
dugig volt japán turistákkal. A nő gyorsan körbejárta az
épületet, élvezte mindent átható méltóságot, de nem sok
érzelmet váltott ki belőle a hely. Most viszont, majdnem
üresen, a zenével meg a véletlen sugárnyalábbal, ami
betűzött az egyik ablakon, és az ősi kőfaragványokat
aranyszínűre festette, egészen más volt. Lorna mintha
visszarepült volna az időben. Arra a sok emberre gondolt,
akik az idők folyamán eljöttek ide a bánatukkal vagy épp
örömükkel, és elszorult a torka.

Jack megfogta a kezét, mintha siettetni akarta volna.
– Erre gyere.
Átvezette egy oldalajtón, aztán kívül az épület fala

mellett mentek tovább.
– Milyen hatalmas! – mondta Lorna, részben azért,

hogy a férfi elengedje a kezét. Kellemes volt Jack széles,
kissé érdes tenyerének érintése, de egyben zavarba is
ejtette.

– Gyapjúkereskedelemből sikerült összeszedni az árát.
– Egy igazi gyapjútemplom?
– Így van. Sok ilyen van itt, Kelet-Angliában. Kár, hogy

manapság nem lehet annyi pénzt keresni a
gyapjúeladásból, mint annak idején – sajnálkozott Jack.

Lorna bólogatott.
– Akkoriban nem gyapjúból készítették a szemfedőket?

Soha ki nem merülő piac – mosolygott.
A férfi barátságosan viszonozta a mosolyt.
– Gyere, nézd meg, miért van olyan sok pénzre



szükségünk. – Kinyitott egy ajtót, amin át visszajutottak az
apátság épületébe. – Ez egy kápolna, ami egy dúsgazdag
család leszármazottainak emlékére épült. Itt a
síremlékük.

Nagyon részletgazdag alkotás volt. Mintha a pár
feküdt volna ott egy hatalmas, kőből faragott,
négyoszlopos ágyon. A két alak osztozott az ágyon, de el is
különültek egymástól. A kezük imára kulcsolódott.
Gondosan kidolgozott oszlopok tartották az ugyancsak
gondosan faragott ágymennyezetet. Az egyetlen részlet,
amit Lorna emberinek látott, egy kis testű kutya volt, ami
összegömbölyödve feküdt a gazdája lábánál.

– Ezt kell restaurálnunk.
– Hm, az a kiskutya kedvemre való – jegyezte meg

Lorna. Az állat szobra tényleg tetszett neki, de a
síremléket kissé túlzónak találta. Mintha csupán
hivalkodásból készítették volna. – A többi része egy kissé…

– Vulgáris? Nagyzoló? – adta a szájába a szavakat Jack.
Lorna mosolygott, mert nem akarta bevallani, hogy

annak ellenére sem tetszik neki a szobor, hogy a férfi
kifejezetten ezért hívta ide.

– Egyértelműen a kutya a legszebb rajta – jegyezte meg
inkább. – Megszólalásig valósághű. Vajon tényleg ilyen
kutyáik voltak a való életben?

– Remélem. Nagyon körültekintően másoltam le a
síremlék egyik vésetéről.

– Te faragtad a kutyát? – Lorna elképedten meredt a
férfira. – Tehát nem is ősi darab?



– Nem. Nagyon csúnyán restaurálták a viktoriánus
korban. Szerencsénk volt, hogy a korábbi feljegyzésekben
megtaláltuk. Rossz követ választottak hozzá.

– Tényleg elragadó! Teljesen életszerű. Amint ránéz az
ember, tudja, milyen vidám kis jószág lehetett.

– Köszönöm. De valójában ez az, amihez pénzre lenne
szükségünk. – Karon fogta a nőt, és a kápolnából az egyik
ablak alá vezette. Egy sokkal egyszerűbb síremlékre
mutatott. Lorna felsóhajtott.

– Ez sokkal korábbi, amint látod – mondta Jack. –
Tizennegyedik századi.

Ezen nem láttak részletgazdag faragványokat. A
figurák hosszú köpenyt viseltek, a fejük kőpárnán
nyugodott, és fogták egymás kezét.

Amióta beléptek az apátság épületébe, Lorna torkát
már másodjára szorongatták az érzelmek.

– Olyan, mint Philip Larkin versében. Ez a két alak úgy
néz ki, mint akik igazán szeretik egymást.

– Egy arundeli síremlék – mondta Jack, és bólintott. –
Nekem is mindig ez jut róla eszembe. „Nem szándékoztak
íly soká / Feküdni…”

– Nem inkább az utolsó sor?
– „Túlél minket a szerelem”[*] – idézte azonnal a férfi. –

De szerintem Larkin nem kötődött annyira érzelmileg a
síremlékhez, mint én ehhez.

Lorna csak állt, és nézte a faragott párt. A nő arcából
szinte semmi nem maradt, és a férfi lába is nagyon
megrongálódott.



– Ezeket is restaurálták korábban – jegyezte meg Jack.
– Rossz kőből?
A férfi bólintott.
– Az apátságot minchinhamptoni kőből építették, de az

elfogyott. Franciaországból kellene hozatni ugyanolyan
követ. Egy olyan vágatból, ami a Csatorna alatt elér
Cotswoldsig.

Másodpercekig szótlanul álltak. Lorna a gondolataiba
mélyedt. Az is eszébe jutott, milyen jólesik találkozni olyan
emberrel, akivel hasonló az értékrendjük.

– Gyere. Van még pár dolog, amit meg akarok mutatni.
Lorna követte a férfit egy pontig, ahol felnézve mintha

egy polcot látott volna a fal egy szakaszára felszerelve.
– Ez a kőfaragó tartópolca – magyarázta Jack. – Úgy

tartják, a gloucesteri katedrálisban lévő másolata. Nézz
csak fel!

Lorna követte az utasítást. Odafent egy kitárt karú
fiatalember szobrára lett figyelmes, amely mintha éppen
zuhant volna. Egy férfiszobor pedig a zuhanó alak felé
nyújtotta a kezét, mint aki megpróbálja elkapni.

– Nem vagyok biztos benne, hogy értem, mit látok –
vallotta be Lorna.

– Kétféle magyarázat él a konzol témájáról – felelte
Jack. – Lehet, hogy egy lezuhant tanítványnak állít
emléket, de elképzelhető, hogy a mester egyben az apja is
volt.

– Ez rettenetes – felelte Lorna. – Nekem is van egy fiam.
Szörnyű volna belegondolni, hogy talán én küldtem a



halálba. Mint Kipling, aki ráparancsolt a fiára, hogy
vonuljon be, annak ellenére, hogy a fiú borzalmasan
rövidlátó volt, és gond nélkül kimaradhatott volna a
háborúból.

– Emberek százai halhattak meg az apátság építése
során, és minden nagy székesegyházban.

Lorna hátán végigfutott a hideg.
Aztán Jack újra megfogta a könyökét, és

továbbsétáltak. A férfi magasabb volt Lornánál, aki
számára, szintén magas lévén, ez kellemes és kissé
szokatlan érzés volt. Egy bonyolult, kis méretű szobor előtt
hirtelen megtorpant. Majdnem elsétált mellette.

– Ez mit ábrázol?
A férfi nevetett.
– A hübrisz. Egy karikatúra, magamról, magamnak. Ez

amolyan kőfaragó-hagyomány, hogy magunkról is
hátrahagyunk egy képet.

– Magával ragadó, de nem éppen hízelgő – vélte Lorna.
Jack megállt egy aprócska ajtó előtt egy torony lábánál.

Lorna habozott. Az nem jelentett számára gondot, hogy
felmenjen egy efféle spirál alakú lépcsőn, viszont nem
szívesen gyalogolt lefelé, főként, ha szűk volt. Mondja meg
most a férfinak? Vagy már kinőtt belőle? Végtére is az
ember fóbiái nem szükségszerűen maradnak meg örökké.
Érezte, hogy nem akar csalódást okozni Jacknek. Hiszen a
férfi azért hívta meg, hogy bemutassa neki a maga
világát. Lorna azt szerette volna, hogy képes legyen részt
venni benne.



Ahogy remélte, könnyedén lépkedett felfelé a szűk
csigalépcsőn. Sötét volt, de Jack a kulcscsomóján lévő
zseblámpával megvilágította az útjukat. Nem okozott
gondot, hogy Lorna megtalálja lábával a lépcsőket, még
ha keskenyek voltak is. Büszke volt rá, hogy sikerül lépést
tartania a férfival, és nem zihál hallhatóan. Legalább a
kertészmunka fitten tartja. Amikor felértek, a férfi
kinyitott egy újabb ajtót, ami egy bádogtetőre nyílt. Innen
rá lehetett látni az apátság tetejére, a tornyokra és
parapetekre, azokon túl pedig a városra.

– De gyönyörű! – álmélkodott Lorna.
– Ez az egyik kedvenc helyem, amit alig lát a világon

rajtam kívül más – jegyezte meg Jack. – A turistákat
általában nem hozzák fel ide. Sokak számára túl keskeny
a lépcső. Magánterület.

Eljött a vallomás ideje, mondta magának Lorna, áruld
el, hogy néha problémáid vannak a csigalépcsőn lefelé.
Sőt még csak nem is kell feltétlenül spirálisnak lennie.
Diákként például a gibraltári sziklánál volt része
rettenetes élményben. A monoton ismétlődés okozta a
bajt, egyik láb a másik után, vég nélkül. Szédülni kezdett
tőle.

Jack kinyitotta az ajtót, és félreállt, hogy előreengedje
a nőt.

– Nem mennél inkább előre? – kérdezte Lorna.
– Oké. Kéred a zseblámpát? Én már elég jól ismerem az

utat anélkül is.
– Köszönöm – Lorna imádkozott, hogy ezúttal ne legyen



baj.
Csak három lépést tett lefelé, vállát a falnak szorítva, a

fénysugarat a következő lépcsőre irányítva, amikor a
lámpa kicsúszott a kezéből, és lezötyögött egészen a
lépcsősor legaljára.

Lorna szája kiszáradt.
– Minden rendben? – hallotta Jack hangját valamivel

lejjebbről.
– Nem igazán. Elejtettem a lámpát.
– Hallottam. – A férfi habozott. – Boldogulsz nélküle?
– Nem. – A hangja, mint a cincogás. – Egy kicsit

klausztrofóbiás vagyok.
Pillanatnyi csend állt be. A férfi nem tett megjegyzést

arra, hogy ezt egy kicsit későn vallotta be, és Lorna
magában köszönetet mondott neki érte. Megrémült, és
iszonyúan zavarban volt. Bár sötét volt, lehunyta a
szemét, úgy szorította a korlátot. Biztosra vette, hogy élete
hátralévő részét itt fogja tölteni. Egyetlen tűzoltóbrigád
sem fog ide feljönni érte.

– Semmi gond – hallotta Jack hangját közvetlenül
maga mellől. – Tudsz mozogni?

Lorna a fejét rázta, és nyikkant egyet.
A férfi folytatta.
– Szerintem két megoldás van. Vagy lezötyögsz fenéken

fokról fokra, vagy leviszlek.
– Nem tudsz levinni. Túl nehéz vagyok.
Jack nevetett.
– Természetesen tűzoltófogással, a vállamon. Nem lesz



kényelmes, de elbírlak.
– Inkább megpróbálom fenéken. – A falba

kapaszkodva behajlította térdét, leguggolt, de rájött, hogy
annyira nem tudja behajlítani a térdét, hogy le is tudjon
ülni.

Jack megfogta a karját.
– Csak dőlj előre, és már ülsz is.
Lornának ezt sikerült végrehajtania, de a lépcsőfok

nagyon keskeny volt, és ettől csak nőtt benne a pánik.
Aztán valahogy sikerült eléggé benedvesítenie az ajkát,
hogy meg tudjon szólalni.

– Nem megy.
– Akkor csukd be a szemed, és ne mozogj.
Lorna ráébredt, hogy még sohasem függött ennyire a

biztonsága egy másik emberi lénytől. Még akkor sem
tudott volna kiszabadulni innen, ha éppen nem bénítja
meg a rémület. Teljesen át kellett adnia magát a
másiknak, nem volt más választása.

Érezte, ahogy Jack végigtapogatja a végtagjait, aztán a
testét a vállára emeli.

– Rendben. Tartsd lefelé a fejed, és csukd be a
szemedet. Indulunk.

Valószínűleg az egész nem tartott tovább pár percnél,
de Lorna számára maga volt a végtelenség. A vér a fejébe
tódult, az arca nekinyomódott Jack hátának. Az orrát
csiklandozta a férfi tusfürdőjének az illata, miközben a
szemét szorosan zárva tartotta. Valahogy sikerült sírás
nélkül kibírnia, és anélkül, hogy hányt volna, vagy bármi



egyéb módon még kínosabb helyzetbe keverte volna
magát.

Összekapaszkodva értek le a lépcső aljára, aztán
Lornának valahogy sikerült talpra állnia. A térdében nem
volt elég erő, továbbra is Jackre kellett támaszkodnia.

– Istenem, annyira sajnálom – mondta vacogó
fogakkal, miközben a sokk és a megkönnyebbülés miatt
egész testében remegett.

– Elnézést kérek a rémületes élményért – mondta a
férfi. – Rá kellett volna kérdeznem.

– Az én hibám, nekem kellett volna mondanom.
– Ezen most már ne vitatkozzunk. Menjünk, igyunk egy

csésze teát.

Lorna elfogadta a teát, de a csokoládétortából nem tudott
enni egy falatot sem, amit Jack hozott az ital mellé. Inkább
a férfi elé csúsztatta a tányérját.

– Edd meg te. Elég sok kalóriát elégethettél, míg
lecipeltél a lépcsőn.

– Nem olyan sokat. Nem vagy túl nehéz, Lorna.
Elfelejted, hogy formázó kőfaragó a mesterségem. Hozzá
vagyok szokva, hogy hatalmas kődarabokat hurcoljak ide-
oda.

– Biztos vagyok benne, hogy ahhoz van valami
megfelelő alkalmatosságotok – jelentette ki Lorna,
miközben rendkívül nagyra értékelte Jack erőfeszítéseit,
hogy nyugtatgatni próbálja az eset után.

– Igen, van, de attól még szükség van a testi erőnkre is.



– De azt nem oktatják a kőfaragó-iskolában, hogyan
kell tűzoltófogással embereket cipelni a lépcsőn. Még ha
formázó kőfaragó is az ember, bármit is jelentsen ez.

A férfi nevetett.
– A tűzoltófogást akkor tanultam, amikor főiskolás

koromban tartalékos tűzoltó voltam.
– Én mindenesetre nagyon hálás vagyok érte, hogy

megtanultad.
– Én is. Mindig tudtam, hogy egyszer jól fog jönni, még

ha a tűzesetek során egyszer sem került rá sor, hogy
használjam.

– Sok tűzesetnél jártál?
A férfi a fejét ingatta.
– Kiábrándítóan kevésnél. – Lornára mosolygott.
A nő viszonozta. És eljött az idő, amikor be kellett

ismernie magának, hogy beleszeretett, nem is kicsit, ebbe
a termetes, erős férfiba, aki az imént kimentette élete
egyik legnagyobb kutyaszorítójából.

– Hazaviszlek. Biztos fáradt vagy ez után a
megpróbáltatás után. Tudom, hogy nem kellene
visszaélnem vele, hogy legyengültél, de mégis megteszem.

Rövid ideig hallgatott, Lorna pedig őszintén remélte,
nem valami botrányos kívánsággal áll elő, mert biztos volt
benne, hogy képtelen lesz nemet mondani neki.

– Megengeded, hogy elvigyelek vacsorázni?
Lorna gyenge hangon nevetett.
– Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit megtehetek!



Ezúttal Lorna komoly gondot fordított a megjelenésére.
Azt szerette volna, hogy Jack ne úgy gondoljon rá, mint
egy rakás szerencsétlenségre, akit neki kellett lecipelnie a
lépcsőn. A női büszkesége azt parancsolta, hogy varázsolja
el a férfit, még ha eddig csupán barátságból volt is olyan
kedves hozzá. És vajon tényleg csak azért akarta annyira,
hogy vele vacsorázzon, mert barátkozni akart? Biztosan
nem, miután az egész napot együtt töltötték.

A lénye egy része jobban szeretett volna ejtőzni egy
kicsit a kádban, enni egy kis pirítóst, aztán lefeküdni
aludni. De ha már beleegyezett az esti programba, jó
benyomást akart kelteni.

Különös érzés volt úgy felöltözni, hogy egy férfiszem
fogja megmustrálni. Azért sohasem tett különösebb
erőfeszítéseket, hogy Peternek tetsszen, hiszen ő észre
sem vette. És a kertbe sem szokott kiöltözni – őrültség
lenne.

Az egyszerűség mellett döntött. Lábszárközépig érő
fekete átkötős ruha, a legjobb, puha bőrből készült hosszú
szárú csizmája, borostyán nyaklánc és egy széles, ezüst
karperec. Sohasem trendi, sohasem divatjamúlt, ez volt
Lorna kedvenc divatmottója. Egy nagy, finom gyapjúsállal
egészítette ki az öltözéket, mert bár már csaknem május
volt, elég csípős volt a levegő. Aztán leült, hogy megnézze
az e-mailjeit. Az ember egy hosszú estét eltölthetne azzal,
hogy a szemöldökét formázza, vagy megnézi, hogyan
festene egy ráncfelvarrás után. A szemöldöke köszöni
szépen, jól van, és azt sem engedhette meg magának, hogy



bármiféle „beavatkozást” végeztessen.
Jött egy levél a fiától, Leótól is. Mosolyogva nyitotta

meg. Régóta nem találkoztak, és a fiú nem volt a
kapcsolatápolás hőse.

Helló, mami, hogy s mint? Mit szólnál, ha
meglátogatnálak? Arra gondoltam, hátha örülnél, ha
elugranék hozzád pár napra.

Lorna gyorsan válaszolt is. Szuper lenne, édesem!
Nagyon örülnék, ha láthatnálak.

Majdnem hozzátette, hogy Olyan sok mindent szeretnék
elmesélni, de rájött, hogy valójában semmi konkrét
mondandója nincs. Azt, hogy valószínűleg hamarosan
szerelembe esik, igazán nem kellene a fia orrára kötni.

Mire túl voltak a kávén, és elindultak hazafelé az
étteremből – ami csak azután következett be, hogy a
személyzet alig leplezett célzatossággal tenni-venni
kezdett körülöttük –, Lorna úgy érezte, a világon minden
szóba került köztük. Még sohasem érezte magát ilyen
közel senkihez.

– Ez igazán kellemes este volt – köszönt el a férfitól a
kocsi mellett állva. – Gorombának tartasz, ha nem
invitállak be egy utolsó kávéra?

– Fáradt vagy. Minimum két órával többet ébren
töltöttél, mint én. Ez nem gorombaság.

Egy elszabadult tincset Lorna füle mögé igazított, és
gyengéden arcon csókolta a nőt.

– Jó éjt, Lorna. Hamarosan újra szeretnélek elvinni



*

vacsorázni. Odakísérjelek az ajtóhoz?
– Semmi szükség rá! – ellenkezett a nő gyorsan,

remélve, hogy leplezheti csalódottságát, amiért a férfi
nem a száját csókolta meg, és nem is tiltakozott, amiért
Lorna nem hívta be kávézni.

Jack várt, míg kinyitotta az ajtót, aztán odaintett neki
és elhajtott.

Hm, gondolta Lorna már a konyhában, igen sok
kívánnivalója maradt.

Megmelegített egy kis tejet, és elővett egy palack
brandyt is, hogy töltsön bele egy kicsit. Nem akarta, hogy
az elmaradt csók körül kavargó gondolatok megfosszák az
éjszakai nyugalomtól, amire pedig oly nagy szüksége volt.

Reggel egy jóéjt-üzenetet talált a telefonján.
Mosolygott, és örült, hogy este nem vette észre. Ez legalább
egyértelműen mutatta, hogy nem tinédzser már, aki
percenként a telefonját ellenőrizgeti. De azon
eltöprengett, akkor vajon mit tett volna, ha látja. Talán
válaszolt volna. És csókokat jelző x-ekkel zárta volna az
üzenetet.

___________

Fodor András fordítása.



T izennegyedik  fe j ezet

A rá következő héten Philly aggódni kezdett Lucien miatt.
Hétfőn hajnalhasadtával elindult a furgonjában
Newbury felé, és a lány tudta, hogy várhatóan a pénteki
utolsó verseny végeztével indul vissza. Készített pár
szendvicset, hogy magával vigye a Burthen-házhoz, és a
Lucien által sütött kenyérből vágott le hozzájuk néhány
szeletet.

– Nos, gyermekem? Máris hiányzik a fickó? – kérdezte
a nagyapja.

Philly nevetett.
– Nem igazán, de aggódom érte. Valami olyasmit

emlegetett, hogy „bankot robbant”, és félek, hogy beleesik
egy bukméker hálójába, aki fülébe súgja, hogy az egyik ló
Shergar titkos szerelemgyereke, aztán jól elúszik az egész
fizetése.

Seamus vállat vont.
– Nem ő lenne az első ember a földön, akivel ez

megesik. De Lucien okos fiú. Nem tesz ilyen
meggondolatlanságot.

– De ha mégis, akkor sem tehetek semmit, hogy



megakadályozzam. A maga ura.
A lány felnézett a kenyérvágásból, és szembe találta

magát nagyapja elgondolkodó pillantásával. Az öregúr őt
méregette.

– Nagyon elszánt, hogy összeszedje a pénzt a konyhára
– folytatta a lány. – És nem szeretném, ha elszúrná.
Csupán erről van szó.

– Nos, én sem. Szerintem jó, hogy itt van nálunk
bérlőnek. Jobban főz, mint bármelyikünk, és legalább
korban is hozzád illik. Csak azt nem tudom, anyád mikor
toppan be, hogy szemügyre vegye.

Philly nevetett. Vajon mi lenne az anyja véleménye a
fiúról? Az, hogy állhatatlan, és össze fogja törni Philly
szívét, vagy éppenséggel jó partinak tartaná?

– Olyan jó házból való kiejtéssel beszél. Szerintem anya
szimpatikusnak találná. – Elmélázott egy pillanatig. – Az a
baj, hogy anya szerint hozzá kellene mennem a
gyerekkori szerelmemhez, holott már kinőttem a
gyerekkorból. – Rátette a tetőt a szendvicsesdobozára, és
arcon csókolta a nagyapját. – Indulok.

– Philly! – kiáltott utána a nagyapja, amikor odaért a
hátsó ajtóhoz. – Ne aggódj, ha nem találsz itt, amikor
hazaérsz. Elleszel nélkülem. Elmegyek.

– Igen? Hová?
– Csak úgy. Na, indulj, mert elkésel.
Philly már félúton járt a kocsija felé, amikor

rádöbbent, hogy van még pár perce, mielőtt indulnia
kellene. Hagyta magát kitessékelni a házból, annyira



összezavarta, amikor a nagyapja azt mondta, nem lesz
otthon, de nem volt hajlandó elárulni, hová megy. Ez
nagyon nem vallott Seamusra. Philly megtorpant, és azon
törte a fejét, vajon mi lehet az oka.

Teltek a napok. Pénteken Philly és Lorna éppen
szorgalmasan dolgozott a kertben, amikor Peter és Kirstie
odament hozzájuk egy kis csevegésre.

– Atyaisten, de keményen dolgoztok – álmélkodott
Peter.

– Én mindig ugyanilyen keményen dolgoztam, Peter –
mondta Lorna határozottan –, csak most, hogy van
segítőm, látványosabb az eredmény.

– És lesz még további segítőd is? – kérdezte Kirstie. –
Úgy tudom, Peterrel azt beszéltétek meg, hogy többen is
lesznek.

Lorna bólintott, és Phillyre nézett.
– Van még pár kártya talonban.
– Körbekérdeztem a barátaimat – szólt közbe Philly.
– De eddig még nem találtunk megfelelő jelöltet –

mondta Lorna. – Szerintem kevesen vannak, akik nehéz
fizikai munkát akarnak végezni azért, hogy meglegyen a
napi betevőjük.

– Nem értem, miért – felelte Kirstie. – Én imádok
kertészkedni.

– Miért nem csatlakozol hozzánk? – vetette fel Philly. –
Van elég szerszám, és örülnénk a társaságodnak.

Kirstie arca kissé elkomorodott.



– Bár tényleg nagyon szeretném én is, nagyon sok
művész vár rám. Mindet körbe kell vezetni a kertben, és
olyan izgágák, mint a macskák. – Elhallgatott, és a vörös-
fekete kerten túli sík területet nézte. – Milyen szép hely.

– Az már Jacké – mondta Lorna gyorsan, aztán enyhén
elpirult. – Már jóval ezelőtt megjelent itt, és lefoglalta.
Nagy méretű a kiállítási darab, és elég közel kell lennie a
helyszínnek az úthoz, mert különben nem tudja
ideszállítani.

– Oké – hagyta jóvá Kirstie. – Jack elég híres. Jó helyet
kell kapnia.

De Lorna úgy látta, mintha kétségei lennének, és
bármelyik pillanatban szívesen átadná a jogot, ha
jelentkezik rá valaki, aki nagyobb tekintélynek örvend,
mint Jack.

Miután Kirstie és Peter továbbindult, Philly Lornához
fordult:

– Tudtad, milyen híres, Lorna?
Lorna a fejét rázta.
– Nem nézted meg a neten, igaz?
– Nem. Úgy éreztem volna, mintha kémkednék utána.

És igazából nem akarom tudni, pontosan mennyi idős.
– Hát, az nyilvánvalóan nem számít. Továbbra is

találkozgattok?
Lorna bólintott.
– De természetesen nem komoly.
– Miért természetesen? Nem tetszik?
– De igen, csak… tudod, igazából nem tűnik



helyénvalónak…– Lorna úgy döntött témát vált, mielőtt
túlságosan belebonyolódna. – Tényleg, mondtam már,
hogy a fiam pár napra eljön látogatóba? Mindnyájatokat
meghívlak majd vacsorára. Már ha lesz bátorságom
Lucien elé tenni a főztömet.

– Nagyszerű lenne. Bár abban nem vagyok biztos, hogy
Lucien eljön. Pillanatnyilag a versenyen dolgozik, ha meg
nem azt csinálja, fondorlatos módszerekkel igyekszik
pénzt szerezni, hogy beindíthassa a pékséget. – Fintorgott.
Ugyanebben a pillanatban pittyent a telefonja. Lehúzta a
kesztyűjét, és kivette a készüléket a zsebéből.

– Na, falra festettük. Üzenet Lucientől.
– Nézd meg – sürgette Lorna.
Philly végigolvasta. Helló! Lerobbant a kocsim. Van rá

esély, hogy te vagy Seamus hazavontassatok? Nem kérném,
ha nem lenne muszáj.

– Ó, istenem! – mondta Philly. – A furgonnal ment a
versenyre, de haza kell vontatni. Legjobb lesz, ha
felhívom Kapitányt.

Így is tett, és megkérte a nagyapját, hogy a vontatóval
segítsen Luciennek.

– Philly, gyermekem, miért nem mész te érte? Egy kicsit
sok a dolgom – mondta Seamus.

– Tényleg? De én azt hittem, örülnél, ha mehetnél!
Philly tudta, hogy a nagyapja minden másnál nagyobb

örömöt lel benne, ha segíthet másokon. Ettől hasznosnak
és fontosnak érezte magát.

– Nagyon nagy lesz a forgalom. Nem szeretném. Menj



te.
– De én dolgozom! – Philly Lornára pillantott, akit

láthatóan szórakoztatott a beszélgetésük.
– A magad ura vagy, Philly. Menj, és mentsd ki abból a

bűnbarlangból, ahová hétfőn elüldözted.
– A Newbury Versenyen van, Kapitány.
– Menj csak – erősködött Seamus. – Te is ugyanúgy

tudod vezetni a vontatót, mint én.
Philly letette.
– Nagyapa nem akar elmenni érte. Baj lenne, ha itt

hagynálak?
– Dehogyis. Végtére is a magad ura vagy. És itt az ideje,

hogy én is szünetet tartsak. Több energiát kellene
fektetnem a segítő keresésébe, különben a megnyitó
botrányba fullad.

Philly összeszedte a holmiját, a termoszát is visszatette
a táskájába.

– Én is alaposabban körbenézek majd. Biztos nem
gond, ha most elmegyek?

– Menj csak. Menj, és hozd haza a szerelmedet!
– Nem a szerelmem! – De hiába tiltakozott, mert eszébe

jutott, vajon mikor válnak valósággá a szavak. A szíve
meglódult egy pillanatra.

Később, amikor Philly befutott Newburybe, átadta magát
a jóleső izgalomnak. Hiányzott neki Lucien. Felvillanyozó
volt a jelenléte, ráadásul nagyon kedves volt.

– Megérkeztem – szólt oda a fiúnak telefonon. – Itt



vagyok. A parkoló teljesen tele van. Hol a kocsid?
Borzalmas volt a közlekedés.

– Csak állj meg valahol, és megkereslek. Merre állsz?
Philly megadott annyi tájékozódási pontot Luciennek,

amennyit sebtében össze tudott szedni, és lehúzódott az út
szélére. Hosszabb várakozásra készült fel. Kocsik ezrei
parkoltak körülötte. Lucien talán sohasem találja meg.

De a várakozás nem volt unalmas. Úgy tűnt, a világon
mindenki mellette halad el. Néhányan a verseny
nézőinek megszokott öltözékét viselték: tweedöltönyt,
elegáns, hosszú, khakiszínű kabátot, ami olyan
szabóságokban készült, amelyek sok éve ontották a
hasonló darabokat. Mások ősrégi Barbour zakókat
viseltek a kordnadrágjukhoz, az emberek egy csoportját
pedig Philly anyja kétségkívül a „huligán” szóval illette
volna. Egyelőre kevés nő fején látott látványos kalapot,
azok valószínűleg még jórészt a dobozukban várták, hogy
eljöjjön az utolsó verseny ideje. Fantasztikus volt a
hangulat, és nagyon sok földijére felfigyelt – a
pirospozsgás, nevetős, jóindulatú arcukról lerítt, hogy
írek.

Aztán végre megpillantotta Lucient, aki feléje futott.
Fehér szakácsruhájában volt, és kész igazságtalanság,
milyen jól nézett ki, még így, ziláltan is.

A fiú beszállt a kocsiba, és arcon csókolta Phillyt.
– Rendben, induljunk. Kövesd azt a kocsit. Ő a társam.

Megmutatja, hol parkolj le.
– És hol a kocsid? Nem kellene elmennünk érte?



– Az utolsó verseny előtt nem. Pénzem van benne!
– Istenem, ugye nem tetted fel a fizetésedet egy lóra?
– Öö, nem az egészet.
Philly nem merte levenni a tekintetét a kocsiról, amely

a tömegen keresztül vezette őket, ezért nem láthatta
Lucien arckifejezését.

– Ami mit jelent?
– Halmozott fogadást kötöttem. Ha nyerek az egyik

versenyen, az összeget fel…
– Tudom, mit jelent. Őrült vagy, ugye tudod?
– Nem őrült, hanem mindenre elszánt. Pénzre van

szükségem a karrierem beindításához, ezt te is tudod. Ha
ez most bejön, elég pénzem lesz hozzá, hogy odaálljak a
keresztapám elé, és megkérjem, hogy kölcsönözze a
fennmaradó összeget.

– Megtehetted volna azt is, hogy összespórolod – vélte
Philly. – Miért nem elég neked, hogy csinálod, amihez
értesz, keményen dolgozol, és takarékoskodsz? –
Miközben beszélt, hirtelen megszállta egy szörnyű
gondolat: pontosan úgy beszélt, ahogy az anyja szokott.

– Nincs hozzá türelmem. Így több mint háromezer
fontot nyerhetek. Az elég lenne.

– És nem kell elmondanod a keresztapádnak, hogyan
tettél szert rá? Nem lesz csalódott?

Lucien hangosan felnevetett.
– Istenem, dehogy! Mindig is nagy játékos volt. Ezért is

remélem, hátha ezúttal feltesz rám is egy összeget. Te sem
látod, hol jár Spike?



Lucien magával cipelte a tömegen keresztül, ami mintha
éppen az ellenkező irányba hömpölygött volna, és Phillyre
is átragadt az izgalom. Itt van, és egy olyan fiúval vesz
részt a kalandban, aki igazán tetszik neki. A fiú számára
nagy volt a tét, mégpedig szó szerint, és mivel Philly
törődött Luciennel, számára is.

A fiú tovább vonszolta a kerítés felé.
– Onnan jól fogunk látni.
– Nem kellene dolgoznod?
A fiú a fejét rázta.
– Már végeztünk, csak a takarítás van hátra. A

főnököm tudja, mik a terveim a pénzzel – és a
borravalóból való részesedésemmel –, ezért azt mondta,
menjek, keresselek meg, és nézzük meg az utolsó
versenyt. – Szünetet tartott. – Bár szigorúan véve tilos
fogadnunk, miközben dolgozunk.

– Nagyapa nem tudott eljönni. Pedig jó lett volna, mert
imádja a versenyt.

– Te nem?
– Nem annyira, mint ő.
– Örülök, hogy te jöttél. Támogattál, ezért ott kell

lenned, amikor a lovam befut.
Philly a fejét csóválta, és bánatosan nevetett.
– A lovak gyakran nem jönnek be, ezt te is tudod.

Nekem is van egy szerencsejátékos nagybátyám.
Többnyire neki sem jött össze.

– Meglátod, hogy nekem össze fog jönni. – Lucienből
sugárzott az önbizalom.



Onnan, ahol álltak, jól hallották a kommentátort –
Philly kapott egy kis gyorstalpalót a lovakból meg a
lovasokból. Úgy tűnt, mindenki abban bízik, hogy a favorit
fog nyerni. A lány kissé megnyugodott. Talán Lucien
mégsem őrült meg teljesen. Közelebb húzódott a fiúhoz, és
megszorította a kezét. Lucien lenézett rá, és vigyorgott.

– Most indul be a saját üzletem, Philly. Meglátod!
Mintha időtlen időkig tartott volna, hogy a lovak végre

felkészüljenek. Philly és Lucien a célvonal közelében
álltak, és csak akkor látták, mi történik a startnál, ha
felnéztek a kivetítőre. Philly azonban fárasztónak találta,
hogy furcsa szögben kicsavart nyakkal felfelé bámuljon.
Aztán végre valaki bejelentette: „Elindultak!”

A kommentátor a favoritot éltette, aki minden
versenytársát maga mögött hagyta. Philly most ébredt rá,
izgalmában milyen erősen szorítja Lucien kezét. Felnézett
a fiúra, mert szerette volna megosztani vele a pillanat
örömét. De amaz nem mosolygott.

– Lucien! – kiabálta neki. – Minden rendben?
– Nem igazán. Én nem a favoritra fogadtam. Sokkal

nagyobb nyereménnyel kecsegtet egy másik ló.
Philly hátán végigfutott a hideg. Megnedvesítette az

ajkát. A fiú el fog veszíteni mindent. Nem ez volt a
megfelelő pillanat, hogy előadást tartson neki arról, hogy
az ember nem a legnagyobb nyereménnyel kecsegtető
lóra fogad, hanem arra, amelyiknek a legnagyobb esélye
van a nyerésre.

Ekkor a kommentátor hangos „Ó, ne!” kiáltásban tört



ki.
– A favorit felbukott. Minden rendben, talpra állt, de a

vezető pozíciója oda. Kétlem, hogy fel tudna zárkózni.
Most már többesélyes…

– Melyik ló? Melyik a te lovad? – Phillynek szabályosan
ordítania kellett, hogy a tömeget túl tudja harsogni, amely
annyira felzúdult, hogy érezni lehetett a talaj vibrálását a
talpuk alatt.

Lucien üvöltött valamit a fülébe, de a lány nem értette.
Nagy üggyel-bajjal megfordult, hogy lássa a kivetítőt.

Egy nagyobb raj haladt az élen, és egy magányos lovas
külön a külső íven. Egyfajta hatodik érzék azt súgta
Phillynek, hogy ez lehet az a busás nyereményt ígérő
állat, amelyikre Lucien mindenét feltette.

Sikerült elkapnia, amikor a kommentátor kimondta a
ló nevét: Zsemle Joe. Visszafordult, és egy pillanatra
lehunyta a szemét. Nem akarta látni, amikor szegényke jó
öt perccel az összes többi után beporoszkál a célba, és
Lucient neki kell vigasztalnia.

– Zsemle Joe az, igaz? Azért fogadtál rá, mert tetszett a
neve, és a várható nyeremény is nagy, igaz? – Aztán
ráébredt, hogy Lucien valószínűleg nem hallotta, mit
mond, és örült neki. A fiú tudatában van, mekkora bakot
lőtt. Semmi szükség rá, hogy ő mutasson rá. Megerősítette
a lelkét, hogy súlyos csalódásában támogassa a fiút, és
boldog volt, hogy itt van, és haza tudja vinni.

Aztán egyszer csak Lucien keze, mint a satu,
összepréselte Philly ujjait. A tömeg olyan hangosan zúgott,



hogy a lány nem értette a kommentátor szavait, de
mintha a Zsemle Joe nevet hallotta volna. A lovak
patájának dobogása úgy hangzott, mint valami kőomlás.
Elviharzottak előttük, de Phillynek fogalma sem volt, kit
látott az élen.

És ekkor az ordítás egyetlen hanggá állt össze: „Zsemle
Joe!”

– És Zsemle Joe megnyerte! – kiabálta a kommentátor.
– Elszáguldott az összes ló mellett…

Lucien felkapta Phillyt, és olyan erősen szorította
magához, hogy a lány nemhogy mozdulni, de még levegőt
venni sem bírt.

– Nyertünk – kiabálta. – Nyertünk!
Fel-le ugráltak, aztán Lucien megcsókolta, először az

arcát, majd a száját.
– Gyerünk, zsebeljük be a nyereményt. A buki valahol

ott lesz lent.
A fiú annyira izgatott volt, hogy Phillynek nem volt

szíve megemlíteni, hogy ez a bizonyos buki akár el is
tűnhetett a pénzzel, és már hetedhét határon túl van.
Megrótta magát, amiért ilyen pesszimista, de az ő
fogalmai szerint a pénzért mindig meg kell dolgozni. Nem
úgy szokás szerezni, hogy az ember felteszi a fizetését a
megfelelő lóra.

Lucien kézen fogva vonszolta maga után. Nehéz volt
tartani vele a lépést, mert a fiú olyan tempót diktált a
tömegben, hogy Philly minden lépésnél úgy érezte,
mindjárt kiugrik a szíve. Rossz előérzete volt.



Hirtelen nekizuhant a fiúnak, mert az hirtelen
megállt.

– Itt volt! Az előbb még itt állt!
– Mennyit kellett volna fizetnie neked? – kérdezte

Philly.
– Több mint háromezer fontot.
A lány az ajkába harapott. Össze kell szednie a

bátorságát, és meg kell mondania, hogy háromezer font
hatalmas összeg, és egy kis bukméker talán akkor sem
lenne képes előteremteni, ha akarná.

– Ó! – kiáltott fel Lucien. – Ott van! A zöld öltönyben.
Philly lassú léptekkel követte. Ha kell, mellette áll a

bajban; csak abban reménykedett, hogy nem neki kell
megakadályoznia, hogy Lucien verekedésbe keveredjen.

Úgy tűnt, mindenki nagyon normálisan viselkedik, bár
Philly látta, hogy Lucien drámai mozdulattal tapogatja a
zsebét.

– Remélem, nem vesztetted el a fogadócéduládat. –
Philly gyomra úgy viselkedett, mint egy centrifugázó
mosógép. Az egyik meleg helyzetet rögtön követte a másik.
A sok közül mégis ez az utolsó tűnt a legrosszabbnak, amit
nem lehetett másra fogni – sem a tippadóra, sem a lóra,
sem a bukmékerre. Csakis Lucien tehetett róla.

A fiú ekkor a mellzsebébe nyúlt, és előhalászott egy
gyűrött, zöld papírfecnit, amelyet apró lópatkók
szegélyeztek. Phillyre nézett, aki érezte, hogy
izzadságfolyam indul meg a gerince mentén.

– Na, nem megmondtam?



– Ne légy ilyen önelégült, Lucien, amíg a kezedben
nincs a pénz.

– Itten van, drága hölgyecském – mondta a bukméker.
– Remélem, nem akart olyasmit sugallni az úrnak, hogy
meglépek a pénzével!

– Ez hihetetlenül sok pénz – jelentette ki Philly
határozottan. Igyekezett minél több ír akcentust
csempészni a hangjába, mert azt remélte, ettől nagyobb
szaktekintélynek fog tűnni. Amennyit a zöld öltönyös
tudott róla, lehetett akár Paddy Power vagy más híres
bukméker kedvenc unokahúga is.

– Hát ja – kacsintott rá a férfi –, de én kötöttem ám
ellenfogadást is, és mivel nem a favorit nyert, minden
buki boldog.

Philly az arcára erőltetett egy mosolyt, miközben azt
kívánta, bárcsak értené, miről beszél. De amikor meglátta
a súlyos bankjegyköteget, amit a férfi előhúzott a
zsebéből, és elkezdte leszámolni Lucien tenyerébe, lassan
a mosolya is őszintévé vált.

– Most pedig – a bukméker ismét kacsintott egyet –
menjetek, és tapsoljátok el a barátnőddel valami nagy
cécóra. Azzal majd jól visszahódítod a kishölgyet.

Lucien vigyorgott, és magához húzta Phillyt.
– Így lesz – ígérte.
– Csak azt nem tudja a csávó, hogy nagy cécó helyett

éppenséggel azzal foglak meghódítani, hogy nagyon is
bölcsen költöm el a pénzt – tette hozzá, amikor már
hallótávolságon kívül voltak.



– Mint ahogy azt sem, hogy nem vagyok a barátnőd –
egészítette ki Philly.

– Tényleg. Ezen viszont segíthetnénk. Szerintem klassz
barátnőanyag vagy! Most, hogy már nem egy szegény kis
szakács vagyok, hanem vagyonos ember, szerinted van
nálad esélyem?

– Hát… esetleg – felelte a lány boldogan.



T izenötödik  fe j ezet

Néhány héttel később Lorna kitárta az ajtót, aztán kitárta
a karját. A fia állt a küszöbön, aki elképzelhetetlenül
magas volt, és jóképű.

Arcon csókolták és megölelték egymást.
– De jó, hogy itt vagy! Gyere be – mondta Lorna.
Leo letette a hátizsákját a padlóra.
– Van még néhány cuccom a kocsiban, de majd később

behozom.
– Természetesen – Lorna agyán átfutott a kérdés, vajon

miért van egy hátizsáknyinál több holmira szüksége a
fiának. – Majdnem vacsoraidő van. Kérsz egy kis teát vagy
bort?

– Mindkettőt! – Leo szeretetteljesen levigyorgott az
anyjára. – De előbb a teát.

Bementek a konyhába.
– De szép helyen laksz – nézett körül a fiú. – Már el is

felejtettem, hogy ilyen tágas.
– Ez azért van, mert csak egyszer jártál itt, akkor,

amikor segítettél költözni. Egyébként meg nem is túl
tágas, mert csak egyetlen hálószoba van. – A fiára



mosolygott, hogy mutassa, ez a tény nem okoz neki
szívfájdalmat.

– Szépen berendezted. – Odahúzott egy széket, és leült.
– És még tortát is sütöttél! Te vagy a világ legjobb anyja.

– Ez így igaz – mosolygott Lorna, miközben feltette a
kannát a tűzhelyre –, de nem azért, mert tortát sütöttem.

Miután elkészült a tea, és a tortát eszegették, Lorna a
fiának szegezte a kérdést:

– Nos, milyen híreket hoztál?
– Jót is, rosszat is. Melyiket mondjam előbb?
Lorna szíve kissé összeszorult. Jól kijöttek Leóval, de a

fia nem látogatta meg túl gyakran, sőt inkább várt, míg az
anyja meghívta, ezért a mostani vizit kissé baljóslatúnak
hatott.

– Essünk túl a rossz híren, amíg van a tortából.
– Nincs munkám. Nem az én hibám, csődbe ment a

társaság. – Leo sóhajtott, és bánatosan mosolygott. – És
gajra ment a kapcsolatom is. Nem találtuk a barátnőmmel
a közös nevezőt.

– Istenem, édesem, de hát ez rögtön két rossz hír! Mi a
jó?

– Veled fogok lakni egy ideig. Úgyis mindig kapacitálsz,
hogy jöhetnék gyakrabban, hát most itt leszek veled a nap
huszonnégy órájában.

Lorna kortyolt egyet a teájából. Természetesen nagyon
örült, hogy láthatja Leót, de a tervei közt nem szerepelt,
hogy a felnőtt fia vele éljen. Leóval amúgy sem volt
könnyű. Világéletében térre volt szüksége.



– De édesem, ebben a házban csak egy hálószoba van –
emlékeztette a fiút.

Leo kedveszegetten nézett maga elé.
– Ó, a francba. De majdcsak megoldjuk valahogy.

Alhatok a kanapén is.
– Természetesen maradhatsz, amíg szükséged van rá,

de találnunk kell egy állandó megoldást. Ez a ház nem
elég nagy.

A fiú a homlokát ráncolta.
– Aha. Voltam egy állásinterjún Grantminsterben. Nem

ígérnek túl nagy lóvét, de úgy gondoltam, jó lenne, ha a
közeledben laknék. – Megjelent az arcán az a vigyor,
aminek láttán Lorna annak idején oly sok levelet megírt,
bizonyos el nem készült házi feladatokra vonatkozó
magyarázatokat taglalva. – Illetve konkrétan veled.

Lorna átnyúlt az asztal felett, és megpaskolta a fia
karját.

– Kérsz még tortát?
– Igen, köszi. Miért nem akarod, hogy itt legyek? Netán

van egy pasid, és nem akarod, hogy megtudjam? –
Harsány kacajjal jelezte, mennyire nevetségesnek találja
az elképzelést.

– Természetesen nincs! – Lorna is nevetett. – De csak
egyetlen hálószobám van – ismételte meg. – Van még egy
aprócska helyiség, de nem lenne könnyű kitakarítani.

– Soha nem értettem, miért nem hever Peter a lábad
előtt.

Úgy tűnt, Leo nem akar foglalkozni a hiányzó



hálószoba témájával. Lorna már bele is nyugodott, hogy
kipakolja a kis szobát.

– Hát, ami azt illeti, nem hever. Új barátnője van, aki
sokkal fiatalabb és csinosabb, mint én.

– Nem mondhatnám, hogy nagy kár. Szerintem Peter
egy kicsit… – Leo habozott.

– Egy kicsit? – sürgette Lorna.
– Kéjenc. – A hangja szinte bocsánatkérő volt.
Lorna a homlokát ráncolta.
– Nem túl gyakran találkoztál vele, amióta felnőttél,

ezért elképzelésem sincs, mi alapján támadhatott ez a
benyomásod.

Leo megadóan felemelte a kezét.
– Nem tudom. Talán csak nem tetszett a gondolat, hogy

egy férfi jóban van az anyámmal.
Lornát váratlanul elfogta a bűntudat, mintha heves

afférba bonyolódott volna egy Leóhoz hasonló korú
férfival, pedig erről szó sem volt.

– Azért csak nem annyira rémisztő ez a gondolat, vagy
igen?

Leo vállat vont.
– Hát… de igen. De ne aggódj, mami, a szingliség az új…
– Szingliség? – kérdezte lágy hangon.
– Hát ja. De te nem bánod, igaz? Sok barátod van.
Igen, Lornának sok barátja volt, de a legtöbbjük nem

ezen a vidéken élt. Ráébredt, hogy a fiának alighanem
azok az idők maradtak meg az emlékezetében, amikor
még abban a kisvárosban laktak, ahol felnőtt. Ott széles



ismeretségi köre és rengeteg barátja volt. De sokkal
nehezebb új emberekkel megismerkedni, ha valakinek
nincsenek kisgyerekei. Lorna ugyan tökéletesen elégedett
volt az életével itt, a Burthen-birtokon álló kis házban, de
Leo nagyon is tévedett, ha azt feltételezte, hogy az anyja
néhanapján nem érzi magát szörnyen magányosnak.

– Azért itt nem teljesen olyan, mint amikor Surrey-ben
éltünk – jegyezte meg halkan az asszony –, de megvagyok.

– Hol a fürdőszoba? Behoznám a cuccomat. – Leo
felállt, és nyújtózkodott, amitől a konyha máris sokkal
kisebbnek tűnt.

– Rendben – felelte az anyja. – De ez tényleg csak
ideiglenes megoldás. Amíg nem találsz egy alkalmasabb
helyet.

Lorna a vacsorát készítette, miközben Leo a tévét nézte a
nappaliban, ami azonnal összezsugorodott, ahogy a fiú
holmija is belekerült. A nőben tudatosult, hogy az öröm,
ami a fia érkezésekor eltöltötte, mostanra sokat veszített
fényéből. Örömmámorban kellene úsznia – és igen,
örömmámorban úszott, de lehangolta a gondolat, hogy a
szép kis ház egyszerre tele lett a fiú hangfalaival,
számítógépeivel meg az egyéb kütyükkel, amelyekre
Lornának semmi szüksége nem volt. És ha netán szeretne
egy pasit meghívni? Nem éppen olyan érzés a fiunkkal
együtt lakni, mintha egy szigorú viktoriánus erkölcsű
szülő őrizné az embert? Vajon az ő szeretetre méltó fia
azonnal a Wimpole Street-i Mr. Barrett-té alakulna át, ha



Jack betoppanna? Talán titkos találkákat kellene
szervezniük? Ez egyfelől a maga módján még vonzó
program is lehetett volna, másrészt viszont Lorna az egész
ügyet roppant nevetségesnek találta. Az ötvenes éveit
tapossa: igazán csak rá tartozik, hogy van-e saját szerelmi
élete vagy nincs.

De amint kibontotta a második üveg bort, miután az
elsőt igazságosan elosztották Leóval, rájött, hogy
elhamarkodott következtetéseket vont le. A fia elárulta,
milyen fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, ha az
anyjának lenne valakije (Lorna megborzongott, amikor
felidézte magában, hogyan fogalmazott Leo), de
minderről csak elvi síkon volt szó. Ha találkozna Jackkel,
és megismerné, milyen kedves, tiszteletre méltó férfi, csak
megváltozna tán a véleménye. Vagy mégsem?

Néhány nappal később Lorna még a szokottnál is
korábban kelt. Még egy napjuk volt hátra a nagy kerti
szoborbemutatóig, ezért a lehető leghamarabb ott akart
lenni a helyszínen. Volt egy láda fekete árvácskája, amit
szeretett volna elhelyezni, mielőtt a műalkotások
megérkeznek. Ezzel talán sikerül túljutnia legfőbb
aggályán.

Bár még csak reggel hét óra volt, amikor odaért, Kirstie
már ott állt egy felírótáblával, és nagyon feldúltnak
látszott.

– Időben kész lesz, ugye, Lorna?
– Természetesen. – Lorna remélte, hogy a hangjából



nem süt túlságosan a bosszúság. – Két nő jön nyolcra, hogy
segítsenek ültetni. A fiam is hamarosan itt lesz, ő söpörni
és rendezkedni fog, Philly meg én pedig elvégzünk
minden más feladatot. Már csak a szobrászokon múlik,
hogy a műveiket elhelyezzék a megbeszélt helyen.

– Nos, az rendben lesz. Jack üzent, hogy késik.
Lorna kisöpörte a haját a szeméből.
– Igen. – Jack neki is üzent. Nem találkozott vele,

amióta Leo szűk egy hete beköltözött hozzá, és most egy
kicsit nyugtalanította, hogyan zajlik majd a két férfi
megismerkedése. Volt egy olyan érzése, hogy valószínűleg
jól kijönnek majd egymással, de azért aggódott.

– Tehát – folytatta Kirstie, akinek sejtelme sem volt
róla, mi megy végbe Lorna elméjében, miközben látszólag
figyelmesen hallgatja –, nem tudom, mondtam-e, de Ben
Hennessy is bejelentkezett az utolsó pillanatban.

Lorna arca elkomorult. Tudta, hogy ismernie kellene
ezt a nevet, de egyelőre küszködött, hogy el tudja helyezni
valahogyan. Abból, ahogy Kirstie kimondta, sejthető volt,
hogy az illető nagyon híres.

– Nem ismered? – Kirstie türelmetlen volt. – Csak a
Turner-díjat nyerte el!

Lorna megnyugodott. Tehát nem egy közismert sztár.
– Igen? Hát ez nagyszerű!
– Bizony. Később eljön. Megebédeltetjük őt meg a

csapatát, aztán eldöntik, hová kerüljön a szobra. –
Habozott egy pillanatig. – Voltaképpen klassz lenne ott
fent, a kert felé néző magaslaton.



Pontosan a felé a hely felé intett, amelyet Jack már
kiválasztott magának. Kirstie is tudott róla; megbeszélték.
Fel kellett volna írnia. Lorna nagyot nyelt, és megpróbálta
kikövetkeztetni, mire készül Kirstie. Vajon ha emlékezteti
rá, hogy a helyet már odaígérték Jacknek, nem azt éri-e
el, hogy Ben Hennessy szemében csak még kívánatosabbá
válik?

– Hát – szólalt meg könnyedén –, nem tudom, milyen
műalkotást hoz, de ha viszonylag kicsi, jól mutathatna ott.
– Hallgatott egy sort. – De ha tekintélyesebb méretű, a
leglátványosabb mégiscsak a tó mellett lenne.

– Elég nagy szobor – mondta Kirstie. – A calais-i
polgárok modern felfogásban. Rodin neve ismerős? A
nagy alakok?

– Ismerem a műalkotást. Művészeti iskolában jártam.
– Nos, Ben műve sokban eltér az eredetitől.

Emberalakok helyett bronzszilánkokból áll, amelyek
egymáshoz illesztve törnek a fény felé.

– Aha. – Lorna erejét megfeszítve igyekezett összevetni
a hallottakat azzal A calais-i polgárokkal, amelyet ismert.

– Nem lenne nagyon nehézkes a tónál elhelyezni? –
kérdezte Kirstie. – Elég meredek ott a part.

– Biztosan profin fel tudják állítani. – Lorna igyekezett
úgy tenni, mint aki biztos a dolgában. – Lehengerlő
látványt nyújtana ott. – Ez Jack alkotására is érvényes, de
Lorna biztosra vette, hogy Jacket nem fogja egy csapatnyi
személyzet kísérni, ezért igyekezett minél könnyebben
megközelíthető terepet biztosítani számára.



Kirstie szerencsére elmosolyodott.
– Értem, mire akarsz kilyukadni. Nagyszerűen fog ott

kinézni. Visszatükrözi majd a víz, és hasonlók. – Habozott.
– Peterrel azon gondolkodtunk, hogy megvesszük. Persze
sok százezer fontba kerül, de az értéke csak nőni fog, és
szerintem a kertnek sem válik kárára, ha elhelyezünk
benne néhány szép darabot.

Lorna valamilyen okból sohasem szerette a „darab”
kifejezést. Mintha olyasvalamiről lenne szó, amit csak úgy
meg tud az ember rendelni a neten, aztán tíz
munkanapon belül átveheti a postástól a csomagot.

– Miért nem Jack szobrát veszitek meg? Az sokkal
kevesebbe kerülne.

Kirstie éles tekintetet vetett rá.
– Mert Jack nem nyert Turner-díjat.
Lorna megvonta a vállát:
– Rodin sem.

Lorna előző este addig dolgozott a kertben, amíg teljesen
be nem sötétedett, ami meglehetősen későn volt, és utána
kimerülten zuhant ágyba, másnap mégis korán felébredt.
Hát eljött; ez volt az a nap, amiért olyan sokat dolgoztak
az elmúlt időszakban. Mintha időtlen idők óta folyt volna
a munka. Valamivel később, amikor belépett a zuhany
alá, már úgy érezte, egyáltalán nem is telt el azóta olyan
sok idő.

Tudta, hogy Kirstie mániákusan ellenőrzi a telefonján
a várható időjárást, miközben a kertben rója a köröket, és



fennhangon közli az információkat a többiekkel,
utasításokat ad, táblákat helyez el, és a kiállított szobrok
helyét ellenőrzi újra meg újra. De az időjárás
folyamatosan változik, és ez ellen úgysem lehet tenni
semmit, így hát Lorna nem törődött vele.

Sietve öltözött, egy kicsit kifestette az arcát,
felhörpintett pár korty teát, evett egy kis vajas kenyeret,
aztán elindult a kert felé. Még azelőtt szeretett volna ott
lenni, hogy Kirstie és a felírótömbje megérkezne.

Pontosan tudta, hogy rendetlenséget hagyott maga
után, de hátha Leo rendet tesz otthon, mielőtt csatlakozik
hozzá a kertben. Lorna eltökélte, hogy élvezni fogja az
együtt töltött idejüket, még ha a nappalijában alvó fiú
holmija rengeteg helyet foglalt is. De az azért hiányzott
neki, hogy a maga kis békés kikötőjébe térhessen vissza
fáradtan egy-egy nap végén.

Márpedig ez egy tökéletes nap lesz, határozta el,
miközben a reggeli ködben gyalogolt az úton a kapu felé.
Mostanra hatalmas virágládák kerültek a ház oszlopai
elé, alattuk pedig a közelmúltban vásárolt kis fűnyíró
traktor munkájának gyümölcse volt látható. A Burthen-
ház és környezete ragyogott.

Lorna csak pár másodpercet engedélyezett magának,
hogy csodálja egy kicsit a ház körüli újdonságokat, aztán
egyenesen az olaszkertbe ment, amely most szemet
gyönyörködtető piros-fekete színekben pompázott.
Phillynek sikerült szereznie egy hatalmas adag Queen of
the Night tulipánt egy másik növényneveldéből, ahol



alacsony ládákban nevelték őket egy kertészshow-ra
készülve. Skarlátpiros virágú és sötét levelű Bishop of
Llandaff dáliákat, Black Barlow haranglábvirágokat,
kankalint és sötét levelű bergeniát társítottak az éjszín
levelű piros sarkantyúkákhoz. Lorna és Philly is elégedett
volt az eredménnyel.

Jack szobrát, a bárányt tartó férfialakot a tóra néző
területen állították fel. Lorna szerint ez volt a tökéletes
helyszín hozzá.

Csak azt nem tudta eldönteni, hogy azért tetszik-e neki
annyira, mert a legapróbb izmok gondos kidolgozásával
valóban figyelemre méltó példája a figurális
szobrászatnak, vagy azért, mert Jack készítette. Ebben a
pillanatban a férfi is megjelent.

– Reméltem, hogy itt talállak – köszöntötte a nőt. – Ha
nem, bekopogtam volna az ajtódon.

Lorna egy pillanat alatt végiggondolta, vajon milyen
fogadtatásban részesült volna Jack, ha Leo arra ébred,
hogy anyja egy idegen férfi társaságában reggelizik a
konyhában.

– Nos, itt vagyok. Jól néz ki, igaz? – Lorna a szoborra
mutatott, amely szigorú és bátor tekintettel nézett a
távolba a fekete-piros színekből komponált olaszkert
fölött.

– Igen – helyeselt a férfi, de nem a kertet nézte, hanem
a nőt. Lorna elpirult.

– Épp most akarok körbemenni, hogy a többit is
ellenőrizzem. A legtöbb energiámat, a csapattal együtt,



idáig erre a helyszínre koncentráltam.
– Bölcs döntés. Ha az ember nem tudja felújítani a

teljes kertet a rendelkezésére álló időben, még ha
asszisztensek százai állnak is a rendelkezésére, legalább
egy részét csinálja meg tökéletesre.

– Én is pont így gondoltam. – Hirtelen ötlettől vezérelve,
csak mert nem akarta, hogy a férfi továbbinduljon,
bedobta a témát: – Hallottad, hogy egy Turner-díjas is
kiállít?

– Ben Hennessy? Igen. Régi barátom. Évek óta
ismerem. Alig várom, hogy lássam a művét. Tudod, merre
van?

– A tó mellett – felelte Lorna. – Én javasoltam a
helyszínt. Úgy gondoltam, nagyon klassznak tűnik.

– Azért nem annyira jó, mint az enyém – felelte Jack.
– Kirstie ezt nem tudta – mondta Lorna.
– Megőrizted ezt a helyet – laza kézmozdulattal a

szobra felé intett – nekem?
Lorna bólintott.
– Te csaptál le rá először. Nem értettem, miért kellene

elvenni tőled a kiválasztott helyet.
A férfi kissé ferde mosollyal válaszolt:
– Ezt jó hallani. – De Lornában felmerült a kérdés, nem

valami másra utal-e.
– Nem jössz velem a körsétára? – javasolta aztán. –

Ellenőrizheted a versenytársakat.
– Szeretném megnézni Ben művét. Elég vicces lehetett

felállítani.



– Nem hinném, hogy a személyzet nagyon viccesnek
találta volna.

Jack nevetett.
– Aggodalomra semmi ok. Elég jól megfizetik az

erőfeszítéseiket.
– Ha jól tudom, hozta a saját emelőfelszerelését.
Jack bólintott.
– Ez Benre vall. De ennek ellenére rendes fickó. És

nagyon tehetséges.
– Kirstie-re nagyon mély benyomást tett. Azt mondta,

lehet, hogy Peterrel megveszik a szobrát több százezer
fontért. – Lorna tudta, hogy itt abba kellene hagynia a
történetet, de nem tudta megállni, hogy ne tegye hozzá: –
Azt javasoltam, hogy inkább a te szobrodat vegyék meg.
Jobb ár-érték arány.

Jack megvonta a vállát.
– De én nem kaptam Turner-díjat.
– Kirstie is ugyanezt mondta. Mire én azzal vágtam

vissza, hogy Rodin sem.
Jack felnevetett.
– Lehetnél az ügynököm.
Lorna a fejét rázta.
– Vacak ügynök lennék. No, gyere, itt az ideje, hogy

megnézzük a kertet.
Amikor Jack rábukkant Benre, aki épp a

bronzszilánkokat vizsgálgatta, leragadt beszélgetni a régi
ismerőssel. Lornának be kellett ismernie, hogy a mű
kifejezetten jól néz ki. Otthagyta a két férfit, ő pedig



folytatta az ellenőrző körutat.
Éppen a ház előtt állva próbált mindent szemügyre

venni, amikor Peter lépett oda hozzá, és lecövekelt
mellette.

– Pompásan néz ki, nem igaz? – kérdezte Lorna.
– Hm. De tudod, mi a helyzet? Szinte hiányoznak azok

az idők, amikor rendszeresen ott ücsörögtünk a lépcsőn,
és megváltottuk a világot.

– Ezt még megtehetjük – felelte a nő. – De talán ne pont
most. Kirstie teljes joggal vélné úgy, hogy valami
hasznosabbal is elüthetnénk az időnket.

Peter morrant egyet.
– Sok szempontból nagyon hálás vagyok a sorsnak,

hogy összehozott Kirstie-vel, de meg kell hagyni, hogy az
élet korábban sokkal békésebb volt errefelé.

– Nos, Kirstie-ért nagyon hálás lehet ez a kert is –
szögezte le Lorna. – Sohasem költötted volna rá ezt a
pénzt, ha ő nincs.

– Örülök, hogy kedveled – jegyezte meg Peter.
Habár Lorna egy szóval sem mondta, hogy kedveli

Kirstie-t, nem tiltakozott; inkább magában átgondolta,
hogyan is érez valójában a fiatal nő iránt. Egyértelműen
nem volt ellenszenves számára, de valahogy az volt az
érzése, hogy ők ketten sohasem lehetnének igazán jó
barátok.

– Miért ne kedvelném? – felelte aztán, mivel Peter
szemmel láthatóan valamiféle reakciót várt.

– Szerintem egy kicsit aggasztja, hogy annyival



fiatalabb az ittenieknél. Például nálad vagy anyámnál,
többek között.

Bár Lorna kétségkívül lényegesen idősebb volt Kirstie-
nél, hirtelen nem tudta eldönteni, hogyan érinti, hogy
Peter az anyjával egy korosztályba sorolta.

– Például itt van Philly. Ő fiatal.
– Ő meg túlságosan fiatal – mondta Peter.
– Szerintem egy barátságban nem sokat számít a kor –

jelentette ki határozottan Lorna. Ugyanebben a
pillanatban eszébe jutott Jack. Előfordulhat, hogy
némiképp mégis számít, ha például egy olyan típusú
barátságról van szó, amilyet ő tervezett ápolni a férfival.

– Persze – hagyta jóvá Peter –, de egyfajta
referenciapontként tekintünk rá.

– De Kirstie esetében nem számít, nem igaz? Mintha ezt
mondtad volna az első találkozásotok után.

– Nem… igen, tényleg nem. Nagyszerű, hogy együtt
vagyunk, ez az igazság.

– Ez úgy hangzott, mintha kicsit kételkednél.
– Valójában nem kételkedem – felelte a férfi lassan. –

De igen drága mulatság, ha valakinek fiatalabb partnere
van.

Lorna felnevetett.
– Te mindig is egy vén zsugori voltál. Jó, hogy végre van

valaki, aki segít elkölteni azt a sok összekuporgatott pénzt,
amiért olyan keményen megdolgoztál.

– Lehet – hagyta jóvá komoran Peter. – De valószínűleg
neki kell állnom, hogy összegereblyézzek egy újabb



adagot, ha a dolgok Kirstie tervei szerint alakulnak.
– Az neked is tetszeni fog. Fiatal vagy még ahhoz, hogy

nyugdíjba vonulj.
– Szerinted is, ugye?
Kirstie csatlakozott hozzájuk.
– Hát ti meg miről beszélgettek olyan komolyan? Nincs

elég tennivalótok?
Miközben kimondta, Lornára nézett.
– Lorna éppen azt mondta, hogy túl fiatal vagyok még

a nyugdíjba vonuláshoz – közölte Peter.
– Nekem pedig van még jó pár feladatom, amit el kell

végeznem – tette hozzá Lorna, azzal elindult a tó
irányába. Elkomorodott, és mellőzöttnek érezte magát.

Leót a tónál találta.
– Helló, anya. Bocs, hogy elaludtam. Ismered Bent? – A

magas, sportos alkatú férfi Lornára mosolygott.
– Még nem voltunk hivatalosan bemutatva

egymásnak. Helló, Ben, Lorna vagyok.
– Tudom. Maga Jack barátja, igaz?
– Ki az a Jack? – vágott közbe Leo.
– Az egyik művész – felelte Lorna. – De ő helybéli. Itt is

van. – A fia arcát nézte, miközben Jack közeledett
hozzájuk, és látta, ahogy Leo megmerevedik. – Jack,
ismerd meg a fiamat, Leót.

– Ó, helló – Jack kezet nyújtott.
Leo megfogta a kinyújtott jobbot, de nem mosolygott,

csak biccentett.
– Helló.



Lorna sóhajtott. Ezúttal kifejezett örömmel töltötte el,
amikor megpillantotta Kirstie-t, aki kezében a
felírótömbjével feléjük igyekezett.

– Gyerünk, mindnyájan! A fizető közönség bármelyik
pillanatban megérkezhet!

– Még mielőtt mindenki szétszéledne – állította meg a
társaságot Lorna –, Kirstie, hadd mutassam be Leót, a
fiamat. Ő is a segítségemre volt a kert helyreállításában.

– Leo! – Kirstie szélesen mosolygott. – Boldog vagyok,
hogy megismerhetlek.

Kirstie arckifejezése láttán Lornának határozottan az
az érzése támadt, hogy íme, egy nő, aki nem osztja a nála
fiatalabb férfiakkal kapcsolatos aggályait.

– Leo! – szólította fel a fiát Lorna. – Velem jönnél, hogy
megnézzük, Phillynek nincs-e szüksége segítségre?

– Elnézést, Lorna, nem lenne gond, ha kölcsönkérném
Leót egy kis időre? – vetette közbe Kirstie. – Van néhány
feladat, amihez szükség lenne némi férfias izomerőre.

Lorna szívélyesen mosolygott, és visszafogta magát,
nehogy azt válaszolja, Kirstie csak azzal a feltétellel
kérheti kölcsön Leót, ha megígéri, hogy vissza fogja adni.

Miközben arrafelé sétált, ahol legutóbb Phillyt látta,
azon töprengett, hogy megérdeklődhetné, hátha Leo
kaphatna egy szobát a Burthen-házban. Végtére is ők
bővében vannak a férőhelynek. Úgy vélte, a mai nap
után, ha minden jól megy, talán meg is teheti.



T izenh atodik  fe j ezet

Kirstie nagyszerű munkát végzett, az esemény publicitása
mintaszerű, vélekedett Lorna. Éppen az olaszkertben állt,
amikor a kapukat hivatalosan megnyitották, és a tömeg
betódult. Persze az időjárás is kegyes volt hozzájuk, mint
ahogy nyilván támogatólag hatott a Turner-díjas művész
jelenléte is – aki, mint Jack állította, valóban nagyon
szimpatikusnak bizonyult.

Lornának az volt a feladata, hogy a látogatók kerttel
kapcsolatos kérdéseit megválaszolja. Kezében a Philly
által összeállított növénylistát tartotta. A lány egy standon
állt a régi istállótól nem messze. A sajtó emberei
interjúkat készítettek a művészekkel, mivel az esemény
elég nagy médianyilvánosságot kapott. Lorna remélte,
hogy előbb-utóbb csatlakozhat Jackhez.

– Kérem, önnek mi a véleménye az itt élő emberekről?
– kérdezte éppen egy férfi.

– Hacsak nem él itt ön is – szólt közbe a felesége.
– Nem, én nem itt lakom – felelte Lorna nyugodtan.

Hirtelen azt kívánta, bárcsak tudta volna előre, hogy
esetleg Peterrel és Kirstie-vel kapcsolatban kérdezik majd,



és felkészült volna, mit feleljen. – Az itt lakó pár
nagylelkűen megnyitotta a nagyközönség előtt a
kertjüket, hogy támogassák az apátsági templom
felújítását.

– Tehát ön nem is ismeri őket? – A nő égett a vágytól,
hogy valami pletykát halljon.

– Nem nagyon – Lorna szomorúan mosolygott.
A párocska tovasétált.
Szerencsére a legtöbben, akik odamentek hozzá, a

kerttel és a ház történetével kapcsolatban tettek fel
kérdéseket. Sokan érdeklődtek, hogy a kastélybeli
szobákat ki lehet-e venni. Lornának eszébe jutott, hogy
erről szólnia kellene Kirstie-nek is, arra az esetre, ha
netán Peter és ő valamikor forrásokat keresnének a ház
felújítására. Peter természetesen el fogja utasítani az
ötletet, de megoldható lenne, ha arra az időszakra
valahová elutaznának kettesben, és valakit megbíznának
az itteni feladatokkal. Akár esküvői helyszínnek is
alkalmas lenne, fűzte tovább a gondolatot Lorna: Kirstie,
aki szakmáját tekintve rendezvényszervező volt,
valószínűleg lelkesedne érte, ha efféle eseményeknek is
otthont adna a hely. De lehet, hogy mégsem kellene
megemlítenie az ötleteit, mert ezek a tervek csak Kirstie
számára jelentenének örömöt. Bár Lorna már nem táplált
Peter iránt romantikus érzelmeket, még mindig kedvelte.
Nem akarta volna túlságosan messzire taszigálni a férfit a
komfortzónájától.

Amikor Lorna már elégszer megválaszolta a piros-



fekete kertre vonatkozó kérdéseket, és azt, hogy az ötletet
a highgrove-beli kertből merítette-e (igen), és a
növényeket lehet-e kapni a növényesstandon (némelyiket
igen), úgy döntött, megkérdezi Phillyt, hogy boldogul.

Jack megállította.
– Várj! – kiáltotta messziről. Néhány másodperc múlva

csatlakozott hozzá.
– Gyere, keressünk egy helyet, ahol nem kell

beszélnünk.
Lorna nevetett. Nevetséges volt, mennyire boldog, hogy

látja a férfit.
– Nem inkább olyan helyre kellene mennünk, ahol

tudunk beszélgetni?
Jack a fejét rázta.
– Egész nap beszéltem. Szeretnék egy csendes helyen

lenni, kettesben veled.
– Nos, tudok egy kis sarkot. Egy fa takarja az ösvény

mentén, ami a nyári lak felé vezet. Szerintem ott nem fog
meglátni minket senki.

Csendben lépkedtek egymás mellett, aztán hamarosan
elhelyezkedtek a napsütésben. Lorna lehunyta a szemét.
Most döbbent rá, mennyire fáradt. Derű töltötte el,
miközben a fűben ücsörgött, hátát egy fának vetve, arcát
a nap felé tartva, Jackkel az oldalán.

– Hát itt vagy, anya! – harsant fel Leo hangja. Lihegett,
és hallhatóan ingerült volt. – Kirstie téged keres. – Közben
Jackre meredt.

– Oké, rendben – felelte Lorna, de nem mozdult. Nem



volt benne biztos, nem bóbiskolt-e el. – Hol van?
– Az istállóknál. Egy újságíró akar veled beszélni.
– Tényleg? – Lorna már a gondolattól is kimerültnek

érezte magát. – Miért?
– A kert érdekli. – Leo elindult visszafelé. Lorna és Jack

kelletlenül feltápászkodott.
– Sajnálom. Nem tudom, miért viselkedik ilyen

faragatlanul – jegyezte meg a nő.
– Természetes. A fiatal szarvasbika megpróbálja

felöklelni az idősebbet, de nem sikerül neki. – Jack
Lornára mosolygott, mire a nő szíve gyorsabb ütemre
kapcsolt.

– Legjobb lesz, ha megkeressük az újságírókat – szólalt
meg.

– Mielőtt erre sor kerülne, vagy egyáltalán
nekiindulnánk, mondani szeretnék valamit.

– Én azt hittem, éppenséggel csendben szeretnél lenni.
– Ez igaz, de nem tudom, mikor lesz alkalmunk megint

kettesben maradni. – A férfi egy pillanatig habozott. – Jó
ideje gyűjtögetem a bátorságot, meg őrlődöm azon, vajon
nem túl korai-e, de el kell utaznom egy hétre. – Újra
hallgatott egy kicsit, és olyan tekintettel nézett Lornára,
hogy az úgy érezte, menten elolvad. – És szeretném
megkérdezni, eljönnél-e velem.

Lornának jó néhány másodpercébe beletelt, mire
sikerült előcsiholnia a torkából pár hangot. Ez nagyon
nagy dolog – ahelyett, hogy két ember lennének, akik
éppen csak megismerték egymást, hirtelen egy párrá



változnak, akik együtt utaznak. – Hová utazol?
– Franciaországba. Kőre van szükségem. Nem

szeretnék hosszú időt távol tölteni tőled.
Lornának sejtelme sem volt, mit válaszoljon.
A férfi sietve folytatta.
– Tudom, hogy ez tényleg nagyon korai, de egyébként…

nos… nem találkozhatnánk. Holnap indulok. Kérlek,
mondd, hogy velem jössz!

Lorna agyán hihetetlen sebességgel végigfutott az
összes bölcs mondás, amit valaha hallott vagy olvasott a
szerelemre és a szerelem helyes kezelésére vonatkozóan,
versben, prózában, dalok szövegében vagy a való életben,
hogy aztán ugyanazzal a lendülettel félre is söpörje
mindet.

– Boldogan!

Egész nap másra sem tudott gondolni. Miután
megbeszélték a gyakorlati kérdéseket, például hogy
hogyan mennek, és mikor indulnak, Lorna megválaszolta
az újságírók kérdéseit, majd beszélgetett másokkal is.
Phillyvel is megvitatták, hogyan alakultak a
növényeladások, milyen finomak voltak a teák és a
sütemények, milyen sokan vettek részt a programon, és
mekkora összeget sikerült összegyűjteni. De belül végig ott
ingadozott eufória – hogy együtt fog aludni Jackkel – és a
rémület között – hogy milyen gyorsan beadta a derekát.

Csak akkor tért észhez, amikor már mindenki elment,
és Kirstie beszervezett egy csapat tinit, hogy szedjék össze



a szemetet. A többi segítő a ház udvarán gyülekezett. Ott
volt Peter, Kirstie, aki szemmel láthatóan nagyon boldog
volt, hogy milyen jól sikerült az esemény, Anthea, és
akinek a jelenlétére valami oknál fogva Lorna nem
számított, Seamus. Bár kifejezetten kedvelte Philly
nagyapját, el sem tudta képzelni, hogyan sikerült
iderángatni. Talán azért, hogy segítsen Phillynek, aki
lenyűgöző kirakatot készített, noha a standon a
növények, mint Lornának bevallotta, többnyire a
kollégáitól származtak. A sajátjainak a legnagyobb része
a Burthen-ház kertjébe került. Leo is velük tartott, és
annak ellenére, hogy kissé barátságtalanul viselkedett
Jackkel, Lorna büszke volt rá, mert nagyon keményen
dolgozott egész nap. És nem ő volt az egyetlen, aki
észrevette. Látta, amikor Kirstie arcon csókolta a fiút,
miközben valamit megköszönt neki.

Kirstie megköszörülte a torkát, és figyelmet kért.
– Nos, az a véleményem, hogy ez pompásan sikerült! –

jelentette ki. Többfelől helyeslő mormogás érkezett
válaszként. – És azt hiszem, kellene tartanunk egy follow-
up meetinget is. Mindenkinek megfelel a holnap tíz óra?

– És mit jelent, ha megkérdezhetem, ez a follow-up
meeting? – kérdezte gőgösen Anthea.

– Jaj, anya – Peter hangja fáradtan és bosszúsan
csengett. – Pontosan tudod, mit jelent.

– Sajnálom – szólt közbe Kirstie, lényegesen
tisztelettudóbb hangon, mint Peter. – Megvitatjuk, mi
hogy ment, és hogy mit kellene jövőre másként csinálni.



– Jövőre is szervezünk ilyet? – kérdezte Peter, szemmel
láthatóan megütközve.

– Szerintem jó lenne, édesem. Az idei sikerre alapozva.
Erre mintha Lorna egy nyögést hallott volna Peter

felől.
– Attól tartok, Lorna és én nem tudunk részt venni

holnap a megbeszélésen – szólt közbe Jack. – Elutazunk
Franciaországba.

– Anya! Ez igaz? – Leo döbbentnek tűnt, és egyáltalán
nem örült.

Lornának jobban tetszett volna, ha ő maga közölheti
négyszemközt a fiával a hírt, miközben megnyugtatja,
hogy az anyja nem vesztette el a józan eszét; de Jack
megspórolta neki az erőfeszítést.

– Igen – ismerte el.
Leo nem szólt egy szót sem. Kirstie viszont gyorsan

nekik szegezte a kérdést:
– Feltétlenül muszáj holnap indulnotok? És mióta

vagytok egy pár?
– Nem vagytok egy pár, ugye, anya? – kérdezte Leo.
Lorna Jackre nézett. Képtelen volt megszólalni.
– De igen – felelte a férfi. – Lorna és én határozottan

egy párt alkotunk. És ha nem bánjátok, szerintem ideje is
indulnunk. Lornának még csomagolnia kell.

– Őszintén mondom, Leo, minden rendben lesz. Nem lesz
az életedre semmilyen hatással. Továbbra is az anyád
maradok! – Lorna még egy bő kardigánt tett be az



utazótáskájába. Már nem követte, mi mindent dobált be.
Azt mindenesetre tudta, hogy a hitelkártyája vele lesz, ha
valami létfontosságú dolgot kellene vásárolnia.

– Hogyan lehetnél az anyám, ha egyszer van egy…
pasid? – Leót szemmel láthatóan rendkívül lelombozta a
hír.

– Ugyanúgy, mint ahogy te is fiam maradtál, amikor
lett egy barátnőd. Ez semmin nem változtat.

– De az természetes, ha nekem barátnőm van. Az
viszont nem helyes, hogy neked… Istenem, ki sem tudom
mondani!

– Miért ne lenne természetes az, hogy barátom van?
Peter szinte egykorú velem, ő pedig Kirstie-vel jár.

– Oké, de ő férfi. Egy idősebb férfi. Te és Jack pedig…
Lorna látta, hogy a fia visszafogja magát, mielőtt

kimondaná, amit gondol: „gusztustalan”, hogy az
anyjának egy ennyivel fiatalabb barátja van.

Lorna teljesen összetört. Nagyon hosszú ideje élt már
egyedülálló anyaként, és természetes volt számára, hogy
mindent hátrébb sorolt a fontossági listán a fiánál. De
ezúttal olyan esélyt kapott a boldogságra, amiről
korábban álmodni sem mert. És ha Jacket nem érdekelte,
hogy Lorna idősebb nála, neki miért kellene emiatt
rosszul éreznie magát?

De vajon mit gondolnak mások? Vajon hogy fogja
érezni magát, ha azok, akiket kedvel és tisztel – például
Anthea, Philly, vagy akár Peter –, megvetik emiatt?

Lorna eltökélte, hogy nem hagyja, hogy ez a kilátás



megingassa. Meg kell ragadnia a lehetőséget.
– Nagyon sajnálom, hogy nem tudsz velem örülni –

mondta határozottan –, de akkor is elmegyek. Ha
szeretnél arra az időre átköltözni a hálószobámba, míg
nem vagyok itthon, semmi akadálya. De azt javaslom,
előtte kérdezd meg Kirstie-t, nem tud-e neked szállást
adni a nagy házban. Biztos vagyok benne, hogy találnátok
számodra ott egy zugot. És nem hinném, hogy Peter
bánná.

– Szóval kihajítasz? – Leo magánkívül volt. – Elhajtasz,
mert van egy kis játszópajtásod?

Lorna majdnem felnevetett.
– Erről természetesen szó sincs! Egyszerűen csak úgy

érzem, ez a ház túl kicsi két embernek.
– Tehát Jack nem fog ide beköltözni?
– Dehogy! De ha mégis úgy lenne, egyértelműen ki

kellene költöznöd innen. És ez sem jelentené, hogy
bármennyivel is kevésbé szeretlek, ezért kérlek, ne légy
ilyen sértődött és túlérzékeny.

Amikor végre nyugovóra tértek, Lorna majdnem sírt
csalódottságában. De minél inkább hangoztatta Leo,
milyen helytelen, amit az anyja művel, Lornában annál
inkább nőtt az elhatározás, hogy valóban megtegye.
Aztán önkéntelenül is mosolyra húzódott a szája. Ekkora
hűhó egy párocska miatt, akik valójában még meg sem
csókolták egymást úgy istenigazában.

Minden előző esti eltökéltsége dacára másnap reggel,



miközben bepakolta az utazótáskáját, és beindította a
kocsit, egész testében reszketett. Leo, akit rendkívül nehéz
volt kiismerni, a reggelinél nagyon bűntudatosan
viselkedett.

– Annyira sajnálom, anya. Tényleg nem akartam ilyen
rosszindulatú lenni. Csak nagyon megdöbbentem.
Természetesen jogod van hozzá, hogy saját életed legyen.
Túl fogok jutni rajta, tényleg, csak…

– Csak? – Lorna pirítósa megállt félúton a szája felé.
– Csak annyi, hogy egy kicsit fiatalabb…
A nő letette a pirítóst, mert hirtelen elment az étvágya.
– Tudom. Engem is sokként ért. De jól kijövünk

egymással…
Leo habozott.
– Azt hiszem, egyszerűen nem akarom, hogy

megváltozzanak a dolgok köztünk. Márpedig ha összejössz
valakivel… Jackkel, minden más lesz.

Lorna tudta, hogy igaza van.
– De nem feltétlenül rossz irányba. Csak nem akarod

tán, hogy a vén anyád rajtad lógjon, amikor saját családot
alapítasz? Biztos vagyok benne, hogy jobban szeretnéd,
ha inkább a kis játszópajtása vigyázna rá.

Leo arca elkomorodott.
– És biztos vagy benne, hogy vigyázni fog rád?

Szerinted ő számodra az igazi?
Lorna felsóhajtott. Hirtelen elcsüggedt.
– Ezt tényleg nem tudom.
– Csak féltelek, nehogy bántódásod essen – mondta



Leo. – Csupán erről van szó. Őszintén.
A tegnapi nap folyamán érzett eufóriája mostanra

köddé vált. Mire leparkolt Jack háza előtt, hogy onnan
együtt induljanak a repülőtérre, Lorna egyenesen úgy
érezte, a vesztébe rohan. Hogy az ördögbe képzelhette,
hogy egy olyan férfi, mint Jack, képes lenne hosszú távra
lehorgonyozni egy magafajta nő mellett? Bizonyára
megőrült. Mostanra már abban is kételkedett, hogy a
kapcsolat túléli ezt az egyetlen hetet, amit együtt
készülnek tölteni. De közben őszintén kívánta, bárcsak
működne, és nagyon vágyott rá, hogy elutazzanak Jackkel
erre a romantikus kirándulásra Franciaországba. Várta,
hogy elmenjenek köveket nézni, eldugott helyeken
kávézzanak, kellemes éttermekben egyenek, és úgy
általában kikapcsolódjanak. Így aztán mély lélegzetet
vett, bezárta a kocsiját, felkapta az utazótáskáját, és
megkocogtatta az ajtót.

Amikor megpillantotta Jacket, és megérezte a férfin az
iménti tusolás illatát, megnyugvás töltötte el a lelkét. Jack
a karjába vonta, és olyan erősen megölelte, hogy
Lornának rögtön eszébe jutott, milyen súlyos
kődarabokat emelget nap mint nap. Bivalyerős volt, és
szorosan köré fonta a karját. Aztán szájon csókolta, és az
ajka sokat adott, és még többet ígért. Lorna lába
elgyöngült a megkönnyebbüléstől.

– Gyere, igyunk egy kávét. Még el kell küldenem pár e-
mailt, mielőtt elindulunk.

– Ami azt illeti, a legszívesebben a vécét látogatnám



meg legelőször – vallotta be Lorna.
– Semmi gond. – Jack bevezette a hálószobába. – Csak

ez az egy fürdőszobám van, ami innen nyílik. De remélem,
megfelelő állapotban találod.

Lorna látta, hogy ez a lakás még az ő házacskájánál is
kisebb, és ha valaha is szóba kerül köztük, hogy
összeköltözzenek, csak az ő háza jöhet számításba. De
aztán gyorsan megálljt parancsolt megiramodó
gondolatainak. Mi a fenéért gondolkodik ilyesmin?

Kezet mosott, aztán kilépett a fürdőszobából, és
keresett egy törülközőt. Talált is egyet az ágyon, ami még
nedves volt. Megtörölte a kezét, amikor egy kép vonta
magára a figyelmét, amely bekeretezve függött a falon.
Egy meztelen nőt ábrázolt. Szép grafika volt. Letette a
törülközőt, és közelebb lépett, hogy alaposabban is
szemügyre vegye.

Hirtelen fojtottan felsikoltott. A térde elgyengült, alig
tudott az ágyhoz botorkálni, hogy leüljön. Jack nyilván
meghallotta a sikolyt, mert rohamléptekkel jött vissza a
hálószobába.

– Mi a baj? Jól vagy? Aha. Szóval láttad a rajzot.
Lorna bólintott. A feje kóválygott, és a gyomra is

émelyegni kezdett. A rajzon ábrázolt nő ő maga volt,
körülbelül tizennyolc éves korában. Amikor még olyan
teste volt, hogy büszke lehetett rá.

– Ezt meg hol szerezted? – kérdezte suttogva.
– Vettem. A művész igen neves. Nem tudtad?
Lorna a fejét rázta.



– Művészeti iskolába jártam. Pénzért álltam modellt.
Nem tudom, kik voltak a teremben, akik lerajzoltak.

– Nagyon feldúltnak látszol. Valamit tudnom kellene?
Lorna maga sem tudta pontosan, miért érzi

rettenetesen magát, de olyan érzések dúltak benne,
mintha tinédzser volna, és egy meztelen szelfit küldött
volna a barátjának. Jacknek lóg egy kép a falán, ami őt
ábrázolja pucéran. – Miért nem meséltél erről? – Lorna
hangja remegett.

– Nem az volt a tervem, hogy eltitkoljam. De amikor
rájöttem, honnan ismerlek, egy kicsit zavarba jöttem.

Lorna a kicsinél sokkal nagyobb zavarban volt. A
férfinak van egy képe róla a hálószobájában. Ha csak a
testét ábrázolta volna, lehet, hogy kevésbé számítana, de
a képen felismerhető volt az arca is. Hogyan is lenne
képes valaha levenni a ruháit a férfi előtt, amikor Jack az
ő fiatalkori testének a látványához szokott? Jócskán
elmúlt ötvenéves, ráadásul idősebb is a férfinál. Nem
tudja megtenni. Legalábbis most nem.

– Nézd, legjobb lesz, ha megyünk, és iszunk egy kávét. –
Jack az órájára nézett. – Még van elég időnk.

– Nem mehetek veled – szakadt ki Lornából.
– Ne butáskodj. Egy csésze kávé helyre fog rázni.
Lorna a férfira nézett.
– A legkevésbé sem butáskodom. És hogy gondolhatod,

hogy elég egy csésze kávé, hogy „helyrerázzon”?
– Túlreagálod. Ez csak egy kép.
– De rólam. A te faladon.



– Nem értem, miért csinálsz ekkora ügyet belőle.
Pontosan e miatt a festmény miatt vonzódom annyira
hozzád.

Lorna lassan vette a levegőt, hogy visszafojtsa kitörni
készülő zokogását.

– Úgy tűnik, rossz verzióhoz vonzódsz! Lehet, hogy te
még alsó tagozatra jártál, amikor ez a festmény készült.

– Lehet… fogalmam sincs. De mi köze ennek bármihez?
A nő rádöbbent, hogy Jack sohasem fogja megérteni:

az, hogy a férfinak a memóriájába égett tizennyolc éves
kori valója helyett most egy jó harminc évvel idősebb test
látványára kell számítania, azt jelenti, hogy Lorna
képtelen végigcsinálni ezt az utazást.

Eddig azt hitte, szerelmes a férfiba, és annyira
vonzódott hozzá, mint talán még soha senkihez, de tudta,
lehetetlen ágyba bújnia Jackkel. És nyilvánvalóan nem
tud elmenni vele vakációzni.

– Tényleg nagyon sajnálom, Jack. De rettentő hibát
követtünk el. Hazamegyek.

– Az ég áldjon meg, Lorna, hiszen ez csak egy
műalkotás, nem pornófilm! Csak nem szégyelled, hogy
modell voltál? Miért tennéd?

De Lorna igenis szégyenkezett, és a tény, hogy a férfi
nem érti, miért van az esetnek ekkora jelentősége a
számára, valahogy még rosszabbá tette az egészet.

– Elmegyek, Jack – mondta végül. – Viszlát.
És anélkül, hogy megvárta volna Jack reakcióját,

felkapta a táskáját, kiment a házból, és beült a kocsijába.



Az, hogy hazamenjen, teljességgel elképzelhetetlen volt,
mert Leót még otthon találhatta volna. Keresnie kellett
egy helyet, ahol zavartalanul kisírhatja magát. Addig
hajtott az úton, mígnem talált egy lehajtót, ahol
leparkolta a kocsit.

Ekkor jött rá, hogy még ahhoz is túlságosan zsibbadt,
hogy sírjon. Nagyon ostobának érezte magát. Mégis mit
képzelt? Arra készült, hogy egy nálánál lényegesen
fiatalabb férfival elröppenjen Franciaországba. Még arról
is képzelgett, hogy talán össze is költöznek. Ha nem lett
volna annyira szívszorító az eset, szinte komikusnak
érezte volna.

Bekapcsolta a rádiót. Talán a Radio 4 segít egy kicsit
észhez térnie. Lehunyta a szemét, és megpróbált
egyáltalán nem gondolni Jackre.

Aztán nagyon gyorsan újra kinyitotta a szemét, mert a
kocsija ablakán dörömbölő valaki megzavarta. Anthea
volt az.

– Hát te meg mit keresel itt? Azt hittem, már régen
Franciaország felé röpülsz a kis játszópajtásoddal!

Lorna letekerte az ablakot.
– Ó, Anthea, annyira bolond voltam.
– Nincs még egy akkora bolond, mint a vén bolond! –

jelentette ki vidoran Anthea. – Gyere el hozzám, és addig
töltöm beléd a gint, amíg jobban nem leszel. Jó ürügy,
hogy megússzam ezt az átkozott follow-up meetinget, amit
Kirstie összehívott.

Mivel Lorna nem tudott jobbat kitalálni, követte



Anthea kocsiját.
– Na tehát – Anthea leültette Lornát a konyhaasztal

mellé, és a kezébe nyomott egy gin-tonikot, ami egy
elefántnak is erős lett volna. – Gurítsd ezt le. Utána is
elmondhatod, mi nyomja a szívedet.

Lorna ivott pár kortyot, mielőtt beszélni kezdett.
– Egy kicsit korán van még a ginhez, nem? – kérdezte

reszkető hangon.
– Van, ahol már túljutott a nap a vitorlarúd vonalán.
– Az lehet.
– Csinálok neked egy szendvicset is. Reggeliztél?
Lornának eszébe jutott a pirítós, amit megpróbált

legyűrni, miközben Leóval beszélgetett.
– Nem nagyon.
– Szerencséd van. Van itthon egy kis füstölt lazac.
Néhány perc múlva, miután megevett egy szendvicset,

és megitta a gin felét, Lorna megszólalt:
– Képtelen vagyok hazamenni. – A gondolatra, hogy

kezében a táskájával hazamegy, ahol közölnie kell Leóval,
hogy végül mégsem utazott Franciaországba, muszáj volt
innia egy újabb kortyot.

– Seamus szívesen elvisz, ha megkérem, de itt is
maradhatsz éjszakára. Na, mondd el végre, mi történt.

Amikor Lorna befejezte a mondókáját, Anthea így
összegezte a történetet:

– Tehát lemondtál arról, hogy mulass egy jót egy
igazán klassz pasi társaságában, mert van egy meztelen
képe rólad?



– Ha így fogalmazunk, persze ostobaságnak tűnik, de
úgy éreztem magam, mintha elárultak volna. Ott volt nála
az a kép végig, amióta megismerkedtünk, és nem szólt
róla. Ráadásul tizennyolc éves voltam, amikor rajzolták;
most már nem annyi vagyok. A megereszkedett, ráncos,
festett hajú verziót kapta volna helyette. Viszolygott
volna. Nem bírtam volna ki.

Anthea felvont szemöldökkel jelezte, hogy véleménye
szerint Lorna neurotikusan és ostobán viselkedett. De
Lorna kitartott.

– Őszintén szólva Leo is gusztustalannak tartotta, hogy
én és Jack egy pár vagyunk.

– Az egészen más ügy, drágám. De jogod van a saját
érzéseidhez. – Összehúzott szemmel nézett Lornára. – És
most mit akarsz tenni? Hazamégy, és megpróbálod
összeszedni magad? Vagy, amit én javasolnék, ha már van
egy összepakolt táskád, elutazol valahová máshová?
Persze Leónak azért mondd el, habár fel nem foghatom,
hogy az ember gyerekei miért gondolják, hogy mindent
tudniuk kell a szüleik magánéletéről. – Olyan indulatosan
fűzte a szavakat, hogy Lorna hirtelen kíváncsi lett, vajon
személyes tapasztalatból beszél-e.

– Nos, arra egyáltalán nem vágyom, hogy
meghunyászkodva hazavánszorogjak, mint egy éjjelre
kimaradt főiskolás lány. Pedig nincs is miért szégyellnem
magam. Eltekintve attól, hogy egy idióta voltam.

– Keress magadnak valami szép helyet, akár egy jó kis
nyaralót. Ott, ahol senki sem ismer, zavartalanul



kiszomorkodhatod magad, aztán hazajöhetsz megifjodva.
Utána pedig megkeresheted Jacket, és elmondhatod neki,
hogy az egész egy ostoba hiba volt.

– Hát, nem tudom. Az, hogy beleegyeztem, hogy vele
utazom, tényleg hiba volt, de a szakítás nem. A vakáció
ötlete viszont tetszik.

– Fantasztikus. Keresünk neked valamit.
Lorna meglepetésére Anthea előhalászott egy laptopot

egy nagy halom újság alól, és kinyitotta.
– Nos, milyen helyet képzelnél el? Mit szólsz, mondjuk,

a tengerparthoz? Nincs is jobb körítés egy jó kis
önsajnálathoz, mint a kavicsokon megtörő hullámok zaja.
Devon például?

Mire Lorna kiitta az italát, és visszautasított egy
másikat, már meg is volt a foglalása egy elragadó,
Salcombe melletti fogadóba. Anthea felhívta Kirstie-t, és
kimentette magát, amiért nem megy a megbeszélésre,
aztán visszafordult Lornához.

– És most mit csináljunk? Délután dolgom van, de addig
van valami elképzelésed? Megnéznél esetleg valami
sorozatot DVD-n? Elég jó gyűjteményem van. Vagy ott a
Netflix.

Lorna lelki szemei előtt hirtelen megjelent Anthea,
amint A totál szívásra mered a képernyőn, és majdnem
elmosolyodott.

– Te aztán igazán lépést tartasz a technikai fejlődéssel.
Le vagyok nyűgözve.

– Vénségemre rákaptam. Tehát, mit szeretnél? Megvan



a Késői találkozás is, ha végképp fel akarod vágni az
ereidet.

Lorna a fejét rázta.
– Amire igazán vágyom, az egy kis gyomlálás. Van

olyan ágyásod, amire ráfér a tisztogatás? Például tele van
szulákkal. Mindig gyógyító hatással van rám, ha
futónövényeket áshatok ki.

Anthea elgondolkodva nézett rá.
– Futónövényt nem ígérhetek, de az utóbbi időben

rémesen elmaradtam a gyomlálással. Ha tényleg ezt
szeretnéd, megkeresem neked a kertészkesztyűmet. Az
eszközöket a kerti bódéban találod.

Aznap este Lorna hosszú, relaxáló fürdőt vett a délutáni
kemény kerti munka után, majd éppen omlettet ettek a
konyhaasztalnál, amikor Antheához fordult.

– Azon gondolkodtam, vajon mi van ott, azok mögött a
magról kelt kőrisfák mögött? A kert végében.

Anthea megvonta a vállát.
– Hogy őszinte legyek, Lorna, sejtelmem sincs. Sohasem

törődtem vele. Anélkül is épp elég nagy a kert, amit
gondoznom kell, hogy új részleteket kutatnék fel benne. –
Felemelte az üveget. – Kérsz még egy kis bort?



T izenh etedik  fe j ezet

Philly a szék szélén egyensúlyozott a konyhaasztal mellett
ülve, egyik lábával dobolt, és a sütimorzsákat csipegette
fel az asztalról. A nagyapja szemben ült vele, és mintha
szórakoztatta volna, bár kissé zavarta is a látvány.

– Nyugodj meg, gyermekem – mondta. – Csak izegsz-
mozogsz itt. Azon tépelődsz, mi lesz, ha visszajön a srác?

– Igen. Vagyis nem. Nem tudom. Úgy tűnik, mintha
réges-rég történt volna, hogy megnyerte azt a rakás pénzt
Newburyben.

– Mellette szól, hogy azonnal elvállalt egy újabb
munkát. Máskülönben visszajött volna ide kenyeret sütni
– vélte Seamus.

Philly egyetértett a nagyapjával, de rettentően
hiányzott neki Lucien.

– Tudom. Nagyon eltökélt, igyekszik annyi pénzt
összeszedni, amennyit csak tud, ezért minden alkalmat
megragad.

– Tehát még azt sem tudja, milyen jól sikerült a
megnyitó? Hogy micsoda győzelem volt?

– Én azért nem használnám a győzelem kifejezést.



– Miért ne? A kert jól nézett ki, te minden növényt
eladtál, és az újságok is lehozták. Mi ez, ha nem diadal?

– Hát, talán az lenne, ha tényleg saját nevelésű lett
volna az összes növény, amit eladtam, és nem maradtam
volna egyetlen árva szál nélkül a végére. Most rengeteget
kell dolgoznom, mire újra tele lesz az új fóliasátor
tálcákkal, hogy végre megint legyen mit eladnom…

– Szoktatok SMS-eket küldeni egymásnak, nem?
Philly bólintott:
– Néha.
– És néha barátkozgattok, igaz?
Philly elmosolyodott, mert tudta, a nagyapja azért

használja ezt az avítt kifejezést, hogy őt szórakoztassa.
– Hát, igazán kedvesen viselkedett velem Newbury

után, de azóta távol van. És… – rövid hatásszünetet tartott
egyrészt a drámaiság kedvéért, másrészt aggodalmában –
vajon mire visszaér, nem lesz-e oda az összes pénze egy
balul sikerült fogadás miatt?

A nagyapja nem válaszolt azonnal. Levágott egy újabb
vékony szeletet a süteményből, és odanyújtotta Phillynek.

– Értem, mitől félsz. Néhány nyeremény a lóversenyen,
és az ember azt képzeli, kiismerte a rendszert, aztán egyet
pislant, és ott találja magát egyetlen fitying nélkül. De
szerintem neki több esze van ennél. Tudja, milyen
keményen meg kell dolgozni a pénzért. Nem dobná ki az
egészet csak úgy az ablakon.

Philly elfogadta a felé nyújtott tányért. A nagyapjával
egyetértettek abban, hogy néhány vékony szelet süti



messze nem olyan hizlaló, mint egyetlen normális cikkely.
– Nagyon remélem, hogy neked van igazad.
– Na, és mivel tartod majd jól? Mi lesz a menü a

győzedelmes hős tiszteletére rendezett lakomán?
Felajánlanám, hogy segítek, de tudom, hogy te akarsz
készíteni valamit. Hat előtt amúgy sem érek haza.

– Istenem, Kapitány, én nem főzhetek neki! – Phillynek
már a puszta gondolattól is remegés állt a végtagjaiba. –
Szerzek valami kész kaját. Lehet, hogy morgolódik majd,
de meg fogja érteni.

– Szerintem tévedsz. Megkérdezem Antheát, van-e
valami egyszerű receptje. A jóféle otthoni koszt mindig
sikert arat.

– Ez igaz, de te is tudod, mennyi dolgom van.
– Muszáj tartanod egy kis szünetet. Rengeteg időt

töltöttél mostanában a fóliasátorban, lassan félni kezdek,
nem vagy-e lisztharmatos. Na, elég ebből, nyomás a
konyhába! Neked is jót fog tenni. Nem olyan nagy ügy a
főzés.

– Mondod te, aki semmi mást nem csinál, csak süt.
– Sokan állítják, hogy a sütés nehezebb a főzésnél –

közölte a nagyapja. – A barátod hazajön, és muszáj valami
étellel fogadnod. Éhes lesz.

Philly sóhajtott. Igaz, hogy amit az öregúr mondott, egy
kissé ódivatúan hangzott, de volt benne ráció. De hiába,
mert már-már pánik fogta el, ha arra gondolt, hogy egy
ilyen igényes kosztosra kell főznie.

– Oké – egyezett bele végül. – Szerezz egy receptet, és



lássuk, mi sül ki belőle.
Néhány óra múlva, amikor éppen rácsukta a sütő

ajtaját az előkészített ételre, miután ellenőrizte, hogy
minden rendben-e, meghallotta Lucien kocsiját.
Izgatottságában felborzolta a haját, aztán lesimította,
majd az jutott az eszébe, bárcsak ne ezt a ruhát vette
volna fel – így most Lucien azt fogja hinni, hogy
különleges erőfeszítéseket tett a fogadására. Ellépett a
tűzhely mellől.

A fiú a kezében egy üveg pezsgővel, arcán széles
mosollyal lépett be. A palackot letette az asztalra, aztán
odalépett Phillyhez, szorosan átölelte – a lány feje búbja
éppen az álla alá került. Philly alig kapott levegőt, de nem
bánta.

Kis idő múlva Lucien elengedte, és egy lépést hátrált,
hogy ránézzen.

– Istenem, de hiányoztál! Nagyon csinos vagy! És
ruhában! Hé! Igazi lábak!

Philly képtelen volt abbahagyni a mosolygást.
Hihetetlenül örült neki, hogy látja a fiút, ráadásul ilyen
boldognak.

– Helló, Lucien – köszöntötte végül az érkezőt, remélve,
hogy a hangja nem cincogásnak hallatszik. – Hogy s mint?

– Szuperül – most, hogy már itthon vagyok veled.
Rettentően hiányoztál! Én is hiányoztam neked?

Philly megvonta a vállát. Bízott benne, hogy nincs
óriásbetűkkel kiírva a homlokára, mennyire.

– Igazából nem nagyon volt időm ezzel foglalkozni…



Lucien várt, az arca halvány aggodalmat tükrözött.
– …de igen – fejezte be a mondatot mosolyogva Philly.
A fiú ellazult.
– Tegyük be ezt az üveget a hűtőbe, aztán behozom a

cuccaimat. El sem tudod képzelni, mennyire vártam már,
hogy igazi ágyban alhassak – még ha egyedül is.

Amikor újra megjelent a konyhában, a haja nedves
volt, és a felsője itt-ott a testéhez tapadt.

– Gyorsan letusoltam. Biztos elég durva szagom volt.
Ami azt illeti, Phillynek korábban sem tűnt fel

semmiféle kellemetlen szag, most pedig kifejezetten
kellemes, citrusos, kissé kesernyés illatot érzett a fiú
bőrén. Egyszerre emlékeztette citromfűre, fehér ürömre
és verbénára. Friss, tiszta és finom aroma volt. Mialatt a
fiú előhalászta a pezsgőt a hűtőből, Philly elhatározta,
hogy többet fog ültetni ezekből a különleges növényekből,
csak úgy, az illatuk miatt. Azon kapta magát, hogy az agya
eszeveszetten igyekszik elkerülni minden pillanatnyi
tényszerűséget. Nagyon boldog volt, ugyanakkor ideges is.

Lucien talált két borospoharat, és kinyitotta az üveget.
– Nincs rendes pezsgőspoharatok?
Philly a fejét rázta.
– Talpas boros- vagy vizespohár. Te döntsd el, melyik

legyen.
A fiú bólintott, és a kezébe nyomta a poharat.
– Én a cipődből is meginnám, ha úgy adódik, de nem

hinném, hogy nagyon lelkes lennél, ha neked cserébe az
enyémből kellene innod.



Philly mosolygott.
– Az edzőcipődből? Nem.
– Igyunk a hazatérésemre! – mondta Lucien, és

koccintottak.
– Igyunk a hazatérésedre! – ismételte meg Philly,

boldogan, mert a fiú az otthonaként utalt a házra.
– Mi van vacsorára? De jó illat van itt!
Philly letette a poharát, és az örömébe némi idegesség

vegyült.
– Ragu. Anthea receptje. Remélem, finom lesz. – Philly

a homlokát ráncolta. – Nem hinném, hogy valaha is
merészelném Antheát szemtől szembe a keresztnevén
szólítani.

– Miért?
Philly vállat vont.
– A frászt hozza rám.
– Miért?
– Olyan… hogy mondjam… flancos?
– Ne mondj ilyet. Bátornak kell lenned.
– Miért? Kérlek, ne mondd, hogy elvesztetted az összes

pénzedet a lovin!
– Nem! Persze hogy nem. Nem vagyok idióta.
Philly megkönnyebbülten felsóhajtott.
– Akkor miért…
– Később elmondom. Seamus is velünk vacsorázik?
– Igen. Azt ígérte.
– Jó. – Lucien figyelte, ahogy Philly kiveszi a tűzálló

edényt a sütőből, és leemeli a tetejét. Aztán nem bírta



tovább, hogy a partvonalon ácsorogjon, és odalépett a
tűzhelyhez.

– Mi van benne?
– Hús, zöldségek… már nem is emlékszem. – Sóhajtott. –

Tulajdonképpen most is bátor vagyok. Hiszen főztem
neked.

Lucien nevetett.
– Az tényleg bátorságra vall.
Philly ránézett.
– Bízhatok benned, hogy amíg megterítem az asztalt,

nem kóstolsz bele?
Lucien átgondolta, aztán megrázta a fejét.
– Inkább megterítek.
Philly magában mosolygott. Lucien jelenlétében dalolt

a szíve, ehhez kétség sem fért.

Seamus nem kért a pezsgőből, inkább elővette az egyik
üveg jó borát. A „jó” boron ő azt értette, hogy nem volt
része semmilyen üzleti tranzakciónak. Akár öt fontba is
kerülhetett volna. Philly rádöbbent, hogy sokak számára
– és Lucien is közéjük tartozott – ez a tény nem lett volna
elégséges minőségi garancia, de ő és a nagyapja szerény
igényűek voltak. És Lucien javára szóljon, amióta velük
lakott, ha bort vettek elő, panaszszó nélkül megitta.

– Nos, Lucien – kezdte mondókáját Seamus, és
megtöltötte a poharakat. – Látom, van valami mondandód
számunkra. Jobb, ha előállsz vele, mielőtt felrobbansz.

– Kapitány, kérlek! Hadd egyen előbb – rótta meg



nagyapját Philly, és nagyot kortyolt a borából, mielőtt
bárki tósztot mondott volna. – Mindjárt szörnyethalok az
idegességtől!

Lucien olyan pillantást vetett rá, amitől vágy és
rémület egyszerre töltötte el a lányt. Vajon mi lesz a
véleménye? Az étel egyetlen erénye, vélte Philly, hogy
nagyon hosszú időn át főtt nagyon kis lángon.

– Őszintén szólva – mondta Lucien, miután az étel nagy
részét betermelte – nagyon finom. A krumplipüré egy
kicsit csomós volt, de bizonyára nincs dobszitád, amin
áttörhetted volna – vigyorgott.

Philly késztetést érzett, hogy egy adag csomós pürét a
fiú képébe kenjen, de ellenállt neki.

– Kapitány nem eszi meg a krumplipürét, ha nincs
benne pár csomó – jegyezte meg.

– Így van – erősítette meg Seamus. – Nem bízom benne,
hogy igazi krumpliból van, ha nem találok benne néhány
aprócska görcsöt.

– Igazából klassz volt – felelte Lucien. – Csak
ugrattalak. Csomót persze tényleg találtam párat, de a
püré így is isteni volt. A fagyasztott borsó igazán
biztonságos választás, ha zöldségről van szó.

Philly ezúttal valóban megdobta egy borsószemmel.
Lucien behúzta a nyakát.
– Ha majd Philly befejezi a zöldséghajigálást, szeretnék

mondani valamit. Mindkettőtöknek.
– Elő a farbával, fiacskám. De közben ne feledkezz meg

az evésről. – Seamus teletöltötte a poharaikat.



– Tehát – kezdte Lucien. – Emlékeztek, mikor arról
beszéltünk, hogy szeretném a melléképületet átalakítani
profi konyhává? Ahol nagy mennyiségben készíthetem a
kenyérféléket. És hogy ehhez le kell cserélni az
elektromos rendszert, meg mindenféle nagyobb
átalakításra van szükség?

– Igen – felelte Seamus.
Philly csak bólintott, mert félt, hogy mégsem lehet

megoldani, és Lucien épp ezt akarja közölni. Aztán
elköltözik, és soha többé nem találkoznak, bármennyire
örült is a fiú, amikor találkoztak.

– Csak meg akartam bizonyosodni, hogy továbbra is
benne vagytok-e. Úgy értem, szerintem most már elég
pénzünk van az induláshoz, és most már megkérhetem a
keresztapámat, hogy álljon mögém. De ha nem akartok
egy profi konyhát a kertetekben, új helyszín után kell
néznem.

Philly ismét kortyolt egyet, nehogy felkiáltson, hogy
„Dehogynem akarjuk, szuper lenne!”, hiszen ezt a
nagyapjának kell eldöntenie.

– Már beleegyeztünk – szólalt meg Seamus. – És
örülünk, nem igaz, Philly?

A lány bólintott.
– Remek – felelte Lucien. – És akkor a másik dolog, amit

mondani, azaz kérni szeretnék: eljössz velem, hogy
megkérdezzük, Philly?

– Tessék? – A lány nem tudta, mire gondolhat Lucien.
– Szeretném, ha eljönnél velem Roderick bácsihoz, a



keresztapámhoz, és együtt kérnénk meg, hogy
támogasson anyagilag.

– Miért? Szerinted Philly jelenléte segíthet? – kérdezte
Seamus.

– Igen. Az az igazság, hogy én mindig egy kicsit… hát…
A barátnőim nem mindig voltak…

– Mire akarsz kilyukadni? – Philly letette a poharát. –
Milyenek voltak a barátnőid?

– Szabadosak – mondta Lucien. – Anthea legalábbis ezt
mondaná rájuk.

Seamus hahotában tört ki.
– Hát, ez tényleg rá vallana.
– De téged senki sem nevezne szabadosnak, Philly –

folytatta eltökélten Lucien. – És amikor megkérem, ez
mindenképpen sokat segítene.

– Szóval úgy gondolod, hogy a kis Philly jelenléte
komolyságot kölcsönözne a pénzkérésnek?

– Igen. – Lucien mély lélegzetet vett. – De valójában
nem szeretnélek újra itt hagyni téged, amikor még alig
értem vissza.

– Lehet, hogy meg kellene kérdeznem, mik a
szándékaid az unokámat illetően?

– Nem, nem kellene! Kapitány! Ne csináld! – Philly fel
volt háborodva. – Ilyesmit manapság nem szoktak
kérdezni. Viktória királynő már rég meghalt.

– Szerintem igenis joga van rákérdezni, hogy
biztonságban vagy-e, Philly – szólt közbe Lucien komoly
arccal. – Végtére is ő a családod itt, Angliában. Ő kap a



fejére, ha megszöksz valami hozományvadásszal.
Néhány másodpercbe telt, mire Philly ráébredt, hogy

az utolsó mondatot Lucien poénnak szánta.
– Igaza van, gyermekem. Én felelek a biztonságodért.

Az anyád lekapna a tíz körmömről, ha bármi bajod esne.
– Tehát eljössz velem? – Lucien most is nagyon komoly

volt. – Roderick bácsi klassz srác, sokkal nyugisabb, mint a
családom többi tagja, de ő is azt gondolja rólam, hogy én
vagyok a tékozló fiú. Senki sem volt túl boldog, amikor
eljöttem, és szakács lettem. Be kell neki bizonyítanom,
hogy elég felnőtt vagyok már a saját vállalkozáshoz. Ha
ott lennél, az valahogy engem is … Nem is tudom… olyan
lenne, mintha sínen lenne az életem. Egy rendes
barátnővel, aki támogat ebben, és nem csak az a vágya,
hogy minél jobban nézzen ki, miközben mindenféle menő
szórakozóhelyekre kellene hurcolásznom.

Philly a homlokát ráncolta.
– Ez azt jelenti, hogy ha elkísérlek a keresztapádhoz,

utána nem viszel el egyetlen szórakozóhelyre sem?
Lucien a szemét forgatta.
– Abban a pillanatban indulhatunk is bulizni, amint

megkapom a beleegyezést. Persze ha majd naponta
hajnali négykor kell kelnem, hogy kenyeret süssek,
valószínűleg nem túl gyakran lesz hozzá kedvem.

– Akkor oké. – Philly ragyogó mosolyt küldött felé. – De
tudod, mit? Mielőtt említetted volna, eszembe sem jutott,
hogy én ilyesmire vágynék. Ezért is gondolják rólam, hogy
beilleszkedési gondjaim vannak. De egyszer mindenképp



menjünk el.
– Én meg el is viszlek majd a legjobb helyekre. Elég

soknak rajta vagyok a vendéglistáján – mondta Lucien. –
Ez igent jelent?

Philly végiggondolta, milyen sok dolga van, aztán azt is,
milyen sok munkát elvégzett már.

– Voltál már vakációzni, amióta Angliába jöttünk? –
szakította meg gondolatait a nagyapja kérdése. – Azon
kívül, hogy időnként elutaztál a szüleidhez.

Philly a fejét rázta.
– Nem. – Aztán felnézett, egyenesen Lucien szemébe. –

Veled megyek.

Két nap múlva indultak Lucien furgonjával. Philly
bepakolta a legcsinosabb ruháit, amelyeket leginkább
azokra az alkalmakra tartogatott, amikor látogatóba
mentek a rokonaihoz Írországba. Az anyja mindig
aggódott, nehogy az unokatestvérei és nagynénjei azt
higgyék, Philly „kicsit elengedte magát”, így aztán – a
biztonság kedvéért – a lány magával vitt egy ruhát és egy
blézert is, amit korábban egy esküvőn viselt.

– Jól érzed magad? – Lucien Phillyre nézett, miközben
végigrobogtak az utcán.

– Azt hiszem – felelte Philly.
Az nem kifejezés, hogy jól érzi magát. Bizsergette az

izgalom. Előre tudta, hogyan bénítja majd meg a
félénkség, ahogy közelednek Lucien keresztapjának a
háza felé, de egyelőre élvezte, hogy együtt autókázik a



fiúval, akibe – és ezt majdnem biztosan tudta – szerelmes
volt.

Egy kicsit aggasztotta, vajon hány hálószobát kapnak
majd. Lucien szerint abból bőven van a házban, de Philly
nem volt benne biztos, hogy szeretné-e, ha az első alkalom
(mert abban biztos volt, hogy szeretne Luciennel ágyba
bújni) arról lenne emlékezetes, hogy recsegő padlójú
folyosókon kell végigosonnia. De arra az érzésre sem
vágyott, hogy egy idegen házban reggelizik idegenek közt,
miután az éjjelt egy hálószobában töltötte a barátjával.
Írország egy kies pontján nevelkedett, ahol szigorú szülei
nem gondoskodtak róla, hogy lányuk felkészüljön a
modern életre. De független nő volt (ha figyelmen kívül
hagyjuk a nagyapját, ami éppenséggel nem volt könnyű),
aki saját üzletét vezeti. Menni fog.

Megálltak ebédelni egy pubban. A helyiséget gyenge
fény világította meg, sárgaréz lószerszámdíszekkel
dekorálták a falakat, és a kandalló üresen tátongott. No
persze, a legtöbb helyen nem gyújtanak tüzet június
elején, emlékeztette magát Philly, de az igazat megvallva,
eléggé átfagyott. Bár hét ágra sütött a nap, egyáltalán
nem volt meleg. Nyári öltözék volt rajta, egy ruha meg egy
kardigán. Hiányolta a farmernadrágját és a
gyapjúpulóverét.

– Olyan, mintha egy napba szeretnénk belesűríteni az
összes randinkat, ami nem valósult meg – jegyezte meg
Lucien, miközben homlokráncolva meredt az étlapra. –
Habár valószínűleg akkor olyan helyre vittelek volna



ebédelni, ami valamivel…
– Látványosabb? – kérdezte Philly.
Lucien mosolygott.
– Talán. Én arra gondoltam, hogy jobban fókuszál az

ételsorra. De lehet, hogy a lasagne és a krumpli nem lesz
rossz.

– Fokhagymás kenyérrel – tette hozzá Philly. – Csak
hogy biztosak legyünk benne, hogy elég lesz a szénhidrát.

– Semmi baj a szénhidráttal – jegyezte meg Lucien. –
Ne feledd, pék akarok lenni. Csak az a fontos, hogy jó
minőségű legyen.

– Szívesen innék egy fél cidert is hozzá – mondta Philly,
aki kezdte jól érezni magát.

Az első falatot ették a közös adag ragacsos
karamellpudingból, amikor a lánynak feltűnt, hogy
Lucienről mintha kevésbé sugározna a szokásos joie de
vivre. Ide-oda tologatta a sót meg a borsot, és a távolba
meredt. Mivel egyébként mindig életvidám és lelkes volt,
szembetűnő volt a változás.

– Fenntartásaid vannak az utazással kapcsolatban?
Nem muszáj elmennünk. Haza is vihetsz, és elmehetsz
egyedül.

Lucien a fejét rázta.
– Nem. Tényleg nagyon szeretném, ha velem jönnél,

több okból is. Csak van valami, amit el kell mondanom.
Philly az ajkába harapott.
– Mit?
– Igazából semmi.



– Nyilvánvalóan valami. Csupa görcs lettél.
– Oké. A keresztapámnak van egy házvezetőnője.
– És?
Most Lucien harapott az ajkába.
– Csak annyi, hogy ő volt a dadám. Hűséges családi

bútordarab. Nem arról van szó, hogy gonosz vagy hasonló,
csak… nos, nagyon elkötelezett.

– Folytasd.
– Lehet, hogy egy kicsit furcsán fog viselkedni veled.

Szerintem az a véleménye, hogy meg kellene várnom, míg
Charlotte hercegnő felcseperedik annyira, hogy feleségül
vehessem. Anna hercegnő már foglalt, és egy kicsit öreg is
hozzám.

– Ennyire királypárti?
– Ennyire sznob. Nincs nő, aki szerinte elég jó lenne

hozzám. – Lucien szemmel láthatóan megkönnyebbült,
miután megosztotta Phillyvel a titkot. – De ezt tényleg nem
kell a szívedre venned. Csak talán egy kicsit… lenéző lesz
veled.

– Tényleg csupán alkalmazott a keresztapádnál? Nem
lehet, hogy ennél több?

Lucien elsápadt.
– Jaj, ne! A gondolatra, hogy ők ketten egy ágyban…

huhh! – Hirtelen olyan tekintetet vetett rá, hogy a lány
szíve nagyot ugrott. – Esetleg kérsz még egy italt?

Lucien érdekében Philly igyekezett látszólag könnyedén
fogadni a hírt, de igazából meglehetősen feszültté tette,



hogy a fiú megemlítette a házvezetőnőt. Már kevésbé
élvezte az utazást. Émelyegni kezdett, és lelki szemeivel
látta magát, ahogy egy antik perzsaszőnyeg kellős
közepére hány, amelynek készítésébe több tucat gyerek
vakult bele. Nem lehetett nem észrevenni, hogy Lucien is
nyugtalankodik. A vallomás után egy ideig újra a
megszokott önmaga volt, amíg Philly megitta a cider
maradékát, de most, amikor már csak pár mérföldnyire
voltak úti céljuktól, a fiú igencsak elcsendesedett.

A hallottak után Philly már meg sem merte kérdezni,
hol lakik Lucien keresztapja. Ha házvezetőnője van,
akkor aligha egy csendes külvárosi ikerházban. Magában
egy Burthen-házhoz hasonló lakhelyet szavazott meg
neki, még annál is több antik ritkasággal teletömve.
Különös tekintettel a szőnyegekre, amelyeket az a veszély
fenyegeti, hogy Philly sorban lehányja őket. Utána
eltörhet még egy felbecsülhetetlen értékű Ming korabeli
vázát is. Őrületes bulinak ígérkezik.

Lucien rákanyarodott egy lehajtóra. Ott álltak az egyik
legimpozánsabb épület előtt, amit Philly valaha látott a
műemlék-felügyelet kezelésében állókon kívül. Ezzel az
ingatlannal összehasonlítva a Burthen-ház szánalmasan
aprócskának tetszett.

– Szép nagy – jegyezte meg a lány.
– Hát ja.
– Megvan az üzleti terved?
– Igen. – Lucien leállította a kocsit az épület előtt. – Hát

akkor rajta!



– Rémséges dadus, készülj!
– Bárcsak ne említettem volna! Igazából kedves volt.

Tisztára, mint Mary Poppins.
– Mary Poppinsnak is megvolt a maga sötét oldala. Ne

keverd össze Julie Andrewszal.
– Eszemben sincs – felelte Lucien.



T izennyolcadik  fe j ezet

Nem kellett sokáig ácsorogniuk a küszöbön, de közben
Philly vágyakozva visszanézett a kocsira, és azt latolgatta,
vajon mennyi időbe telne eljutnia odáig. Aztán, épp
abban a pillanatban, amikor eszébe jutott, hogy Lucien
zsebében van a slusszkulcs, kinyílt az ajtó.

Philly az első pillanatban felismerte a Gonosz Mary
Poppinst, és szemernyi kétsége sem volt a gonoszsága felől.
Feszes mosolya volt rá az ékes bizonyíték. A dermesztő
hideg, ami beléptekor átjárta a nyári ruhát és könnyű
kardigánt viselő Phillyt, csak tetézte baljós előérzetét.

– Lucien, drágám, remek újra látni téged. Sokkal
ritkábban látogatsz el hozzánk, mint szeretnénk. Tudom,
hogy a keresztapád örülne, ha gyakrabban járnál erre. –
Ekkor Phillyre nézett. – Helló.

Lucien megölelte egykori dadusát. Philly nem állta
meg, hogy ne tegye fel magában a kérdést, hogy az
asszony vajon „rendes” dadus volt-e. Mintha túl kimért és
sovány lett volna hozzá.

– Nem fogom azt mondani, mekkorát nőttél, drágám –
jegyezte meg Gonosz Mary Poppins, miközben kritikus



tekintettel méregette Lucient –, de a szép aranyszín
fürtjeidet elveszítetted. És egy kicsit ki is kerekedtél.

Philly szerint Lucien távol állt a kövérségtől. Magában
le is szögezte, hogy ez a dadus annak idején biztosan nem
táplálta rendesen a fiút, és emiatt még gonoszabbnak
tűnt a szemében. Philly megköszörülte a torkát, mert
ebben a pillanatban kapott észbe, hogy elfelejtette
megkérdezni Lucient, hogyan szólítsa az asszonyt, akire
idáig csak Gonosz Mary Poppinsként gondolt. Ez előbb-
utóbb komoly galibához vezethet, ezért Philly úgy döntött,
most kell orvosolnia a bajt. Nem töltheti a következő
napokat azzal, hogy önözi az asszonyt, folyamatosan attól
rettegve, nehogy a maga kitalálta becenév kicsússzon a
száján.

– Lucien! Nem mutattál be minket egymásnak!
– Ó, elnézést! – A fiú zavartnak tűnt. – Bemutatom Miss

Sarah Hopkinst. – Látszott az arcán, hogy kissé
gondolkodnia kellett, mi az asszony igazi neve.
Valószínűleg egyszerűen „dadus”-nak hívta. Talán egész
sorozatot fogyasztott el dadusokból. Philly megborzongott
a gondolatra. – Dadus… öhm… Sarah, ismerd meg Phillyt.

– Örvendek, Miss Hopkins. – Philly a házvezetőnő felé
nyújtotta a kezét, és reménykedett benne, hogy az utóbbi
időben alkalmazott, kifejezetten kertészmunkát végzők
számára kifejlesztett kozmetikumok megtették hatásukat.

– Örvendek – felelte Miss Hopkins. Esze ágában sem
volt felajánlani, hogy a vendég szólítsa a keresztnevén,
pedig Lucien valószínűleg ezt remélte. – Mr. Roderick a



könyvtárban van, jöjjenek utánam. Aztán majd beviszem
a teát.

– Köszönöm, nincs rá szükség, hogy mutasd az utat –
szólt közbe Lucien. – Tudom, merre van.

– Ebben az esetben, Lucien, elintézem a teát. –
Előírásszerűen meghajolt.

– Istenem, sokkal rosszabb, mint amire számítottam –
súgta oda Philly Luciennek, mialatt a kővel burkolt
folyosón követte a fiút. – A keresztapád neve pedig tényleg
Roderick? Roderick Roderick? – Tudta, hogy az
előkelőségeknek sokszor hihetetlenül nevetséges neveket
adnak.

– Nem, hanem Sir Roderick Mythson. A dadus csak
azért hívja Mr. Rodericknek, mert emberemlékezet óta a
család alkalmazásában áll. Távoli rokon.

– Talán ő volt a keresztapád dadája is?
– Nem hinném. Ahhoz nem elég öreg. Na, itt is

vagyunk.
Lucien keresztapja állva fogadta őket. Az ötvenes éveit

taposta, piros kordnadrágot, kockás inget és selyem
nyaksálat viselt. A zoknija is piros volt, amihez fénylő
bőrből készült brogue cipőt viselt. Meglehetősen dús haja
és pirospozsgás arca volt. Phillynek hirtelen az anyja
villant be, aki bizonyára korhely külleműnek írná le a
férfit, de olyan barátságosan mosolygott rájuk, hogy a
lány nem törődött vele.

– Lucien! Drága fiacskám! – Nem ölelte meg a fiút, de
kezet rázott vele. – És ki ez a kis szépség veled?



– Bemutatom Phillyt – mondta Lucien, akit
valószínűleg zavart a keresztapja szóhasználata.

– Jó napot – köszöntötte Philly vendéglátójukat. –
Örülök, hogy megismerhetem.

– Én is, drágám. No, gyertek, üljetek le. Lehet, hogy
begyújtok. Elég hűvös van itt.

Philly, aki tényleg át volt fagyva, most igyekezett
helyeslést kifejező hangokat kiadni, amivel reményei
szerint előmozdíthatná a dolgot. De sajnos vendéglátójuk
nem a kandalló felé vette az irányt, hanem egy italokkal
telerakott asztalhoz lépett.

– Kértek inni valamit? Egy pohárka sherry? Nem
segítene átmelegedni?

Philly úgy vélte, egy pohár sherry valószínűleg valóban
átmelegítené, és talán zilált idegrendszerét is helyretenné
valamelyest.

– Jólesne, de Miss Hopkins mindjárt behozza a teát.
– Miss Hopkins? Ó, Sarah-ra gondolsz! Nos, akkor

tényleg jobb, ha nem iszunk addig.
Philly felfigyelt az arcán megjelenő enyhén riadt

kifejezésre. Szeretett volna inni egyet, de nem akart
összeütközésbe kerülni a házvezetőnővel.

Lucien szólalt meg.
– Gyújtsak tüzet, Rod? – A keresztapjához beszélt (mint

Philly észrevette, igazán fesztelenül), de közben a lányt
nézte. Philly bólintott.

– Oké, fiam. Akkor megmondhatom Sarah-nak, hogy te
voltál, és nem fog leszidni érte. – Roderick olyan hangon



nevetett fel, mint aki komolyan beszél. Eszerint hozzá van
szokva, hogy a házvezetőnője dirigál.

Philly nagyon szerette volna maga megrakni a tüzet,
hiszen jobban értett hozzá, mint Lucien, de biztos volt
benne, hogy ezzel kihúzná a gyufát a Gonosz Mary
Poppinsnál.

– És mivel foglalkozol? – kérdezte Roderick Phillytől,
amíg Lucien a tűzrakással bajlódott.

– Növényneveldém van – felelte Philly. – Néhány
fóliasátorban palántákat nevelek. A legtöbbjét egy
barátom veszi át, aki egy nagy ház kertjét gondozza. Egy
kicsit hasonlít ehhez. – Mosolygott, és úgy érezte, nagyon
jól megoldotta önmaga jellemzését.

– Palánták? – Roderick olyan pillantást vetett Phillyre,
mintha nem tudná, mit jelent a szó, de a lány maga is
kissé igazságtalannak érezte a feltételezést. – Jó pénz van
benne?

– Nem olyan sok, mint szeretném, tekintve, hogy
nagyon kemény munka, de nekem elég.

– Kemény munka? – Úgy ráncolta a homlokát, mintha
ez is ismeretlen lenne számára.

– Én nem bánom, ha koszos lesz a kezem – felelte
Philly, pont abban a pillanatban, amikor Miss Hopkins
begördített egy zsúrkocsit.

– Szeretne kezet mosni tea előtt, kisasszony? – fordult
Phillyhez. Kétségkívül meghallotta az utolsó szavakat.

Philly azt kívánta, bárcsak beszórhatná
kenyérmorzsával a folyosót, hogy biztosan megtalálja az



utat visszafelé, miközben hagyta magát vezetni a tágas,
jéghideg földszinti vécéig.

A szappan régi és repedezett, a törülköző durva
tapintású és piszkos volt. Philly le merte volna fogadni,
hogy az emeleten van egy sokkal szebb fürdőszoba, amit
használhatott volna, ha Gonosz Mary Poppins
érdemesnek találja a puhább törülközőre és új
szappanra. A lány általában anyámasszony katonájának
tartotta magát, de most azt érezte, hogy a libabőrrel
együtt növekszik a bátorsága.

A könyvtárba visszatérve örömmel látta, hogy
időközben Luciennek sikerült tüzet gyújtania. Rögtön
odaállt a kandalló mellé melegedni. Miss Hopkins
felszolgálta a teát.

– Hát visszaért – jegyezte meg olyan hangon, mintha
Philly órákig távol lett volna. – Letettem oda a teáját. – Egy
székre mutatott, igencsak messze a tűztől.

– Köszönöm. – Philly engedelmesen átvágott a
helyiségen. Aztán felemelte a csészét, és visszament vele a
kandallóhoz. Miközben kortyolgatta az italt, az jutott
eszébe, mennyire megrémisztette Lady Anthea, most
viszont, Lucien exdadájával szemben mennyire eltölti a
dac. Nyilván azért, mert Miss Hopkins majdnem nyíltan
ellenséges volt, míg Lady Anthea csupán sznob. El is
határozta, hogy miután hazaér, bátrabb lesz.

Egy idő múlva Miss Hopkins elhagyta a szobát. Philly
érzékelte, hogy nem ő az egyetlen, aki megkönnyebbült.
Hirtelen elég merészséget érzett magában ahhoz, hogy



felemeljen egy puffot, és a tűz közelébe vigye magának.
Lucien letette a csokis kekszet, amiből csak egyetlen
falatot evett, Roderick pedig visszatért az italokkal
megrakott asztalhoz.

– Nem egy sütőfenomén – jegyezte meg Lucien.
– A sütemény csak üres kalória – mondta Roderick. –

Kértek egy sherryt? Vagy rögtön lépjünk tovább az
ütősebb italokra?

– Valami ütősebbet – felelte Lucien. – Nem vagyok
túlzottan odáig a sherryért.

– Én sherryt kérnék. – Philly felhajtotta a teáját, ami
kihűlt, túl gyenge volt, és túl sok tej volt benne.

– Dühös lesz? – Lucien elvette a poharat, amit a
keresztapja nyújtott neki.

– Rád fogom kenni – felelte amaz. – Mindig te voltál a
kis kedvence.

– Fel nem foghatom, miért – mondta a fiú –, sokszor
elég idegesítően viselkedtem vele.

– Hosszú ideig volt a dadád? – kérdezte Philly.
– Pár évig. De hétévesen elmentem iskolába. Amikor

jött, hat voltam, ezért utána csak a szünetekben
találkoztunk. Nyolcéves koromban ki is lépett tőlünk, és
onnantól egy ősöreg nagynénit gondozott.

– Aztán amikor a nagynéni meghalt – folytatta
Roderick –, én örököltem meg. Igazán hatékony, de egy
kicsit túlságosan… puritán. Még ma is pályafutása
csúcsaként emlegeti az időt, amikor Lucienre vigyázott.

– Nos, Rod – szólalt meg Lucien pár korty whisky után.



– Talán már kitaláltad, hogy nem csupán a társaságod
varázsa vonzott ide minket.

– Azért jöttél, mert pénzre van szükséged, ezt
magamtól is kitaláltam. Halljuk a sztorit.

Philly ücsörgött a tűz mellett a puffon, a sherryjét
kortyolgatta, és az apró darabokra vágott vajas kenyeret
eszegette, amire a többiek rá se hederítettek.

– Nos – vágott volna bele a mondókájába Lucien, de
nem tudta folytatni.

– Miért szöktél el hazulról, fiam? Mindened megvolt!
Nagyszerű iskolák, szerető szülők jól kipárnázott
zsebekkel. Mindent megkaptál, amit csak kívántál.
Krikettedzések a Lord’snál, telente síelés, nyáron tenisz,
vitorlázás, minden. Hogy hagyhattad ott mindezt?

Philly döbbenten hallgatta. Eddig is tudott róla, hogy
Lucien családja tehetős, de azt nem sejtette, hogy ennyire.

– A szüleid szíve meghasadt – zárta mondókáját
Roderick.

– Természetesen nagyon sajnáltam, hogy annyira
odavannak – felelte a fiú kissé mereven –, de nem
akartam úgy élni, ahogy ők azt elképzelték. Szakács
akartam lenni. Ők meg sem hallgattak.

– Minden tiszteletem azért, hogy ilyen tisztán láttad
mindezt – mondta Roderick –, no de most meg pék akarsz
lenni? Mi történt a szakácskodással? Kellene némi
kitartást tanulnod, fiacskám. Nem érdemes új meg új
dolgokba kapni, és minden alkalommal feladni, amikor
elkezd komolyra fordulni a dolog.



Lucien kortyolt egyet az italából, aztán vett egy nagy
levegőt. – Nem azért akarok péküzletbe kezdeni, mert a
szakácskodás hirtelen nehezemre esik. Péknek lenni sok
szempontból sokkal keményebb munka. Szakácsként elég
lazán ellennék, főként most, hogy már kezd nevem lenni a
versenyiparban és a sportesemény-szervezők körében.
Elég jól fizetnek, és csak tőlem függ, hogy hány napot
vállalok.

– Akkor miért mondasz le róla? Biztos vagyok benne,
hogy az anyád szívesen látna téged főszakácsként a saját
éttermedben.

– Attól tartok, az, amit az anyám kíván nekem, és amit
én kívánok magamnak, eléggé különbözik. Ezért is
hagytam ott őket.

Roderick bólogatott, és felhörpintette a pohara
tartalmát. Miközben újratöltötte, megszólalt:

– Ez méltányos. Anyád nagyon kemény asszony. Szeret
a maga feje után menni.

A Roderick poharába kerülő whiskymennyiség láttán
Phillyn átfutott az együttérzés aprócska szikrája a
házvezetőnő iránt, aki láthatóan igyekezett visszafogni a
munkaadója iszákosságát. De aztán eszébe jutott Lucien
anyja, és megrettent. Ha ilyen kemény dió a dadája, csak
a jóisten tudhatja, milyen rémisztő lehet az anyja.

– Ezért is kérem a támogatásodat – folytatta Lucien. –
Egy részét már elmagyaráztam e-mailben…

Most, amikor éppen egy stratégiai lépésre készült,
kinyílt az ajtó, és belépett Miss Hopkins, feltehetőleg azért,



hogy kivigye a teázás kellékeit.
– Ó, tehát alkohollal folytatják.
Miss Hopkins szúrós pillantását egyenesen Phillyre

szegezte, igencsak igazságtalanul. A lány azonnal úgy
érezte, mintha ő lenne a felelős a kicsapongásért.

– A fiatal hölgy talán látni szeretné a szobáját.
Hamarosan itt az idő, hogy átöltözzön a vacsorához.

Nem volt mit tenni, ott kellett hagynia a kandallót, és
követnie Miss Hopkinst. Így legalább, gondolta Philly,
alkalma nyílik keresni valami melegebb ruhadarabot a
táskájában. Habár abban kételkedett, hogy a vacsorához
való átöltözésen azt kell érteni, hogy magára ölti a
farmernadrágját és a gyapjúpulóverét.

Lucien a hallban hagyta a táskáját. Philly felemelte, és
követte Miss Hopkinst a lépcsőn felfelé, majd végig a
hosszú és igencsak huzatos folyosón. Nem bírta kiverni
fejéből a gondolatot, hogy ez a folyosó csakis a kísértet
lakta keleti szárnyba vezethet. Most, hogy már tudta,
mérföldekre lesz a szobája Lucienétől, a folyosókon
osonással kapcsolatos aggodalmai elszálltak. Bár akár egy
őrült családtagot is őrizhetnek ugyanabban az
épületrészben, ahol a szobája lesz, jutott eszébe a Jane
Eyre. Abban is biztos volt – még mielőtt egy pillantást
vetett volna a hálószobájára –, hogy ruhában kell majd
aludnia.

Úgy döntött, a ruha alá felveszi a farmernadrágját
meg egy pántos felsőt, és a kardigánját is még egy
rétegnek. Gyanította, hogy Gonosz Mary Poppins nem fog



megjegyzést tenni szokatlan öltözékére, ha pedig mégis,
úgy tesz majd, mintha egyéni stílusválasztás eredménye
lenne az „outfit”.

Miközben visszafelé ballagott a könyvtárszobát s vele
némi meleget keresve, rádöbbent, hogy eddigi élete során
az emberek milyen barátságosan viszonyultak hozzá. Őt
pedig boldoggá tette, hogy mások szeretik. Most, hogy
szinte nyílt ellenségességgel kellett szembesülnie, mintha
egyik pillanatról a másikra megedződött volna. Bátrabbá
tette a tapasztalat, állapította meg. Mennyivel jobb így,
mintha fordítva történik.

De mielőtt újra letelepedhetett volna a kandalló
mellett, Miss Hopkins megállította.

– Az urak már a szalonban vannak – közölte, és
Phillyre vetett tekintetéből világosan látszott, hogy az ő
szemében a farmer fölött viselt ruha sohasem lesz stílusos
„outfit”.

A szalon kandallóját egy hatalmas, szárított virágokkal
teli váza töltötte be, egyértelmű jelzésként, hogy nyár van,
és ebben a helyiségben senki, semmi szín alatt nem fog
tüzet gyújtani.

Roderick és Lucien V kivágású kasmírpulóvert viseltek.
Roderické egy kissé molyrágta benyomást keltett. Széles
kendő volt a nyakában, amit Philly szívesen kölcsönkért
volna.

– Gyere, Philly – szólt Lucien. – Ülj le. – Odanyújtott
neki egy pohár sherryt. – Dadus… Sarah… azt ígérte,
nemsokára kész a vacsora. Mindent megtaláltál, amire



szükséged van?
A lány csak bólintott. Nyilván durvaság lett volna azt

válaszolnia, hogy sajnos nem találta meg a szekrényt tele
szőrmekabátokkal. Először is nem Roderick hibája, hogy
nem jól választotta meg a magával hozott ruhákat a
hatalmas, ódon vidéki udvarház júniusi klímájához,
másodszor pedig elképzelhető, hogy a házigazda és Lucien
nem értenék a célzást Az oroszlán, a boszorkány és a
különös ruhásszekrényre. Volt ebben a helyben valami,
ami a gyerekkorában olvasott kalandos történetekre
emlékeztette. Jobban hasonlított egy regény helyszínéhez,
mint valódi emberek által lakott valódi házhoz.

– Idd meg gyorsan – figyelmeztette a lányt Lucien, és
odaállt mellé a boroskancsóval –, akkor tudok önteni
neked még egyet, mielőtt a Dadus visszatér a sajtos
keksszel.

Roderick egy metszett üvegből készült poharat
szorongatva ácsorgott egy másik italospalack mellett.
Lehet, hogy pont Dadus volt az oka, hogy ivásra adta a
fejét? Vagy csak azért ellenőrizgette folyamatosan a férfit,
mert törődött a hogylétével? Talán mindkettő.

Mire Miss Hopkins visszatért a szobába egy tányér
rózsaszín masszával megkent keksszel, már mindenki jól
nevelten ücsörgött, szerény mennyiségű alkohollal a
poharában.

– Nemsoká kész a vacsora – jelentette be a
házvezetőnő, és körbekínálta a tálat. – Ne rontsátok el az
étvágyatokat.



– Mi lesz vacsorára? – kérdezte Lucien. Ha már ő a
kedvenc, megvolt hozzá a bátorsága.

– Várj, és megtudod, drágám. Így kellemes
meglepetésként fog érni.

– Lehet, hogy nem lesz annyira kellemes – busongott
Roderick, miután Sarah kiment. – A gyerekkajái nem
rosszak – például a sajtos makaróni, a pásztorpite meg
hasonlók –, de ha látogató jön, mindig kötelességének érzi,
hogy valami új receptet próbáljon ki.

Lucien felhorkant.
– Főzhettem volna én is neked.
– Persze, de azzal szörnyen megbántottuk volna az

érzéseit – vetette ellene Roderick.
Philly egyáltalán nem volt meggyőződve róla, hogy

Gonosz Mary Poppinsnak vannak érzései, de nem tett
megjegyzést.

– Elég kellemes borunk van – szólalt meg Roderick. –
Sikerült becsempésznem két üveggel az étkezőbe.
Gyorsan fel kell hörpölnünk az elsőt, ha azt szeretnénk,
hogy a másodikra is engedélyt kapjunk.

– Megteszem, ami tőlem telik – ígérte Philly. Már alig
várta, hogy elmesélje a sztorit a nagyapjának. Meg
Lornának. Erről eszébe jutott, hogy remélhetőleg Lorna
nagyon jól mulatott Franciaországban Jackkel. Elfogta a
sárga irigység a gondolatra: ott legalább biztos meleg van.

Ahogy előre sejthető volt, nem sok idejük maradt rá,
hogy a sherryjükkel és a halas krémmel megkent
krékerek mellett ücsörögjenek. Dadus hamarosan



beterelte őket az étkezőbe, ahol még hidegebb volt.
– Sajnálom – mormolta Roderick, mert észrevette, hogy

Philly nem tud úrrá lenni reszketésén. – Ez a legrémesebb
hideg ház a környéken.

A lány udvariasan mosolygott, de egy szóval sem
cáfolta a mondottakat.

Ahogy Roderick megjósolta, az étel förtelmes volt. Első
fogásként halvány rózsaszín pástétomféleség érkezett.
Hamar kiderült, hogy ugyanez a massza borította a
kekszet is. Ezt csirkemell követte, bizonytalan
zacskósleves-ízzel és félig nyers rizskörítéssel.

Miss Hopkins tálalta az ételsort, ami azzal járt, hogy
senki sem szólt egy szót sem, a rövid idő alatt pedig, amíg
kiment, Lucien teletöltötte a poharaikat. Philly mostanra
felvette a házigazda által diktált iramot, és gyorsan
felhajtotta az italát, hogy még a házvezetőnő visszatérése
előtt legyen idő újratölteni a poharakat.

A puding láttán Lucien izgatottan felkiáltott. Philly
nem tudta eldönteni, hogy a dicséret vagy a borzadály
csalta elő belőle a hangot. A halványbarna desszertet
apró tálkákban kapták.

– Ó, Dadus! Hát a kedvencemet készítetted? Angel
Delight!

– Lucien úr! – tiltakozott Dadus, a megszólítás ebbéli
kibővítésével szándékozott hangsúlyozni rosszallását. –
Már megbocsásson. Az ételeket fejből készítem, ahogy
vezetőink is javasolják.

– Finom – nyögte ki Philly, és felhörpintette a borát,



amitől az összhatás egyenesen szörnyű lett. – Szeretem…
öhm… a csokis… a csokis dolgokat.

– Van egy kis sajt? – kérdezte Roderick. – Sarah,
kaphatnánk egy kis sajtot? Van egy kis jóféle portóim.
Szeretném, ha együtt meginnánk. De ne aggódj, majd én
idehozom.

– Nem úgy készültem, hogy sajtot is felszolgálok, Mr.
Roderick – felelte Miss Hopkins rosszallóan.

– Szerintem azt az italt Luciennek feltétlenül meg kell
kóstolnia – kötötte az ebet a karóhoz Roderick. – A
keresztapja lévén egyik feladatom, hogy a szájpadlását
kiműveljem.

Lucien a tenyerébe köhintett.
– Akkor hozok egy kis sajtot. – Miss Hopkins

elégedetlenül szusszantott. – De úgy sejtem, a fiatal hölgy
már nem kíván sem enni, sem inni. Menjen, kérem, a
szalonba, kisasszony, hagyjuk itt az urakat.

– Szerintem Philly is kérne egy pohár portóit – szólt
közbe Lucien.

– És kiváló Stiltonunk is van. Lucien küldte – tette
hozzá Roderick.

Miss Hopkins megállt a nyitott ajtóban.
– Az urak valószínűleg üzletről szeretnének társalogni.
– Biztosíthatlak, hogy semmi olyasmiről nem készülünk

társalogni, amit Philly ne hallhatna. Ismeri a terveimet –
vetette közbe Lucien.

– De én már úgyis túl sokat ittam ahhoz, hogy üzleti
ügyekről beszéljek – mondta Roderick.



– Akkor üljünk le, igyunk portóit, és együnk hozzá
sajtot – indítványozta Lucien.

– Úgy vélem, a fiatal hölgy bizonyára jobban szeretné
magukra hagyni az urakat – kötötte az ebet a karóhoz
Miss Hopkins.

Phillyt szórakoztatta a helyzet.
– Szívesen itt hagylak titeket, hogy békében

berúghassatok – mondta –, ha kaphatok egy csésze teát a
szalonban.

Rádöbbent, hogy Miss Hopkins aligha készült úgy, hogy
további italokat szolgáljon fel, de miután ilyen nagy hűhót
csapott az urak négyszemközt tárgyalandó üzleti ügyei
körül, most muszáj volt teát készítenie.

Philly sietve elindult a könyvtárszobába, ahol a
kandalló mellől aprófát, tűzgyújtót, fahasábokat és gyufát
orozott. Megkísértette a gondolat, hogy a lángot egy
lapáton átvigye a szalonba, de úgy érezte, az ötlet
túlságosan veszélyes, és ami talán még ennél is fontosabb,
valószínűleg igen komoly fejmosást kapna érte, ha egy
részét a perzsaszőnyegre borítaná. A virágkompozíciót
áthelyezte az ablak alá.

Bosszúságára éppen a kandalló előtt térdelt a földön,
és a lángot fújta, amikor Miss Hopkins megérkezett a
teával. Philly igyekezett megragadni a lehetőséget.

– Olyan butaság volt tőlem – szólalt meg –, meg kellett
volna kérdeznem, nem ihatnám-e meg a teámat a
könyvtárban, de most már itt is hamarosan lobogni a fog
a tűz.



– Június van. Nem lenne szükséges tüzet gyújtani. És
nem szerettem volna, ha magányosan ott marad Mr.
Roderick könyvtárában.

Milyen igazad van, felelte Philly magában.
Valószínűleg bemocskoltam volna a féltve őrzött első
kiadásokat. Bölcsességedben rögtön felismerted eme
gyengeségemet. Hangosan csak ezt mondta:

– Jól megleszek itt. Köszönöm a teát. Biztos vagyok
benne, hogy már alig várja, hogy ágyba kerüljön. A
vendégek rettentően fárasztóak, nem igaz?

Miss Hopkins összepréselte a száját.
– A reggeli nyolckor lesz. Az étkezőben. Szép jó éjt,

kisasszony.



T izenkilencedik  fe j ezet

Philly hamarosan elunta a várakozást, és valamiért nem
volt kedve visszamenni az ebédlőbe. Talán Lucien és
Roderick tényleg a kölcsönről beszélgetnek. Ahelyett, hogy
tovább várta volna őket, megkereste a hálószobájába
vezető utat, és lefekvéshez készülődött.

Meg sem kísérelte, hogy tusolni vagy fürödni
próbáljon. A vendégfürdőszoba berendezése elég
szegényes volt, és határozottan azt a benyomást keltette,
hogy pókok tanyáznak benne. A vintage karmos lábú
bútorok nagyon jól mutatnak a frissen felújított, ragyogó
porcelánnal és rozsdamentes acéllal borított
fürdőszobákban, ebben a helyiségben azonban az „antik
jellegzetességek” csak még piszkosabbnak és
reménytelenebbnek hatottak. Talán ha tavasszal jönnek,
és nem nyáron, a törülközőszárító csövek forrók lettek
volna.

Visszatérve a kísérteties jégverembe, Philly úgy
döntött, ruhástul bújik az ágyba. Azt tervezte, hogy egy
kicsit felmelegszik, azután öltözik át a hálóruhájába.

Éppen csak ki tudta böngészni a magával hozott



regény betűit az olvasólámpa gyér fényében. Ennél még
egy szentjánosbogarakkal teli, homályos befőttesüveg is
hatékonyabb világítóeszköz lett volna.

Át volt fagyva, és biztosra vette, hogy nem fog tudni
elaludni. Mégis elbóbiskolhatott kezében a könyvvel, mert
amikor az ajtót nyílni hallotta, rémülten összerezzent.

Lucien lépett be.
– Ssss – intette csendre a lányt, mielőtt az egyetlen

hangot kiadhatott volna. – Ha Dadus rájön, hogy itt
vagyok, kitör a háború.

– Oké – suttogta Philly. – De mit tehetne?
– Elmondja a szüleimnek. És elhiheted, hogy az nem

lenne jó. Csak ezeket akartam odaadni.
Átnyújtott neki egy bögrét és a hóna alá szorított forró

vizes palackot.
– A kakaót és a palackot nekem készítette elő Dadus. –

Levette a pulóverét. – Elég régi, de jó meleg. Most mennem
kell. Dadus már nem fiatal, de úgy hall, mint egy denevér.

– Mint egy öreg denevér – Philly nem tudott ellenállni a
kísértésnek, hogy kimondja.

– Ejnye már! – A fiú arcon csókolta, aztán kiment.
Philly mosolygott. A csokoládé nem volt éppen forró,

sem túlságosan édes, de jólesett, a forró vizes palacknak
pedig még jobban örült. És a kincseket még drágábbá
tette a lány szemében, hogy Lucien úgy ajándékozta neki
a saját kakaóját és palackját, hogy közben azt is
kockáztatta, hogy a Gonosz Mary Poppins átkát vonja
magára.



Másnap reggel pontosan nyolc órakor lent volt az
ebédlőben. Még mindig hideg volt. Bár tartott tőle, hogy
esetleg valaki megjegyzést tesz, nem vette le Lucien
kasmírpulóverét. És a reggelre való tekintettel nem vette
fel a ruháját a farmernadrág fölé.

Lucien néhány perccel később érkezett. A haja nedves
volt. Úgy tűnt, mint aki kipihente magát. Bizonyára
jobban aludt, mint a lány.

Miss Hopkins szintén majdnem ugyanabban a
pillanatban lépett be, valószínűleg figyelte, mikor érkezik
a fiú.

– Jó reggelt! Bízom benne, hogy jól aludtatok – mondta
Philly pulóverére meredve.

Persze valójában abban bízol, gondolta Philly, hogy
nem fogom elárulni, milyen rosszul aludtam. Bosszantó
módon Gonosz Mary Poppinsnak igaza volt: a lány nem
mondta meg, hogy az ágya elképzelhetetlenül
kényelmetlen volt, és egy kicsit nyirkos. – Igen, köszönöm –
motyogta.

– Én is, köszönöm – mondta Lucien.
– Te mindig is jó alvó voltál, Lucien, már

kisbabakorodban is.
– A forró vizes palack és a kakaó segített. – Lucien

Phillyre nézett, a lány szerint mindenki számára
nyilvánvaló módon.

Miss Hopkins Philly felé fordult.
– Gabonapelyhet vagy pirítóst kér?
– Tehát esélyünk sincs egy rendes angolos reggelire? –



kérdezett közbe Lucien.
– Ami azt illeti, nincs. Az olyan, mintha tányéron

szolgálnánk fel a szívrohamot. Mr. Roderick nem tűrné.
– Roderick is lejön reggelizni? – kérdezte Lucien.
– Nem. Elég rosszul aludt, ezért felvittem neki az ételt.
– Nos, nekünk elég hamar ki kell lőnünk. – Lucien vett

magának egy szelet pirítóst. – Neked is megfelel a pirítós,
Philly?

A lány bólintott. A gyomra most már hangosan korgott.
Ez volt az egyik oka, amiért olyan rosszul aludt.

– Több mint elég.
– Pedig mondhatom, kisasszony, maga nem úgy néz ki,

mint aki csak csipeget.
Arra céloz, hogy kövér vagyok, fordította le a szavait

Philly. Azt a mosolyát küldte a házvezetőnő felé, amelyet
az iskolaévei alatt a kevésbé kedvelt apácák számára
fejlesztett ki. – A küllem sokszor félrevezető.

Nem célzásnak szánta, de észrevette, hogy Gonosz
Mary Poppins arca megrándul.

Lucien felszaladt a keresztapja szobájába, hogy
elköszönjön, aztán elindultak.

– Írjuk be a GPS-be, hogy „zsírban sült bármi”, és
vitessük magunkat azonnal oda – ábrándozott Lucien.

Philly nevetett.
– Meg kell vallanom, a gyomrom szerint mintha valaki

elvágta volna a torkomat.
– Mintha Seamust hallanám.



– Farkaséhes vagyok.
– Nagyon sajnálom, hogy ilyesminek tettelek ki. Ha

sejtettem volna, hogy ennyire szörnyű lesz, foglaltam
volna szobát egy közeli panzióban.

– Ahol egy tányérnyi szívroham is benne van az árban
– tette hozzá Philly. – És ahol meleg van!

A fiú rápillantott.
– És ahol kettesben lettünk volna.
– Igen. – Philly elbátortalanodott. – Biztos vagyok

benne, hogy a városközpontban találunk valahol egy
reggelizőhelyet.

Rá is bukkantak egy kis kávézóra, ahol mindent
rendeltek: babot, bundás kenyeret, tócsnit, nagy
csészékben méregerős teát, pirítóst és dzsemet.

– Tudod, mi van? Bár szakács vagyok, a szememben
nincs párja egy jó kis angol reggelinek. – Lucien felitatta
az utolsó csepp szalonnazsírt egy darabka pirítóssal.

– Ezért is akarsz pék lenni?
A fiú vállat vont.
– Nem teljesen. Igazából az élesztő, illetve a kovász…

meg az egész, úgy, ahogy van, varázslatos. És a puccosabb
kajákat nem mindenki engedheti meg magának, a jó
kenyér viszont a legtöbb ember számára elérhető lenne.

– Nem hinném, hogy a drága, öreg dadusod
egyetértene veled.

– Ó, ő biztosan egyetértene velem – ellenkezett Lucien.
– Csak éppen magának nem venne kenyeret.

– Gondolkoztam rajta, vajon a keresztapádnak van-e



egyáltalán elég pénze ahhoz, hogy támogasson – vallotta
be Philly. – Nem élnek valami nagy lábon, nem? Úgy
értem, egyáltalán nem süt a házukról a jómód, már ha az
épületet nem vesszük figyelembe.

– Nem hibáztatlak érte, hogy így látod, de az a helyzet,
hogy Roderick nemigen törődik a kajával meg a
kényelemmel, ha van mit innia, és általában van…

– Sokak szerint kissé sok is – tette hozzá Philly, hogy
aztán azonnal meg is bánja kritikus megjegyzését.

– Tudom, hogy Dadus is így vélekedik, de a szüleim
mindig azt mondták, hogy Roderick dúskál a pénzben. És
a közvélekedés szerint azért gazdagok, mert fukarok.

– Hogyan kereste Roderick a pénzét?
– Nem kereste, szívem, hanem örökölte.
Philly vállat vont. Tudta, hogy elméletben léteznek

emberek, akik kemény munka nélkül is vagyonhoz
jutnak, de a gyakorlatban nehezen tudta elképzelni a
dolgot.

– És ad belőle neked? Vagy nem annyira fukar?
– Nagyon bőkezű keresztapa. Szerintem nem igazán

zsugori, csak nem szereti a változásokat. Ha a házba be
akarnák vezettetni a központi fűtést, igencsak nagy
felfordulással járna. Erre nem vágyik. Szerintem meg
tudunk egyezni vele.

– Szóval mindent megbeszéltetek vacsora után?
Megértette a víziódat?

– Haha! Bocsánat, hogy nevetek, de ha efféle szavakat
használnék Roderick előtt, mint a „vízió”, egyszerűen



kihajítana a házából. Inkább olyasmiket mondtam, hogy
„üzleti terv”, „tervezett nyereség” meg „növekvő
felvevőpiac”.

– És ez eljutott hozzá?
– Szerintem abszolúte. Nem mondom, hogy ott, helyben

elhatározásra jutott, de biztos, hogy meglátta benne a
lehetőséget.

– És ez nem fog túlságosan meredek változásokkal
járni? Amit ő nem szeret?

– Nem igazán. Csak megkéri a könyvelőjét, hogy oldja
meg. – Lucien váltott. – Nem kérsz még egy kis teát? Vagy
induljunk?

Philly vette át a kormányt, és amíg ő vezetett, Lucien
megkereste a térképen az utat egy kiskocsmáig, ahol meg
akart ebédelni. A helyet nemrég vette át egy ígéretes
fiatal szakács. Közben kisütött a nap, és a kertben ültek le.

– Még szerencse, hogy jól bereggeliztünk – csipkelődött
Philly. – A nouvelle cuisine remekei sokszor ahhoz is kicsik,
hogy a fogaink közötti rést kitöltsék.

– Bőséges lesz – ígérte Lucien. – Csak várj, és meglátod.
Ha nem lenne akkora az étvágyad, mint egy lóé, nem
mondanál ilyeneket.

– Dolgozó nő vagyok. Egészséges étvágyam van, és nem
szégyellem.

– Többek között ez az egyik dolog, amit szeretek
benned. – Lucien könnyed hangon kezdte a mondatot, de
a végére érve már komolyan csengtek a szavai. – Kérlek,
Philly. Nézz rám. Most az egyszer tényleg komolyan



beszélek.
A lánynak erőfeszítésébe került, hogy felnézzen Lucien

arcára. A fiú valóban komolynak tűnt.
– Igen? – kérdezte lágy hangon.
– Szerintem beléd szerettem, Philly.
– De nem vagy benne biztos?
– Ne viccelődj! Még soha senkinek nem mondtam

ezelőtt, hogy szeretem. Nem egykönnyen jönnek a számra
ezek a szavak. De te annyira szeretetre méltó vagy. És ez
nem csak a szexről…

A lány elpirult.
– Hanem mert igazán csodállak és tisztellek.

Megnevettetsz, támogatsz… és ha már a szexnél tartunk,
nem kell sokáig várni, és megmutatom, pontosan hogyan
is érzek.

– Tudod, hogy én még előtted sosem voltam senkivel,
Lucien. – A lány tudatában volt, hogy az arca mély
rózsapirosban izzik. – Te leszel az első. Tudom, hogy ez
furcsán hangzik, de ír vagyok, és nagyon szigorúan
neveltek.

– Szerintem nem furcsa. Számomra így tökéletes. És
ennek csak a szigorú neveltetésed volt az oka?

A lány a fejét rázta. A legjobb az őszinteség.
– Nem. Eddig senki sem tetszett hozzá eléggé.
Lucien a két kezébe fogta Philly arcát.
– Örülök.
Philly az út utolsó szakaszán visszaadta a volánt

Luciennek, de valószínűleg azt sem érzékelte volna, ha



egy orangután vezeti az autót. Ködként burkolta be a
boldogság. Szerelmes valakibe, aki viszontszereti. Ez a
világ legcsodálatosabb érzése.



Hu szadik  fe j ezet

Lorna kinyitotta az ajtót, és belépett a kis házba. Egy hete
utazott el, de az volt a benyomása, mintha évek teltek
volna el azóta. Évekkel öregebbnek is érezte magát, bár
amikor belekukkantott a hall tükrébe, a napbarnított bőr
láttán kissé jobb lett a közérzete.

A konyhába érve felfigyelt a rendetlenségre. Leo
kiköltözött, és csak azt vitte magával, amire tényleg
szüksége volt. A figyelme, úgy tűnik, nem terjedt ki a
mosogatásra.

Miközben feltett egy kanna vizet, és összeszedte a
piszkos edényeket, eltűnődött, hogy a tengerparti
nyaralás egyáltalán jót tett-e neki. Nagy sétákat tett,
finom ételeket evett, és sokat aludt, mégis úgy jött vissza,
hogy nem sikerült elfelejtenie Jacket, sőt még jobban
hiányzott neki, mint előtte.

Később, amikor egy kicsit elrendezkedett, begyújtotta a
kandallót, inkább a hangulat, mint a meleg miatt. Aztán
körülbelül egymilliomodik alkalommal átgondolta, vajon
nem reagálta-e túl a helyzetet, hogy ott találja a saját
pucér portréját a férfi falán. De a korábbi alkalmaktól



eltérően arra a következtetésre jutott, hogy igen, és úgy
döntött, tennie kell valamit.

Ő nem ahhoz a generációhoz tartozott, amelynek
nőtagjai randikra invitálják a férfiakat, és az elvei azt
diktálták, várja meg, hogy Jack lépjen vele kapcsolatba.
De a férfi nem jelentkezett, és ósdi nézetek ide vagy oda,
Lorna késztetést érzett a kezdeményezésre.
Megfogalmazott egy üzenetet.

Sajnálom, hogy hisztériáztam. Találkozhatnánk, hogy
megbeszéljük? Remélem, jól sikerült a franciaországi
utazás, és megtaláltad a köveidet. Szeretettel, Lorna

Csak rövid ideig tépelődött, vajon az üzenetekre
vonatkozó etikett megengedi-e, hogy így köszönjön el.
Nem tudta eldönteni, és bár a férfi fiatalabb volt nála,
biztos volt benne, hogy Jack sem tudná.

Elküldte, most pedig gyötrődött, vajon kap-e választ,
vagy sem. A konyhába ment, és megnyugtatásként
készített magának egy kis ételt: sajtos spagettit
zöldségfélék nélkül, kíséretként semmi egészséges, csupán
egy kis bor. Szerencsére Leo nem szerette a fehérbort,
ezért Lorna talált egy üveggel a hűtőben.

Már egy teljes óra eltelt, és nem hallotta a
megnyugtató pityegést a telefonja felől, ami jelezte volna,
hogy Jack válaszolt. Felhívta Leót.

– Szia, szívem. Megérkeztem. Hogy vagy?
– Helló, anya! Nálam minden rendben. Jól telt a

szabadság?
Lorna rádöbbent, hogy Leo nem is tudja, milyen ok



bújt meg a hirtelen úticél-változás mögött, bár annak
kétségkívül örült, amikor az anyja közölte vele a hírt,
hogy nem utazik el Jackkel.

– Elég jól. Egy kicsit lebarnultam, és a panzió is
kellemes volt.

Kiváló panzió volt – pontosan ilyenre van szüksége egy
magányos utazónak, aki egyedül akar lenni, de nem
elszigetelődve. Ha csevegni akart, volt kivel, bár az
időjárás szintjén túl senkivel sem jutottak.

– Láttad, hogy kiköltöztem? – kérdezte Leo.
Lorna nem tett megjegyzést a szamárfészekre, amit a

fia maga után hagyott.
– Igen. Tehát Kirstie és Peter találtak számodra helyet

a házban? Nem leszel útban nekik?
– Nem, dehogy. Egyébként Peter elutazott. Elvállalt

valami tanácsadói munkát. Nyilván túl jó megbízási díjat
ajánlottak ahhoz, hogy nemet mondjon. – Egy pillanatig
habozott. – Segítek Kirstie-nek kipakolni. A ház dugig van
lommal.

– Tudom. Peter ebben az állapotban vette. A korábbi
tulajdonosok csak fogták a kalapjukat, és elhúztak.
Többek között ezért is lehetett olyan olcsón
megkaparintani.

– Igen. El is felejtettem, hogy te már azelőtt is ismerted
a házat, hogy Kirstie ideköltözött volna.

– De nem mindent a korábbi tulajdonosok hagytak ott.
– Lornára hirtelen rátört az aggodalom. – Elég sok minden
van ott Anthea holmijából. Amikor kiköltözött a családi



otthonból, az ingóságai egy részét átvitte a Burthen-
házba. Ne hagyd, hogy Kirstie kidobálja a dolgokat
anélkül, hogy előtte megbeszélné Antheával. Voltaképp a
legjobb az lenne, ha áthívnátok, nézze meg, mit akartok
kiselejtezni, még mielőtt bármi kikerülne a házból.

– Ó!
Volt valami határozottan nyugtalanító abban, ahogy

Leo ezt mondta.
– Ugye nem mondod, hogy máris többszobányi cuccot

dobtatok ki?
– Hát, nem épp többszobányit, de volt, amit már

elégettünk. De az szemét volt. Szólok Kirstie-nek. És most
mennem kell. Kirstie ebédet főz.

Lorna, miközben a spagettijét ette, eltűnődött rajta,
nem szövődik-e kapcsolat a fia és Kirstie között. A lány
jóval idősebb volt Leónál, de lehet-e neki ehhez egyetlen
szava is? Jack is lényegesen fiatalabb nála. És Peter vajon
hogy fogadná a fejleményt? Aztán úgy döntött, nem az ő
dolga, hogy Peter szerelmi érdekeit védelmezze a férfi
távollétében. Nem is olyan rég volt, amikor örömmel
fogadta volna, ha Peter „fiatal, a neten megismert
kedvese” hirtelen érdeklődését vesztette volna a milliomos
iránt. De mostanra, rá kellett döbbennie, az elveszített
Jack helyett (még mindig semmi válasz) nem kívánná
Petert, még akkor sem, ha maga ajánlkozna.

Milyen tréfás kedvű is a jó öreg szerelem,
morfondírozott Lorna, és töltött magának egy újabb
pohár bort. Mint a betegség. Elkapja az ember, aztán vagy



elmúlik, vagy megmarad. De logika, az nincs benne. Nem
lehet ki- és bekapcsolni attól függően, hogy éppen
elérhető-e a szerelmünk tárgya, vagy sem.

Voltaképpen nem is vicces, hanem nagyon bosszantó.

Miután bevett egy gyógynövényes altatót, és egész jól
aludt, másnap reggel úgy döntött, kezébe veszi az
irányítást. Elmegy, és meglátogatja Jacket a
munkahelyén. A férfi nem válaszolt az üzenetére, és az e-
mailre sem, amit később küldött.

Körülbelül százszor kellett figyelmeztetnie magát, hogy
ami most történik, az az, hogy egy felnőtt meglátogatja a
másik felnőttet. Tökéletesen észszerű. Valójában kész
bolondság ennyire megbízni a technikában, feltételezve,
hogy mindig működik. Mindnyájan tudjuk, hogy a
telefonok könnyen tönkremennek, sokszor nem működik
jól az antennájuk, vagy lemerülnek. De még így is rettentő
ideges volt, miközben leparkolt, és az apátság felé indult.

Milyen más volt minden, mint amikor utoljára járt itt
Jackkel! Bár ezúttal az ősi építmény fürdött a
napfényben, Lorna szívét szomorúság és aggodalom
töltötte be. Egy pillanatra sem állt meg, hogy megcsodálja
a látványt, miközben a műhely felé lépkedett.

Jacket nem találta ott. Odabent faragtak és csiszoltak,
és jó időbe beletelt, mire a hangzavarban sikerült az egyik
fiatal munkás figyelmét magára vonnia. Amikor végre
meg tudta kérdezni, hogy van Jack, a munkatársai csak a
fejüket csóválták. Szabadságon van, mondták. És nem,



fogalmuk sincs, meddig. Lorna meg se akarta kérdezni,
mikor jön vissza. Csak még ostobábbnak és
nélkülözöttebbnek érezte magát, mint eredetileg. És hogy
a válasz „nem” volt, csak még jobban elkeseredett.

Csak tizenöt perc telt el, de a templomból kilépve
kocsija felé menet úgy érezte, az egész élete gyökerestül
felfordult. És sokkal rosszabbá vált.

Mielőtt Jacket megismerte, elégedett volt, még ha
szenvedett is a Peter iránti viszonzatlan szerelme miatt.
De a Peter iránti érzelmei most roppant gyerekesnek
tűntek, összehasonlítva a mély vágyakozással, amit Jack
iránt érzett. Nem lesz könnyű újra talpra állnia. De menni
fog.

Ott van neki a Burthen-ház kertje – habár a hely
immár tele volt a Jackkel közös emlékekkel, a szavakkal,
amelyeket neki mondott, és a saját érzéseivel.

Ott volt neki az otthona, amit nagyon szeretett, sőt
most, hogy visszatérte után a fia már nem vendégeskedett
nála, csak még jobban. Tudta, hogy nagyon szerencsés. Jó
munkája volt, amit igazán élvezett, és ami fitten tartotta;
voltak barátai – ugyan nem túl sok, de legalább igaziak. A
világ egy kellemes szegletében élt. Tehetős volt, még ha
nem is gazdag.

De amikor hazaérve meglátta Kirstie kocsiját a ház
előtt, sajnálatos módon visszatarthatatlanul
tovarebbentek a magára erőltetett pozitív gondolatok. És
amikor arra is rádöbbent, hogy a fiatal nő bent
tartózkodik a házában, a helyüket végleg átvette a



felháborodás és az aggodalom.
– Öö… Kirstie! – üdvözölte a jövevényt, nyugalmat

erőltetve magára. – Számítanom kellett volna a
látogatásodra?

Kirstie zavartnak tűnt, de annyira nem volt kínban,
amennyire várható volt.

– Nem. Voltaképpen azt hittem, még nyaralsz.
Sajnálom, hogy így rád törtem.

Talán Leo nem említette meg neki, hogy az anyja már
hazatért? Nyilván nem.

– Nos, miben segíthetek? – Lorna vendéglátásra
vonatkozó szigorú elvei lázadoztak. Nem fogja kávéval
kínálni ezt a nőt, mintha ő maga hívta volna meg, vagy
legalább bekopogott volna az ajtaján.

– Csak körbe akartam nézni – mondta Kirstie, mintha
minden joga meglenne hozzá. – Határozottan úgy érzem,
ez a hely ideális lenne nyaralónak, szerinted nem?

– Nem, szerintem nem – felelte Lorna őszintén. – Én
élek itt. És nem nyaralok.

– De igazából nem a te tulajdonod?
– Nem. Szolgálati lakás. A bérem része, hogy itt

lakhatok.
Anthea ragaszkodott hozzá, hogy Lorna szép

lakóhelyet kapjon, amiért ő nagyon hálás volt. Mivel nem
kellett házat vásárolnia, maradt egy kis megtakarítása,
amiből nyugdíjaskorában tud majd hol élni.

– Aha, értem. – Kirstie láthatóan elgondolkodott. –
Tehát mégsem utaztál el Jackkel Franciaországba?



– Nem. Salcombe-ban voltam. Kellemes volt – vetette
oda. – Peter tudja, hogy itt vagy?

– Nincs itthon. Kapott egy tanácsadói melót – túl sokat
ígértek ahhoz, hogy visszautasítsa. Addig én felügyelem a
birtokot, és a vagyontárgyait ellenőrzöm. Ahogy te is
bizonyára tudod, elég hányavetin kezeli az efféle ügyeket.
– Rövid szünet. – És egy kicsit selejtezek is, mert ebben sem
jeleskedik. A ház tele van kacattal, még a korábbi lakók
idejéből.

– Tudom. Peterrel együtt néztük végig a házat, amikor
először merült fel benne az ötlet, hogy netán megveszi. Én
bátorítottam – tette hozzá. – Nagyon szép birtok.

Valami belül arra sarkallta, hogy hangsúlyozza
Peterrel való régi barátságát, nem azért, mintha továbbra
is vágyódott volna a férfi után, hanem mert azt akarta,
Kirstie számára is legyen világos, hogy ők ketten
világéletükben ismerték egymást. Peter nem fogja
kihajítani a házból, ha neki szüksége van rá, hogy ott
lakjon.

– És nem minden „kacat” volt ott korábban – folytatta
Lorna. – A holmi egy része Antheáé. Leónak már
mondtam. Nagyon remélem, nem dobtatok ki semmit, ami
az ő szemében értékes.

Kirstie arcán aggodalmas kifejezés suhant át.
– Ó, ezt nem tudtam. De eddig tényleg csak az igazi

szeméttől szabadultunk meg.
– Leo is ugyanezt mondta, de az ember ránézésre nem

mindig tudja elválasztani a szemetet a kincstől. –



Figyelmeztető pillantást vetett Kirstie-re. – Tényleg kérd
meg Antheát, hogy mutassa meg, mi az övé. Peter sosem
fogja megbocsátani, ha felzaklatod az anyját.

Kirstie aggodalma fokozódni látszott.
– Én tényleg biztos vagyok benne, hogy semmi

értékeset nem hajítottunk ki, de ellenőrzöm. –
Elhallgatott. Szemmel láthatóan őszinte ijedséggel töltötte
el az eshetőség, hogy reménybeli anyósát azzal a hírrel
kell felhívnia, hogy megsemmisült néhány szeretett
holmija vagy az iskolai bizonyítványai. Nagyot nyelt. –
Nem tennéd meg, hogy megbeszéled vele?

Lorna sóhajtott. Kirstie szeret ajtóstul rontani a házba,
és Leót is belerángatta. – Oké – egyezett bele. – Úgyis fel
kellene hívnom, hogy szóljak, hazaértem. És köszönöm,
hogy helyet adtatok Leónak.

Kirstie megkönnyebbültnek látszott.
– Ó, nem gond. Nagyon segítőkész. Minden

szabadidejében nekem segít, miután hazaér munka után.
– Nos, ez a legkevesebb, ha tetőt adtok a feje fölé – vélte

Lorna. Nagyon szerette volna tudni, hogy Kirstie tényleg
kizárólag Leo nyájas segítőkészsége iránt érdeklődik-e.
Anyaként persze nehéz objektívnek lenni, de úgy ítélte
meg, hogy Leo fantasztikusan néz ki. És elképzelhető,
hogy Kirstie osztotta a nézetet.

– Ki fogja takarítani a kocsiszínt. Előbb-utóbb
nyaralóvá szeretnénk alakítani, de Leo maradhat, amíg
szüksége van rá. – Mosolyogva tette hozzá: – Ugyanúgy,
ahogy te is maradhatsz itt.



– Nagyon kedves – felelte Lorna hűvösen. Egyáltalán
nem Kirstie dolga meghatározni, ki melyik épületben
élhet, és mennyi ideig – addig legalábbis semmi esetre
sem, amíg nem megy feleségül Peterhez.

Kirstie bocsánatkérően mosolygott.
– Sajnálom, hogy itt találtál, amikor hazaértél.

Őszintén reménykedtem benne, hogy jól kijöttök Jackkel.
– Megvonta a vállát. – De, gondolom, túl nagy a
korkülönbség. Most már megyek is. Akkor felhívod
Antheát, ugye?

Lorna épp azon töprengett, vajon időpazarlás lenne-e jól
kisírni magát, amikor valaki kopogott az ajtón. Anthea
érkezett, és egy üveg pezsgőt lóbált a kezében.

– Helló – köszöntötte Lorna. – Éppen készültelek
felhívni, hogy hazaértem, és át kell adnom egy üzenetet
Kirstie-től.

– Seamus látta, hogy megjöttél, ezért nem volt rá
szükség. Bejöhetek? És hoznál két poharat?

Lorna arcára önkéntelenül halvány mosoly ült ki a
barátnője hirtelen felbukkanása és összefüggéstelen
utasításai miatt.

– Mit ünnepelünk?
– Semmit – közölte Anthea. – Az életed ebben a

pillanatban egy merő kudarc. Mi lehetne jobb ürügy egy
kis pezsgőzésre?

Lorna jobb meggyőződése ellenére nevetni kezdett.
– Nos, mielőtt nagyon berúgnánk, jobb, ha elmondom,



mit kell átadnom Kirstie nevében. Azt kéri, hogy menj át a
nagy házba, és válogasd ki, mi a tiéd az ottani cuccok
közül. Leóval nagy selejtezésbe fogtak. Figyelmeztettem,
hogy némelyik holmi a tiéd lehet, és ne dobjon ki semmit
anélkül, hogy te ránéznél.

– Köszönöm. Azt hiszem, az igazán értékes holmi mind
a Dower-házban van, de tényleg jobb, ha ellenőrzöm. –
Hallgatott egy darabig. – Ó, milyen édes, régimódi
pezsgőspoharaid vannak! A magas falúakat bonyolult
bepakolni a mosogatógépbe, nem igaz?

Végighallgatta Lorna szomorú beszámolóját a maga kis
Canossa-járásáról: visszaérkezése után hogyan indult
neki, hogy Jackkel találkozzon a műhelyben, aztán a
hírre, hogy a férfi határozatlan ideig szabadságon lesz,
hogyan tűnődött hosszasan, vajon miatta-e, és végül
hogyan kellett arra visszaérkeznie a házához, hogy
Kirstie odabent éppen felméri a helyet, amit kiadható
nyaralóhellyé akar átalakítani.

– Most azon gondolkodom, nem kellene-e feladnom,
kiköltözni, és újra kezdeni – mondta Lorna, miközben
teletöltötte a poharaikat.

– Egyértelműen nem. Felháborító, amit Kirstie művelt.
Őszintén! Szemrevételezni a házadat, hogy nyaralót
csináljon belőle? Muszáj lesz váltanom pár szót azzal a
fiatal hölggyel!

– Ó, erre semmi szükség. Azt hiszem, sikerült
megvilágítanom számára a helyzetet. És most, hogy
megittuk a pezsgőt, mit szólnál egy kis fehérborhoz?



– Miért is ne? – helyeselt Anthea. – Majd megkérem
Seamust, hogy vigyen haza.

Másnap reggel Lorna kissé kábán sétált keresztül a
kerten a lépcső felé, ahová Antheával találkozót beszéltek
meg, és váratlanul a szíve valamivel könnyebbé vált.

Harmat csillogott a füvön, és a napfény hosszú sávokat
festett a gyepre. Pompázatos látvány volt. A kertmegnyitó
előtt sietősen elültetett növények mostanra magukhoz
tértek, és kezdtek virágba borulni. Élénk színű
lángvirágok, égővörös sáfrányfű és fehér óriás mák
töltötte meg a szegélyeket. Lorna imádta a kertet, és nem
szándékozott otthagyni egyetlen férfi kedvéért sem.

Minden rendben lesz. Hamarosan ugyanolyan lesz az
élete, mint Jack előtt volt. Végtére is csak pár hónapot
szánt rá az életéből. Nem lesz nehéz elfeledkezni róla.
Csak annyit kell elérnie, hogy száműzze Jacket a
gondolataiból. Az elhatározással csak egyetlen baj volt, az,
hogy így ismét a férfi került töprengései középpontjába.

Amikor megérkezett, Kirstie-t is ott találta Anthea
társaságában.

– Biztos vagyok benne, hogy nem találsz itt semmi
értékeset – bizonygatta éppen az idős hölgynek, láthatóan
nem teljesen biztosan abban, hogyan is kellene
megszólítania –, de ha szeretnéd ellenőrizni…

– Jelentkezem a guberálói feladatra! – Lorna
kényszerítette magát, hogy könnyed legyen a hangja.

– Nagyszerű! Akkor nem bánjátok, ha magatokra



hagylak titeket? – Kirstie szemmel láthatóan alig várta,
hogy mehessen a dolgára. – Leóval van egy
sourcingtervünk: szeretnénk beszerezni pár szobrot a
kapu melletti oszloplábazatokra. Találtunk egy jó kis
régiségkereskedést Somersetben, és van pár jónak tűnő
darab a honlapjukon.

Miután megadta az engedélyt a távozásra, Anthea
Lornához fordult:

– Az én időmben még vásároltuk a dolgokat, ma viszont
a megfelelő szó, úgy tűnik, a sourcing.

Lorna a konténer széléhez botorkált.
– Itt van rögtön ez – kiáltotta. – Nem tudom, mi van

benne, lehet, hogy tényleg szemét, de a mappa szép.
– Mi más van még itt? – kérdezte Anthea. –

Mondhatom, én is nagyon szívesen beszállnék a
kincskeresésbe. Az emberek annyi klassz dolgot kidobnak.

– Találtam például ezt a nagy halom valamit. Nyilván
régi képek, de nincsenek bekeretezve, és piszkosak –
mondta Lorna.

– Ó, istenem – sóhajtott Anthea. – Lehet, hogy Kirstie
műalkotásokat is kihajított? Én is odamenjek?

– Ha felkészültél rá!
Anthea már fent is állt a létra tetején, mielőtt Lorna

megállíthatta volna.
Fél óra múlva Lorna és Anthea még mindig a régi

papírokat dobálták ki a konténerből. Anthea minden
egyes darabnál lelkesen rikoltozott. Hamarosan teljesen
kiürült a konténer, mellette pedig nagy halom papír



tornyosult.
– Tehát van számodra kedves iromány ezek között,

amiket megmentettünk? – kérdezte Lorna.
– Ó, ezek közül egyik sem az enyém – tiltakozott

Anthea, miközben feszült figyelemmel tanulmányozta az
egyik papírt. – De lenyűgöző.

– Mindjárt esik – figyelmeztette Lorna. – Mit
csináljunk? Hagyjuk itt, vagy vigyük oda, ahol szárazon
marad?

– Száraz hely – adta ki az utasítást Anthea. – Nem
hagyhatjuk, hogy egy is megsemmisüljön.

Lorna észrevette, mennyire élvezi a papírok közti
turkálást – nagyon különbözött attól, amivel általában
foglalatoskodni szokott. Találtak pár kartondobozt,
telerakták őket papírokkal, aztán mindet bevitték a
Burthen-házba, kiürítették a tartalmukat, és
visszamentek, hogy újabb adagot mentsenek meg az
egyre erősebben zuhogó eső elől.

Aztán egyszer csak minden biztonságban volt.
Remélték, hogy semmi sem nedvesedett át túlságosan.

– Tudod, mit? – kérdezte Anthea, miközben laza
mozdulattal letörölte az arcáról az esőcseppeket. – Nézzük
át az összeset, és az érdektelenebbjét itt hagyhatjuk, hogy
később elégessük.

– Jó ötlet, de nem azt mondta Kirstie, hogy fent még van
egy teljes helyiség tele hasonlóval? – kérdezte Lorna. –
Mielőtt égetni kezdenénk a fölöslegeseket, azt is át kellene
nézni, hogy lássuk, egyik sem a tiéd.



– Igazad van – helyeselt Anthea, fel sem emelve
tekintetét a papírlapról, úgy belemerült az olvasásba. – Ez
a ház eredeti alaprajza. Meg kell tartanunk.

– Nos, nézzük meg, mi van fent – indítványozta Lorna. –
Utána pihenésképp megebédelhetünk. Elég éhes vagyok.
– Ennek maga is örült. Habár nem tartott éppen
éhségsztrájkot, a Jack miatti szomorúság eléggé
megtépázta az étvágyát.

– Seamus levest főz a házamban – mondta Anthea. –
Nem mennél fel, hogy megnézd, mi van abban a
szobában? Engem annyira leköt, amit most olvasok, hogy
nincs kedvem bajlódni vele.

– És mit tároltál itt valójában? – kérdezte Lorna. – Nem
tudom eldönteni, mi értékes és mi nem.

– Főként bútort. Menj csak fel. Itt hagyhatsz. Utána
megebédelünk.

Mivel Seamus úgy gondolta, hogy egy „pohárka rozé” pont
megfelelő kísérő a levesből, kenyérből és sajtból álló
ebédhez, valamivel vidámabb hangulatban indultak
vissza, bár Lorna egy kicsit ásítozott. De Anthea elemében
érezte magát. A tervét, hogy minden selejtezendő holmit
alaposan átnéz, nem keresztezhették sem fájó szívű, sem
délutáni szunyókálásra vágyó emberek.

Mielőtt elindultak volna ebédelni, mindent behordtak
egy nagy hálószobába, amelynek mennyezetén egy
hatalmas, nedves paca éktelenkedett, alatta a padlón
pedig vödrök sorakoztak. A víz a padlás felől törhetett át



az emeleteken keresztül. Ha egy ekkora épület tetejét
javítani kell, gondolta Lorna, annak nagyon borsos ára
lesz.

A vödör körül mindenhol dobozok és limlommal teli
rekeszek álltak. Voltak köztük újabbak is, amelyek
valószínűleg Anthea régi házából kerültek ide,
némelyiken viszont látszott, hogy már korábban is a ház
felszereléséhez tartoztak. A két nő főként papírokat talált,
de volt ott fehérneműs láda és fiókos szekrény is. Anthea
az iratokra koncentrált, de Lornát inkább a dobozok
érdekelték.

Éppen egy nagy ládányi különféle típusú és méretű
kagylóhéjra bukkant, amikor Anthea felkiáltott. Lorna
gyorsan felé fordult.

– Nézd! Megtaláltam! Gondoltam, hogy meglesz.
– Mit? Mit találtál meg? – kérdezte Lorna.
– A ház és a kert térképét. – Anthea az ablak felé

mutatott. – Nézz csak ki az ablakon! Láthatod.
Lorna sietve az ablakhoz lépett. Anthea odanyújtotta

neki a dokumentumot, Lorna pedig, miután kinézett a
kertre, elkezdte keresgélni a zsebében az
olvasószemüvegét. Pár percig az alaprajzot vizslatta.

– Értem, mire gondolsz. A képet valószínűleg erről a
szintről kinézve készítették, talán éppen ebből a szobából.
– Hallgatott egy ideig. – Minden látható rajta. –
Megborzongott. – A kert egésze és a Dower-ház.

– Eltekintve attól, hogy a Dower-ház kertje sokkal
nagyobb rajta, mint most – egészítette ki Anthea a



homlokát ráncolva.
Most hirtelen mintha valami felmerült volna Lorna

emlékeiből.
– Mintha én is láttam volna egy hasonlót. Amikor

felhoztuk az emeletre a papírokat. Majdnem elhagytuk,
de összeszedtem. – Odament a sarokba, ahol letette a
papírhalmot. – Most, hogy láttam a térképet… – Sietve
végigtúrta a kupacot, ami most már laposan elterült, és
könnyebb volt szemügyre venni. – Itt is van. Egy festmény.
Ugyanaz a látvány!

Odavitte az ablakhoz, hogy Anthea is megnézhesse.
– Nos, vagy ugyanebben a szobában állt a művész,

amikor festette – állapította meg néhány másodperc
múlva –, vagy amarról másolta, és hozzátett pár részletet.

– Nézd csak azt a sor facsemetét – hívta fel rá Lorna
Anthea figyelmét. – Azok a hársfák, közvetlenül ültetés
után. Mostanra már milyen hatalmasra nőttek! És ez meg
itt az olaszkert – folytatta. – Pontosan ilyennek kellene
újra lennie. Habár én nagyon elégedett voltam a vörös-
fekete-fehér színekkel is.

– Tényleg érdekelne, mi lehet azok mögött a magról
kelt kőrisek és szikomorfák mögött. A rajzon ott is kert
van, de vajon megvalósították-e valaha? Vajon azt
ábrázolja, milyen volt egykor a terület, vagy csak egy
terv? Emlékszel, amikor a minap rákérdeztél, engem meg
nem nagyon érdekelt? Most már tudni akarom!

Lorna nevetett.
– Én is. De szükség lesz hozzá pár szerszámra, ha



keresztül akarjuk törni magunkat a sűrű aljnövényzeten.
– Az istállóban tartod a szerszámaidat, nem? – kérdezte

Anthea. – Hívjuk fel Seamust, hogy vigyen el minket. – De
mielőtt egy mozdulatot tett volna, csörögni kezdett a
telefonja.

– Seamus! Épp ebben a pillanatban akartalak hívni!
Aztán rövid ideig egy szót sem szólt. Végül Lornához

fordult:
– Sajnálom, de át tudnánk tenni a dolgot holnapra?

Segítenem kellene Seamusnak. Sürgős ügy!
Hazafelé sétálva Lornának eszébe jutott, ami már

korábban is feltűnt neki, hogy Anthea mostanság mindig
Seamust hívja, ha segítségre van szüksége. Érdekes,
egyúttal örömteli, hogy kiderült, ez kölcsönös. Seamus is
felhívja Antheát, ha szüksége van rá. Milyen édesek.



Hu szonegyedik  fe j ezet

– Az istenit! – Lucien beletaposott a fékbe.
Philly szeme felpattant. Végigsöpört rajta a pánik.

Éppen hazafelé tartottak a Roderick bácsinál tett
látogatásuk után, és elszunyókált. Egy megállíthatatlanul
feléjük robogó kamionra vagy sebesen közeledő vastag
fára számított, miután a fiú ilyen nagyot fékezett, és
ekkorát káromkodott.

– Mi a baj? – Látta, hogy majdnem ott vannak az
átjárónál, amin túl már közvetlenül a házukhoz jutnak.

– Látod ott azt a kocsit előttünk? A szüleim azok.
– Ne! – Philly nem káromkodni akart e pillanatban,

inkább arra vágyott, hogy cseppfolyóssá váljon a teste,
beleolvadjon a kocsiülésbe, és eltűnhessen. Tehát
találkozni fog Lucien szüleivel. Ez akkor is óriási
megpróbáltatás lett volna, ha heteket készül rá, és nem
koszos és gyűrött az utazástól, no és nem a fiuk ősrégi
pulóverét viseli. Ennél rosszabb nem is lehetne a helyzet.
Úgy festhet, mint egy csavargó, akit a fiú az imént szedett
fel az útszélen.

Lucien némán követte a Range Rovert. Miután az



megállt a ház előtt, kikerülte, és leparkolt a furgonjával a
ház háta mögött, ahol az állandó helye volt.

– Roderick vagy valószínűleg inkább a Dadus
felhívhatta őket – mondta aztán. – Megadta nekik a
címemet. – Phillyre nézett, és megragadta a lány kezét. –
De minden rendben lesz. Elöl menjünk be. Úgy hamarabb
találkozunk velük, mint Seamus.

Miközben az ajtóhoz mentek, Phillynek eszébe jutott,
hogy Seamus biztosan jól veszi az akadályt. Az öregúr
remekül bánt az emberekkel. Aztán helyesbítenie kellett:
Lucien szülei valószínűleg nem teljesen olyanok, mint a
hétköznapi emberek.

Túlságosan hamar odaértek a bejárati ajtóhoz, és
csatlakoztak hívatlan vendégeikhez. Lucien anyja
krémszínű nadrágot viselt, a karján átvetve pedig
tengerészkék blézer lógott. Hogy minél tovább elkerülje a
szemkontaktust, Philly megnézte magának a nő lábán
lévő aranycsatos mokaszint, és mivel az ajtó felé fordította
a fejét, gondosan festett karamellszínű haját is szemügyre
vette. Megállapította, hogy az öltözéke viszonylag lezser,
és nagyon-nagyon drága.

Lucien apja körülbelül ugyanolyan ruhadarabokat
viselt, mint Roderick – a felsőbb középosztálybeli férfiak
uniformisát: kordnadrágot és V nyakú kasmírpulóvert.
Bár ez utóbbin, Roderickétól eltérően nyoma sem volt
molytámadásnak. Lucien apja is fényes, láthatóan kézzel
varrt brogue cipőt viselt.

Ha a fiú nem fogta volna szorosan a kezét, alighanem



már elfutott volna, hogy elrejtőzzön a fóliasátorban, ahol
biztonságban érezheti magát.

– Helló! – köszöntötte a szüleit a fiú épp abban a
pillanatban, amikor Seamus ajtót nyitott.

– Lucien! – fordult feléjük a fiú anyja. – Drágám! –
Odaszaladt a fiához, és Phillyre ügyet sem vetve
megölelte. – Hála istennek, hogy rád találtunk! El nem
tudom mondani, mennyire aggódtunk érted!

Lucien megpaskolta az anyja vállát.
– Ugyan, anya! Pontosan kifejtetted, mennyire

aggódsz, minden egyes alkalommal, amikor felhívtalak.
Azaz nagyon gyakran.

– De nem tudtuk, hol vagy! Bárhol lehettél volna!
– Jól tudtátok, hogy Angliában vagyok, boldogan élek,

nem szippantott be egy szekta vagy hasonló.
– De nem tudtuk, Anglián belül hol. – Ekkor az asszony

figyelme Lucienről Phillyre fordult. – Ő az az ír lány?
– Igen, ír vagyok. – Philly maga sem tudta, honnan jött

az erő, hogy megszólaljon. Nem akarta, hogy Lucien
kötelességének érezze, hogy az ő nevében beszéljen. – A
nevem Philly, ami a Philomena becézése. – Kezet nyújtott,
úgysem tudott mit tenni az ellen, hogy a tenyere kissé
ragacsos az utazástól.

Lucien anyja éppen csak az ujjai végét fogta meg.
– Camilla Camberley vagyok.
Most a férje is odalépett hozzájuk.
– Lucien apja vagyok – mutatkozott be.
Philly gyanította, hogy ennyi, amit tudatni akar



magáról.
– Mi történik itt? – Seamus kitárta az ajtót, és kérdő

tekintettel figyelte az öleléseket és a kölcsönös
bemutatkozásokat.

Lucien az ajtóhoz lépett.
– Seamus, bemutatom a szüleimet, Jasper és Camilla

Camberley-t. Anya, apa, ismerjétek meg Seamust, aki volt
olyan kedves, hogy befogadott a házába.

Lucien anyja szigorú pillantást vetett az öregúr felé.
– Mr. … nem tudom a vezetéknevét, mielőbb vissza

akarjuk kapni a fiunkat!
Philly látta, hogy a nagyapját szórakoztatja a helyzet,

ezért a feszültsége némiképp csökkent. Kapitánynak nagy
tehetsége volt a bonyolult társasági helyzetek
megoldásához, és ha valami, hát ez az volt.

– Értem. Bár nem lakat alatt tartottuk, fogolyként –
felelte fesztelenül Seamus. – Nem jönnének be? Egy ilyen
beszélgetést nem lehet a küszöbön folytatni.

Philly gondolatban végigpásztázta a házat. Mennyire
rendezetten hagyta itt? És annál vajon most jobb vagy
rosszabb? Az a borzasztó, kacskaringós mintájú tapéta,
amihez eddig nem nyúltak, a farostlemez, a narancsszín
fából készült berendezés: ha Lucien szülei meglátják, azt
fogják hinni, az ő ízlésüket tükrözi. Máris érezte, hogy
rossz megítélés alá esik.

Seamus mindenkit beterelt a társalgóba. Lucien szülei
szemével nézve valószínűleg olyan, mintha egy ócska
szappanoperába csöppentek volna, gondolta Philly. Egy



indamintás szőnyeg, a hozzá alig illő tapéta, egy hatalmas,
kényelmes, de nagyon kopott műbőr kanapé és
karosszékek, egy sötét tölgyfából készült komód, telerakva
kaspókkal és autós magazinokkal. A kanapé előtt egy
szembetűnő kávézóasztal, ami a tévé előtt fogyasztott
étkezések nyomait viselte. Ennél rosszabb talán nem is
lehetett volna. Nagyon szerette volna elmondani a
vendégeknek, hogy a bútor nagy részét a házzal együtt
vették, ami igaz is volt.

– Készítek egy kis teát – ajánlotta a lány olyan hangon,
mintha azt mondta volna, „küldöm az erősítést”.

– Nem – mondta határozottan Seamus. – Én készítek
teát. Neked meg kell ismerkedned a fiú szüleivel.

Philly nem ellenkezett; de remélte, hogy a nagyapja
rejteget valahol egy tortát, amit felszolgálhat. Kevés olyan
helyzet van, amit ne oldana meg egy kis torta.

– Helyezzék magukat kényelembe – kínálta hellyel a
vendégeket Philly, és óhatatlanul észrevette, hogy Camilla
olyan arccal ereszkedik le a kanapéra, mintha egy piszkos
vécékagyló volna. Jasper, Lucien apja a karosszéket
választotta.

– Lucien – fordult Camilla a fiához. – Teljesen
letaglózott minket, amikor Dadus telefonált.

– Miért? – kérdezte Lucien. – Mit mondott, ami olyan
mély hatással volt rátok?

– Hát, először is… – Camilla jeges pillantást vetett
Phillyre. – Terhes a lány?

Philly alig kapott levegőt. Vajon akkor is feltette volna



ezt a kérdést, ha a nagyapja a szobában van?
– Nem – felelte Lucien –, és van neve is. Philly, ha

elfelejtetted volna. És szerelmes vagyok belé.
Philly ismét levegő után kapkodott, és rákvörösre gyúlt

az arca. Nevetségesen boldoggá tette, hogy Lucien ennyire
ragaszkodik hozzá.

– Hűtsd le magad – szólt közbe Jasper. A farzsebébe
nyúlva előhúzta a pénztárcáját. – Az ilyesmit egyszerűen
meg lehet oldani, ha meggondolod magad.

Phillynek, aki addig csak téblábolt, most elerőtlenedett
a térde, és azon kapta magát, hogy leereszkedik Camilla
mellé a kanapéra.

– Fölösleges ilyen sértően viselkedni. – Lucien arca
elsápadt a dühtől. – Beszélhetnénk odakint?

– Nem!
A lány megkönnyebbülésére Camilla felemelte a kezét.
– Beszélnünk kell…
– Phillyvel – segítette ki Lucien kurtán.
Az anyja a fejét csóválta.
– Philly nagyapjával kell beszélnünk. Biztos vagyok

benne, hogy mindent el tudunk rendezni. – A nyugodt
hanggal éles kontrasztot alkotott Camilla hamuszín
arcbőre.

– Semmi szükség rá, hogy bármit elrendezzünk – szólt
közbe Philly. – Lucien szabad ember. Nem tartjuk itt
fogva. Ha vissza akar menni magukhoz, megteszi.

– Magadhoz édesgetted – sziszegte Lucien anyja.
Philly szerencséjére, aki rendes körülmények között



hisztérikus nevetésben tört volna ki a feltételezés
hallatán, hogy ő bárkit magához édesgetett volna,
belépett Seamus egy tálcával, rajta a teával.

Philly nem volt benne biztos, hogy nagyapja jó döntést
hozott, amikor a legjobb porcelánt választotta. Nem
akarta, hogy Lucien szülei különleges fogadtatásban
részesüljenek – túlságosan durván viselkedtek. Másrészt
viszont a kicsorbult bögrék szedett-vedett gyűjteménye,
rajtuk hirdetésekkel és rossz poénokkal szintén aligha lett
volna észszerű alternatíva. Hála istennek, remek kávé- és
diótorta illatozott a tálcán.

– Megyek, hozok tányérokat. – Philly meg sem nézte,
nincsenek-e azok is a tálcán, és kiszökött a helyiségből.

Mire visszaért a szobába, már mindenki egy csésze teát
tartott a kezében, és Seamus egy kést emelt fel.

– Mrs. Camberley, kér egy szelet tortát? Én magam
készítettem, és megbánt, ha nem kóstolja meg.

Philly biztosra vette, hogy Lucien anyja szinte sohasem
eszik tortát, arra pedig magasról tesz, hogy megbántja-e
Seamust, de meglepő módon a vendég mégis azt felelte,
„Csak egy nagyon vékony kis szeletet. Nagyon jól néz ki”.
Seamus ír vonzereje ezúttal is megtette a maga
varázslatos hatását – már ami a tortát illeti.

Jasper egy nagy darabot vett magához egyetlen szó
nélkül. Amikor Seamus őt kínálta, Philly csak a fejét rázta.
Úgy érezte, soha többé egyetlen falatot sem tud lenyelni.

Mintha egy örökkévalóság telt volna el, mire mindenki
elfogyasztotta a teáját és a tortáját. Egy idő múlva Seamus



kötelességének érezte, hogy megkérdezze:
– Nos tehát, mit tehetünk önökért, drága barátaim?
Camilla és Jasper sokatmondó pillantást váltott.
– Elsődlegesen a fiunkat szeretnénk visszakapni és

hazavinni – felelte Camilla.
– De én nem vagyok egy vagyontárgy – Lucien hangja

jeges volt. – Én döntöm el, hol akarok élni.
Jasper megköszörülte a torkát.
– Szerintem ezt bizalmasan kellene megbeszélnünk,

családi körben. – Phillyre és Seamusra emelte a tekintetét,
mint aki el is felejtette, hogy az ő házukban van, és ez
nem egy igazgatótanácsi ülés, amin ő elnököl.

Seamus mentette meg a helyzetet.
– Gyere, Philly, hagyjuk a vendégeinket, hogy

bizalmasan beszélgethessenek.

– Ó, Kapitány! – kiáltott fel Philly a konyhában, amikor
leültek az asztal mellé. – Nem bírom elviselni. El fogják
vinni magukkal, tudom, hogy így lesz.

– Ugyan, kedvesem. Semmi pánik. Semmi olyat nem
tehetnek, amit a fiú nem akar maga is. – Megfogta az
unokája kezét. – Igaz, amit mondott? Hogy szeretitek
egymást?

Philly bólintott.
– Igen. Hazafelé úton mondta meg, hogy szerelmes

belém.
– És te is ugyanígy érzel iránta?
A lány bólintott.



– Igen, teljesen.
– Akkor mindent meg kell tennünk, hogy együtt

maradjatok.
Philly mélyet sóhajtott.
– Szerintem semmit sem tehetünk. Ők ilyen emberek –

akik azt hiszik, körülöttük forog a világ, és úgy irányítják,
ahogy akarják.

– Lucien nagyon eltökélt fiú. Nem fogják belerángatni
semmibe, amit ő maga nem akar. Ne feledd, mit mondtam.

Philly egy kocsi hangjára lett figyelmes.
– Istenem! Vendégek. Na, erre most tényleg semmi

szükségünk.
– Nem vendégek, hanem a felmentő sereg, ráadásul a

legjobb pillanatban. Felhívtam Antheát, miközben kint
voltam teát készíteni. Ő pontosan tudni fogja, hogy kezelje
ezeket a rémséges alakokat.

Anthea, még mindig a kertészruhájában, úgy viharzott
be a házba, mint egy arisztokratikus hurrikán.

– Szervusz, Philly. – Könnyed mozdulattal arcon
csókolta a lányt, amiért ő nagyon hálás volt. A gesztus azt
jelentette, hogy egy oldalon állnak, még ha ez idáig nem is
volt közöttük puszizkodós viszony.

Körülbelül ugyanabban a pillanatban, amikor Philly
rádöbbent, hogy nem vihetik be csak úgy Antheát a
szobába azzal, hogy „Íme, itt a menő ismerősünk”, Lucien
kijött hozzájuk. Fáradtnak látszott, de az eltökéltség
légköre lengte körül. Mint akit megkínoztak, de nem adta
be a derekát.



A szülei követték. Arcukon a pirruszi győztesek
ábrázata: csatát nyertek, de nem örülnek neki.

– Ó! – kiáltott fel Anthea. – Hát látogatóitok vannak?
Telefonálnom kellett volna előbb. Nagyon sajnálom,
Seamus! – Lucienhez fordult. – Hogy vagy, Lucien? Időtlen
idők óta nem találkoztunk. Mondhatom, láttalak már
hetykébbnek, mint most.

– Anthea – szólalt meg Seamus. – Hadd mutassam be
neked Lucien szüleit. Mr. és Mrs. Camberley. Lady Anthea
Leonard-Stanley.

Anthea összeszűkült szemmel végigmérte a Camberley
házaspárt. Aztán kezet nyújtott. Philly látta, hogy Lucien
szüleit rosszul érintette a vizslatás, és fennhéjázásuk
valamelyest csökkent.

Miután kezet ráztak, Anthea így szólt:
– Találkoztunk már valahol? Ön nagyon ismerősnek

tűnik nekem, de lehet, hogy csak a fiához való
hasonlatosság az oka. – Ezúttal résnyire húzott szeme
több jóindulatot sugárzott.

– Lehetséges. – Camilla nyilvánvalóan megtisztelve
érezte magát, hallván, Anthea elképzelhetőnek tartja,
hogy már ismerik egymást. – Járt esetleg Sandforthsék
valamelyik kerti partiján? Mintha minden ismerősöm
mindig ott lenne.

Anthea a fejét rázta.
– Évek óta nem járok, túl messze van, és túl fárasztó.

De ne féljen, idővel rájövök. Seamus, drágám, ha nem túl
nagy kérés, kaphatnék egy csésze teát?



– Éppen bent teáztunk a nappaliban – szólt közbe
Philly, mert úgy érezte, talán hasznos, ha megvillantja
háziasszonyi képességeit, bár a legszívesebben
elszaladna, hogy elrejtőzzön a fóliasátorban.

– Jaj, ne abban a szörnyű szobában! Inkább a
konyhában – indítványozta Anthea. – Addig nem vagyok
hajlandó oda belépni, amíg meg nem szabadultok attól a
bútortól. Bárcsak ne lenne ilyen rettenetesen hideg,
akkor kiülhetnénk a kertbe is. Mi ütött az időjárásba?

Míg Anthea úgy tett, mint aki teljesen otthon van
náluk, Philly beosont a társalgóba, hogy kihozza a
porcelánt meg a tortát.

Lucien is bement vele, aztán a karjába vette, és
szorosan megölelte.

– Istenem, Philly, ez kész rémálom!
– Bármi történjék is közted és a szüleid között, velünk

minden rendben lesz – felelte Philly, erőt merítve az erős
karok szorításából.

– Össze kell tartanunk, Philly. El akarnak választani
minket egymástól – suttogta Lucien a lány hajába, majd
megcsókolta.



Hu szonkettedik  fe j ezet

Mire összeszedték a kellékeket a teázáshoz, Seamus
sherryt öntött a poharakba. Mivel nem volt
sherryspoharuk, a talpas boroskelyheket használta e
célra.

– Kapitány! – súgta oda neki Philly, kezében
egyensúlyozva a tortát.– Mindenki asztal alá kerül.

– Ott is lennének a legjobb helyen – mormolta az
öregúr, és egy poharat nyújtott Camillának.

– Tudom, hogy ma ez nem divat – jelentette ki nagy
hangon Anthea, aki szemmel láthatóan igen elégedett volt
látványos adag italával –, de nekem ilyentájban mindig
jólesik egy pohárka sherry. A tortával meg egyenesen
utolérhetetlen.

– Én úgy tudom, a sherry nagyon is divatos – felelte
Lucien. – Bár a gin még inkább.

– Hát, ha én ezt tudom – nevetett Anthea –, inkább egy
gin-tonikot kértem volna.

Kortyolt egy nagyot az italából, aztán Lucien szüleihez
fordult.

– Azért jöttek, hogy megnézzék, hogy boldogul a fiú?



Bizonyára nagyon büszkék rá.
– Semmit sem tudunk a viselt dolgairól – vakkantotta

Jasper. – Majdnem egy éve színét se láttuk. Az első néhány
évben, miután eljött otthonról, legalább rendszeresen
meglátogatott minket.

– Úgy döntött, nem fogadja el azt a remek állást, amit
találtunk neki a belvárosban, miután kijelentette, hogy
nem akar egyetemre menni, hanem inkább szakács lesz. –
Camillát láthatóan nagyon letörte, amikor fia
karrierválasztására gondolt.

– De hát nagyszerűen csinálja! – lelkendezett Anthea. –
Kóstolták már valaha a főztjét?

– Én igen – mondta Camilla. – No de a főzés csak nem
egy életpálya, nem igaz?

Lucien ajka vékony csíkká préselődött.
– Talán önök nem is tudják, milyen kiváló szakács a

fiuk – vetette közbe gyorsan Seamus. – Ha maradnának
ebédre…

– Remek ötlet! – kapott a szón Anthea. – Őszintén
remélem, engem is meghívtok.

– Természetesen – felelte Seamus. – Mindig a
legnagyobb örömmel látunk.

Philly észrevette, hogy Camilla tekintete oda-vissza
vándorol Anthea és Seamus között, és megpróbál rájönni,
mi az ördögöt keres ilyen emberek társaságában Anthea,
aki hivatalos címét és társadalmi státuszát illetően is
„lady” volt. A lány nem hibáztatta zavarodottsága miatt a
vendéget; ő maga is meglepetten figyelte, hogyan



szökkent szárba a barátság az ő ír autószerelő nagyapja
és Anthea, az arisztokrata hölgy között. De úgy tűnt, ezek
ketten igazán boldogok egymás társaságában.

– Attól tartok, nem tudunk maradni – sajnálkozott
Lucien anyja. – Nagyon hosszú utunk lesz még visszafelé.

– Van egy pompás kis panzió a városban – ajánlotta
Anthea. – Biztos vagyok benne, hogy nem akarják
kihagyni a lehetőséget, hogy tanúi lehessenek, mit tud a
maguk rendkívül tehetséges fia.

– Azt már látjuk, mit csinált. – Camilla hirtelen
hallgatott el, mintha abban a pillanatban fogta volna
vissza magát, és nem mondta ki, hogy igen, a fia
összeszűrte a levet egy lánnyal, aki ír akcentussal beszél.
Nem lett volna lényeges, milyen kiejtésről van szó. Lucien
jövendőbelijének ugyanolyan gondosan formált
hangzókat kell kiejtenie a száján, mint a család összes
tagjának.

– Miért ne maradhatnánk vacsorára, drágám? –
kérdezte Jasper Camillától. – Ihatsz, ha akarsz. Majd én
vezetek.

Mivel a férfi épp az imént döntött le egy nagy pohár
sherryt, Philly úgy érezte, mintha kissé későn jött volna az
ötlet, de aztán úgy határozott, mindez nem az ő dolga.

– Menjen akkor vele – fordult Camilla közvetlenül
Phillyhez. – Jobb, ha segít neki a konyhában.

Philly mosolygott.
– Az az igazság, hogy Lucien nagyon jól boldogul

nélkülem is. De ki kell mennem megnézni a növényeket.



Hamarosan újra találkozunk, srácok!
A fóliasátrak felé lépkedve nem győzött saját magán

csodálkozni. Hogy juthatott eszébe ez a „Hamarosan újra
találkozunk, srácok!”? Aztán rádöbbent, hogy Lucien
szülei előtt a lehető legborzasztóbb színben akart
feltűnni, csak hogy bosszantsa őket. De azt is tudta, hogy
valójában csak magát bosszantja vele.

Hamarosan kisimult idegekkel tért vissza a házba. Mindig
megnyugtató, ha az ember eltölt egy kis időt a növények
társaságában, akik nem kritizálnak, nem ítélkeznek, és
bár nem szeretnek viszont, legalább értékelik a
gondoskodást.

Jaspert és Camillát Anthea elvitte, hogy megnézzék
Peter kertjét. A helyet most több, korábban nem látható
szobor díszítette. Lucien pedig elfoglalta a konyhát.

– Helló – köszöntötte Philly, miközben egyetlen
pillantással felmérte, hogy a fiú a helyiségben található
összes főzőedényt felhasználta. Bár mindig rendet tartott
főzés közben, most számos eszköz volt elöl.

– Szükséged van konyhai kisegítőre?
A fiú átfogta a derekát, és futólag megcsókolta.
– Nagyon szeretném. És téged is nagyon szeretlek,

tudtad? És ha rajtam múlik, nem tettelek volna ki
mindennek. – Szorosan megölelte Phillyt. Aztán nagyon
hosszan megcsókolta.

– Előbb-utóbb úgyis találkoznom kellett volna velük –
jegyezte meg a lány valamivel később.



– Arra gondolsz, ha egy pár leszünk? Ez azt jelenti,
hogy szerinted egy pár leszünk? – Lucien karja ismét
körbefonta. – Hm? – sürgette a választ. – Ne hagyj
kétségek közt hányódni.

Philly nevetett. Rettentő boldog volt, mindannak
ellenére, ami a fiú szüleivel való találkozás során történt.

– Természetesen így lesz. Sőt már most egy pár
vagyunk.

Lucien elengedhetetlennek érezte, hogy ezt egy újabb
csókkal pecsételje meg, és Phillyt csak az térítette vissza a
földre, amikor a fiú válla fölött a pillantása egyszer csak a
mosogatóra esett.

– Jobb, ha most abbahagyjuk – mondta. – Mindjárt itt
vannak a szüleid, akiket el kell bűvölnöd a főztöddel. Mit
készítesz?

Elég volt gyorsan szemrevételeznie a konyhát ahhoz,
hogy lássa, nem holmi gyorsan összedobott, laza vacsora
készül. Sokkal inkább egyfajta „Fine Dining” miliő – így,
nagybetűkkel. A mosogatóhoz lépett, és kinyitotta a forró
vizes csapot.

Lucien hátrasöpörte a haját a homlokából.
– Az volt az elképzelésem, hogy legyen egyszerű.

Pástétommal kezdünk; az már a fagyasztóban hűl. Utána
egy jó kis Wellington-bélszín, amihez felhasználtam a
húst, amit Seamus valószínűleg a vasárnapi ebédhez
tartogatott. Nem volt időm tésztát készíteni, de
szerencsére találtam mélyhűtöttet. Desszertnek pedig
csokitekercset készítettem. Mindent tényleg a lehető



legegyszerűbben.
Philly nem tudta abbahagyni a mosolygást, mert

boldog volt, és nagyon szerelmes ebbe a fiúba.
– Azt gondoltam, jobban megadod majd a módját, ha a

szüleidet kell vendégül látnod – jegyezte meg.
Beletelt pár másodpercbe, mire Lucien ráébredt, hogy

viccel.
– Nem érdemlik meg, hogy megadjam a módját. – A

homlokát ráncolta, mint akit aggaszt valami. – Halálra
szekálnak minket, ha hagyjuk.

Phillyt nyugtalanította Lucien komoly arckifejezése,
ezért így szólt:

– Tehát ne hagyjuk.

Anthea este nyolckor érkezett vissza Lucien szüleivel.
Hoztak magukkal egy kis bort is, ami Peter kiváló
gyűjteményéből származott. Lucien leszavazta Philly
javaslatát, hogy tegyék be egy rövid időre a mikróba, hogy
elérje a megfelelő hőmérsékletet, és inkább áttöltötte. Fel
sem merült az emberben, hogy a kancsó máskor Philly
virágosstandján szokott díszelegni, benne egy szép
csokorral.

– Rendben – szólalt meg Seamus az asztalfőn –, lássuk
azt a bort. Jasper! Megteszi, hogy az asztalnak azon a
felén kitölti? Nem akarok átnyúlkálni felette.

– Hm – Camilla összeszűkült szemmel figyelte a férje
kezét, miközben a bort öntötte. – Ha nem tévedek, ez egy
virágváza. Eltévesztetted, Lucien?



– Erről szó sincs – vette védelmébe Seamus. – Ez nálunk
hagyomány, hogy vázából öntjük a bort. Igaz, Philly?

A lány egy köhintéssel helyeselt, aztán odanyújtotta a
vajat Camillának. Talált az egyik konyhai eszközökkel teli
fiókban egy vajforgácskészítő kést, és olyan gyönyörű
halmot épített a göndör, aranyszín forgácsokból, hogy
nagyapja szerint maga Shirley Temple is (legyen az bárki,
gondolta Philly) megirigyelhette volna.

– Ó, ez aztán a tökéletes retró! – kiáltott fel Camilla. –
Annak idején én a leányiskolában tanultam, hogyan kell
ilyet készíteni. – Csodálkozva nézett Phillyre, vajon
hogyan jöhetett rá magától a dolog nyitjára, hiszen az
egyértelmű, hogy nem járt svájci lányneveldébe jó modort
tanulni.

– Mindenkinek van itala? Anthea, drágám, te csak egy
fél pohárral iszol?

– Vezetek, Seamus – felelte szigorúan őladysége.
– Ebben az esetben viszont én nem iszom, és

hazaviszlek vacsora után. Tehát, mindenki? – Seamus
megemelte a poharát, eltökélve, hogy kicsit feldobja a
hangulatot. – Igyunk a mi csodás séfünkre, Lucienre.

– Idővel kiderül, tényleg csodás-e – vetette közbe
kurtán Jasper.

– Jobb, ha tőlem tudja, tényleg nagyszerű. – Seamus
egy pillanatra kiesett a sármos ír úriember szerepéből.

– Valóban az – erősítette meg Anthea is. – Mivel én
kívülálló vagyok, nem mondanám, ha nem így lenne. És
hadd mondjam el nektek, hogy a házbeli nagy selejtezés



könnyen kicsúszhat Kirstie kezei közül. – Jasper és
Camilla felé fordult. – Mutattam azt a nagy halom papírt
és bútort. Mindet ki akarja dobni!

– A lomtalanítás nagy divat manapság – jegyezte meg
Camilla.

Anthea megvetően horkantott.
– Néha már túlzásba esnek az emberek – jelentette ki.

– És azt is meg kell állapítanom, mintha az a lány
túlságosan is otthonosan érezné magát.

Camilla bólintott.
– Azt a benyomást kelti a szemlélőben, mintha ő

birtokolná a helyet – fordult Anthea felé. – Elég szívszorító
lehet a fiát ilyen elnyomás alatt látnia. – Phillyre nézett,
elkomorult az arca, és felemelte a poharát.

Anthea hevesen megrázta a fejét.
– Peter tud vigyázni magára – bizonygatta. – Lucien! Ez

a pástétom remek! A pirítós is nagyon finom.
– Én magam készítettem a kenyeret – felelte

jelentőségteljesen Lucien.
– Annak idején mi Melba-pirítóst készítettünk –

mondta Camilla. – Jó mulatság!
– Azt is a leányiskolában tanulta a vajforgácsok

mellett? – kérdezte Philly ártatlanul, de úgy érezte,
mintha gúnyos oldalvágás lenne.

– Igen. Délelőtt főzés, délután egyebek – mesélte
Camilla, aztán a fiához fordult. – És hogy van a Dadus,
drágám? Mindig annyira imádott téged! Mi pedig tudtuk,
hogy vele biztonságban vagy. És te is szeretted.



– Igen? Most már csak arra emlékszem, milyen rosszul
főzött, és milyen aprócska adagokat mért ki. Mindig
kijárkáltam a konyhába, és valami nassért könyörögtem.

– Ó, biztosan nem – vágott közbe Camilla.
– És olyan rövidre vágta a körmömet, hogy napokig fájt

utána – folytatta Lucien. – Kér még valaki pástétomot?
– Sohasem hittem volna, hogy ezeket a szavakat

dühösen is ki lehet ejteni – motyogta Seamus.
Anthea átnyúlt az asztalon, és kivett egy újabb szelet

pirítóst.
– Lorna fia is Kirstie-vel volt. Segít neki selejtezni.
– Hogy sikerült a franciaországi útja Jackkel?
– Végül nem Franciaországba ment – közölte Anthea –,

hanem Salcombe-ba. De biztos vagyok benne, hogy
hamarosan mindent megtudtok. Nem Jackkel volt.

Ez váratlan hír volt, de mivel nem tartozott az
általános beszédtémához, Philly egyelőre inkább
körbenézett, mindenki befejezte-e az evést.

– Elvehetem az edényeket? – kérdezte aztán a benne
lakozó pincérnő.

– Ó, ne fáradj – felelte Anthea –, átadogatjuk
egymásnak.

– Akkor segítek Luciennek.
Ahhoz képest, hogy megfőzte a vacsorát a szüleinek,

aztán a konyhában a vacsora mellé vázából felszolgált
bort ivott, a fiú igazán sok időt szánt a tálalásra.

Philly szerencsére a nagyapja tanításai szerint forrón
tartotta a tányérokat. Figyelte, ahogy Lucien óvatos



mozdulatokkal szeletelte a Wellingtont, a tésztát, a
vékony réteg pármai sonkát, a finomra vágott gombát és
végül a marhahúst.

– Tökéletes – jelentette ki, amikor úgy találta, az étel
közepe is pont olyan, mint akarta.

Eddig Philly megértette. Az ezt követő mániákus
aprólékoskodás azonban már kissé bosszantotta. Amikor
pedig azt látta, hogy a fiú a pecsenyelét csöppenként méri,
majd a cseppekből egy felkiáltójelet rajzol, elfogyott a
türelme.

– Az isten szerelmére! Csak tedd a tányérra!
De Lucient nem lehetett siettetni. A vékony

sültkrumpli-szeleteket piramisba rendezte, a pürét
tökéletes halomba.

– Legalább a habzsákot nem vetted elő – morgott
Philly. – Ezeket vihetem már?

– Még kellene a répa.
– Csak tegyük bele egy tálba a maradék krumplival

együtt. Gyerünk már! Csak családtagok!
– De most vizsgáztatnak engem, Philly – mondta a fiú

elszántan. – Muszáj, hogy olyan legyen, ami átmegy a
teszten.

A lány rádöbbent, Lucien milyen erősen koncentrál,
hogy tökéletes legyen a vacsora, és megesett rajta a szíve.
Neki sem volt felhőtlen a kapcsolata a szüleivel, de ő
legalább biztos lehetett benne, hogy őszintén szeretik.
Lucien családjában ez sem volt egyértelmű. Azt akarták,
hogy jól alakuljon a fiuk élete, de csakis a saját fogalmaik



szerint tudták elképzelni.
– Persze hogy átmegy – sietett megnyugtatni. –

Fantasztikus vagy.

Túl voltak a Wellingtonon, feltálalták a desszertet. Philly
szerint tökéletes volt. Amikor ezt hangoztatta, többen
csatlakoztak hozzá, de a könnyed csokoládéillat sem tudta
elfedni a megítéltetés fenyegető rémét.

– Beszélnünk kell, Lucien – fordult a fiához Jasper, aki
valószínűleg bosszús volt, hogy mások ihatnak, ő meg
nem.

– Miért nem mentek át a dolgozószobába? – javasolta
Seamus.

– És tekerjétek feljebb a fűtést, ha szükséges – tette
hozzá Philly.

Anthea és Camilla felemlegettek pár közös ismerőst egy
csésze kávé mellett, mialatt Philly és Seamus igyekezett
eltakarítani a vacsora romjait. Az étel csodálatosan
sikerült, de a főzőedények és az étkészlet túl nagy
mennyiség volt ahhoz, hogy be tudják tenni a
mosogatógépbe, még így is, hogy Philly a főzés során
egyszer már elmosogatott.

Mialatt sikált, törölt és az eszközök helyét keresgélte,
marcangolta az aggodalom. Vajon Jasperben hagyott-e
olyan mély benyomást a kedvenc étele, hogy cserébe
nyújt egy kis anyagi támogatást a fiának?

Egy idő múlva a két férfi kilépett a dolgozószobából.
– Gyere, Camilla. Induljunk haza – utasította kurtán a



hitvesét Jasper. – Nem tudjuk észszerűségre bírni a fiút.
Lucien még az apjánál is zordabb arcot vágott, ami

nem volt kis teljesítmény. Philly megfogta a karját, és
maga mellé húzta.

– Mi történt?
– Igen egyszerű, drágám – felelte Jasper. A hangja

leereszkedő és fölényes volt. – Tudom, hogy Lucien
Roderick támogatására számított, de inkább én
ajánlottam fel neki némi hozzájárulást.

– Tényleg megtenné? – kérdezte Philly.
Jasper lehorgasztotta a fejét.
– Bizonyos körülmények között. Ha Lucien azt

szeretné, hogy támogassam ezt a nevetséges
pékvállalkozást, akkor be kell bizonyítania az
eltökéltségét. Azaz haza kell jönnie velünk, el kell mennie
dolgozni egy igazi pékségbe, hogy valóban elsajátítsa a
szakmát. És véget kell vetnie a kapcsolatának magával. –
A fogsorát a lányra villantotta. – Nem akarom
megbántani, de ha a fiú sikerre akarja vinni az üzletet,
nem hagyhatja, hogy egy nő elterelje a figyelmét. Akkor
sem, ha netán csinos. – Olyan pillantást lövellt Philly felé,
amiből kitűnt, hogy nem bóknak szánta a mondatot.

– És én elutasítottam – szólalt meg Lucien. – Ezek
számomra elfogadhatatlan feltételek. Valaki mástól
fogom megszerezni a támogatást.

– Nos, Rodericktől biztos nem – mondta Jasper, és a
fiára bámult. – Megígérte, hogy nem ad neked pénzt.
Tökéletesen megértette az érveimet, hogy azt szeretném,



ha csak nekem tartoznál, és senki másnak. – Egy
pillanatig hallgatott. – Hamar rá fogsz jönni, hogy ha én
nem támogatlak, akkor senki sem fog.

Philly émelyegni kezdett.
– Lucien! Kijönnél velem a kertbe? Beszélnünk kell.
– Nem várunk rád – mondta Camilla. – Haza akarok

érni.
– Nem kell szállítanotok – mondta Lucien. – Van egy

furgonom.
– Gyere, Lucien! – Philly megragadta a fiú karját.
Kellemes volt a házon kívül, ahol nem ülte meg a

hangulatot Lucien szüleinek nyomasztó jelenléte. Philly
beszippantotta a lonc illatát, aztán megfogta a fiú kezét.

– Figyelj rám! – mondta sürgetően, miközben
megszorította a kezét, és mélyen a szemébe nézett. – Ha
hajlandók támogatni a kenyérüzleted beindítását, muszáj
elfogadnod.

– Nem! Ha ez azzal jár, hogy el kell hagynom téged,
akkor nem. Apám ezt egyszerűen nem hajlandó
megérteni. Számára az üzlet mindig fontosabb volt, mint
az emberek – vagy a szerelem.

Philly az ajkába harapott, és erővel kellett
visszatartania a könnyeket.

– De nem tarthatnak örökké börtönben. Ha majd az
üzleted beindul, és már működik, vagy akár korábban,
megkereslek. Nem utasíthatod vissza ezt a fantasztikus
lehetőséget miattam.

– Neked is megvan a magad munkája itt. Nem adhatod



fel csak azért, mert az én rosszindulatú apámnak saját
elképzelései vannak.

– Beindíthatok másutt is egy új növényneveldét.
– Nem, drágám. – Most sokkal gyengédebb volt a fiú

hangja. – Téged minden ideköt. Nem szakíthatlak el
mindattól, amit már felépítettél. És azt akarom, hogy az
enyém is itt legyen. – Sóhajtott. – Megpróbáltam
elmagyarázni apámnak, miért tökéletes ez a hely – még
ha a te jelenlétedet nem számítom is, de nem akarta
felfogni. Nem megyek velük!

Philly nagyot nyelt.
– Menj vele most. Tedd meg, amire kér. Dolgozz egy

pékségben. Mutasd meg neki, milyen eltökélt vagy. Aztán
megpróbáljuk másik irányba terelni a dolgokat.
Komolyan, Lucien! Azt akarom, hogy megtedd!

– Miért nem érted? Nem fogja hagyni, hogy
kapcsolatban maradjunk! Ha velük megyek, lehet, hogy
hónapokig nem tudunk majd egymásról. Nem vagyok rá
képes.

Philly összehúzta a szemét, hogy visszatartsa a
könnyeket, és ne lássa Lucient sem, mert tudta, másképp
nem lenne bátorsága kimondani azt, amiről tudta, hogy ki
kell mondania.

– Még fiatalok vagyunk, Lucien. Az egész élet előttünk
áll, hogy együtt töltsük. Ragadd meg a lehetőséget – lehet,
hogy több ilyen nem lesz.

Lucien sóhajtott.
– Az apám azt gondolja, ha nem tartjuk a kapcsolatot,



el foglak felejteni. De nem így lesz! Sosem lennék rá
képes!

– Akkor be kell bizonyítanunk, hogy nincs igaza –
mondta Philly eltökélten, a könnyeivel küszködve. – Be
kell bizonyítanunk, hogy a szerelmünk ezt is túléli. Tedd
meg, amire kérnek, szerezd meg a szükséges támogatást;
aztán valahogy mindent megoldunk.

– Ó, istenem! – Lucien hangja rekedt volt.
Egészen addig átölelve tartották egymást, míg egyszer

csak egy hang szólalt meg mögöttük. Seamus volt az.
– Philly! Lucien szülei várják, hogy választ kapjanak.
– Menj! – mondta a lány.
Az egy másodpercig a két tenyerébe fogta Philly arcát,

aztán sarkon fordult, és bement a házba.
– Minden rendben van, kicsikém? – kérdezte Seamus.
Philly bólintott.
– Végtére is jobb, mint ha háborúba menne. – Azzal a

nagyapja karjába vetette magát, és kitört belőle a
zokogás.



Hu szonh arm adik  fe j ezet

Semmi sem javítja jobban az ember hangulatát, mint egy
új feladat, állapította meg Lorna, miközben a kocsija
csomagtartójában keresgélte az eszközöket, amelyekre
szüksége lehet Antheánál. Jacket egy pillanatra sem tudta
kiverni a fejéből, és az emléke úgy gyötörte, akár egy
folyamatosan lüktető seb, ám az Anthea kertjében most
felfedezett terület legalább egy új, kellemesebb témát
adott a gondolatainak.

A kertészfelszerelése már a helyszínen volt, de
előkészített pár további szerszámot, kötelet, metszőollót,
ágnyesőt, különféle méretű fűrészeket, néhány
nejlonzacskót meg többféle kesztyűt, többek között egy
kevlárból készült darabot a szederindákhoz. Már rajta
volt a tüskeálló védőnadrágja is. Egy batyuban magával
vitt pár brownie-t, néhány palacsintát és egy termosz
kávét.

– Olyan, mintha szafarira utaznék – mormolta,
miközben elindult a kert felé. – Már csak egy parafa kalap
meg egy iránytű kellene, és indulhatnék is.

Mosolygott ugyan önmagán, de élvezte is a helyzetet,



mintha egy különleges kirándulásra készülne az
ismeretlenbe. Talán sikerül fizikailag annyira elfáradnia,
hogy végre el tudjon aludni, és ne riasszák fel
minduntalan a „mi lett volna, ha” gondolatok.

Anthea már várta; ő is felszerelkezett a természet ellen
vívott csatához. És a természet nem nyerhet, tette hozzá
gondolatban Lorna, legalábbis ezúttal nem.

– Jó reggelt, Lorna! – kiáltott oda az érkezőnek. – Philly
is hamarosan itt lesz. Ő majd mindent elmesél, de
valójában Seamus hívott fel, hogy nem tudunk-e
elfoglaltságot adni a lánynak.

Lornának az volt az érzése, hogy Anthea sokkal többet
tud erről a „minden”-ről, mint amit hajlandó megosztani
vele, és ez kissé bosszantotta, bármi legyen is az.

– Remek, hogy ő is itt lesz. Minden segítő kéz jól jön. Ó,
már meg is érkezett.

Philly tartott feléjük, aztán az eszközeit betette a
talicskába a két asszony holmija mellé.

– Jó reggelt. – Mintha egész éjjel sírt volna, a szeme
vörös és püffedt volt, színben harmonizált az orrával.

– Ó, kedvesem! – Lorna nem tudta visszafogni
megdöbbenését. – Borzalmasan nézel ki. Mi a baj?

Philly megvonta a vállát.
– Elküldtem Lucient. Visszament a szüleihez. Most

hónapokig nem fogjuk látni egymást.
Lorna még jobban elhűlt.
– Miért? Olyan kedves fiú! Miért kellett elküldened?
– Igen, tényleg kedves – helyeselt Philly. – De a szülei



nem azok. Nem támogatják a vállalkozását, ha nem
bizonyítja be nekik, hogy képes kitartani az elhatározása
mellett, és addig nem találkozhatunk, amíg nem győzi
meg őket. – Újra vállat vont. – Ebben persze van valami,
de nagyon ocsmányan viselkedtek. És szerintem nem is
igazán Lucienről szól az ügy. Talán a pénzt is odaadnák
neki, ha én nem lennék a képben. De mindenáron el
akarnak választani minket egymástól. – Megköszörülte a
torkát, és próbálta visszanyelni a kitörni készülő sírást. –
De nem fog nekik sikerülni. Soha. Indulhatunk?

– Jó ötlet – felelte Lorna. – Hol kezdjük? Talán először a
suhángokat kellene kiirtanunk.

– Láncfűrész kell hozzá – vélte Philly. – Kapitánynak
van. Felhívjam, hogy hozza át, Anthea?

– Vagy hívjunk egy favágót? – javasolta Lorna.
Anthea felé fordultak, melyik megoldást választja.
Az idős asszony a fejét rázta.
– Nem. Nem akarok a favágókra várni, és Seamustól is

nagyon kedves, hogy ajánlkozik, de azt akarom, hogy mi
magunk csináljuk. Ez a mi közös kalandunk.

– De mi lesz a fákkal? – vetette fel Lorna. – Nagyon
hosszú időbe telne, mire mindet lefűrészeljük.

– Kölcsönkérhetjük a láncfűrészt – mondta Philly –, de
szerintem nem sok értelme lenne, ha nem vagyunk
járatosak a szakmában.

– Semmi gond – szólt közbe Anthea határozottan. – Van
láncfűrészem, a szakma meg szinte a kisujjamban van.

– Hogyhogy? – álmélkodott Lorna. Philly annyira



meglepődött, hogy torkán akadt a szó.
Anthea legyintett.
– Néhány éve kaptam Petertől egy utalványt, hogy

végezzek el valamilyen tanfolyamot egy kellemesnek
látszó intézményben. Amikor megpróbáltam jelentkezni,
már csak a horgolásra és a láncfűrészkezelésre volt hely.

– Atyaisten! – tört ki Lornából.
– Tudom, hogy különcködésnek hat, de úgy véltem,

egyszer még jól jöhet, hogy értek a láncfűrészhez –
folytatta Anthea, mintha ez lenne a világ
legtermészetesebb dolga. – És most bebizonyosodott, hogy
igazam volt. Hozom a felszerelésemet.

– Antheára vall, hogy a láncfűrészelést választja a
horgolás helyett – jegyezte meg Philly, amíg az idős
hölgyre vártak. – De miért is vagyunk itt? Én csak annyit
tudok, amennyit Kapitány mondott: jöjjek át, és kemény
munkára készüljek.

– Antheával odaát voltunk a Burthen-házban, és
végigböngésztünk mindent, amit Kirstie ki akart
selejtezni. Találtunk egy régi festményt, ami a kertet
ábrázolta az egyik emeleti szoba ablakából nézve – talán
éppen abból, amelyikben álltunk, és ez nagyon
felvillanyozott minket.

– És aztán? – sürgette Philly, pedig Lorna csak egy
szusszanásnyi időre hallgatott el.

– Találtunk pár kerttervet is. Úgy tűnik, a jelenlegi kert
területén túl van egy másik, amiről eddig senki sem
tudott. De egy csomó magról kelt kőris és szikomorfa állja



az utat arrafelé. Némelyik már egészen hatalmas, azokat
meg fogjuk hagyni. De Anthea el van szánva rá, hogy
kinyomozza, mi van ott.

Philly bólintott.
– És miért nem mentél el Franciaországba Jackkel?
Lorna meglepetésében habogni kezdett:
– Ó… hát… valami történt… sok-sok évvel ezelőtt… és

meggondoltam magam. Nem akartam vele menni.
– Nem szeretnél róla beszélni?
– Annyira ostobának érzem magam – vont vállat

Lorna.
– Biztos vagyok benne, hogy tévedsz.
– El fogom mondani, ha már nem érzem így.

Valószínűleg ki fogsz nevetni.
Most Philly vonta meg a vállát.
– Örülnék, ha nevethetnék egy jót. Az életem most elég

vigasztalannak tűnik. Legalább három hónapig, de lehet,
hogy hatig.

– Jaj, Philly, oké, segítek, hogy nevethess – és elmesélte,
hogyan látta meg a rajzot, és mennyire zavarba jött
miatta.

– Ez igazából nem vicces – vélte Philly, miután Lorna
befejezte a történetet. – Szerintem én is furán éreztem
volna a helyedben magam.

Lorna sóhajtott.
– Azt hiszem, Anthea úgy véli, nevetséges vagyok.
Mielőtt Philly válaszolhatott volna, megjelent Anthea.
Leginkább egy legófigurára emlékeztetett. A kezében



láncfűrészt cipelt, és tetőtől talpig kevlár védőfelszerelés
borította. Ez egy sisakot, kesztyűt, védőruhát és csizmát
jelentett. Lorna hallotta, ahogy Philly felhorkan, és
hirtelen ő maga is ellenállhatatlan vágyat érzett rá, hogy
felkacagjon. Rettentő komikus látvány! Egy szörnyű
pillanatig attól tartott, hogy hisztérikusan vihogni kezd,
mert egy hetvenes éveiben járó hölgy védőruhát visel. Az
ajkába harapott.

Anthea levette a sisakját.
– Semmi gond, nevessetek csak nyugodtan. Nem fogom

magamon tartani ezt a hacukát. Az én generációm nem
hisz az egészségben és a biztonságban; szerintünk semmi
baj azzal, ha a gyerek elszopogat némi ólombázisú
festéket, de a tanfolyamon azt mondták, kötelező
megvenni ezt az egész hóbelevancot.

Lorna most ébredt rá, hogy Anthea csak azért öltötte
magára mindezt, hogy felvidítsa őket. És az ötlet
működött. De görcsös röhögés helyett most egy széles
mosollyal jutalmazta a mutatványt. Máris sokkal jobban
érezte magát.

– Kár lenne nem használni, ha már megvetted. De a
fűrészben van benzin?

Anthea bólintott.
– Mindent ellenőriztem, amit kell. Na, indulás!

A fák közül jó néhány túl nagy volt Anthea fűrészének
kapacitásához, ezért azokat kihagyták. Lorna egy-egy
festékpöttyel jelölte meg a kivágásra szánt növényeket. A



kisebbeknek Anthea elszántan nekiesett. Hamar
kialakított egy megfelelő technikát, hogy könnyedén és
biztonságosan tudja kivágni a suhángokat. Ahogy az
önbizalmuk nőtt, néhány ölesebb fával is
megpróbálkoztak. Amikor Anthea elfáradt, Philly, aki
alaposan megfigyelte az eljárást, elkérte a
védőfelszerelést, és átvette a fűrészt.

Végül elérkeztek egy régi falhoz, amit vastag
rétegekben fedett a hosszú évek alatt zavartalanul
sokasodó borostyán, erdei iszalag és földiszeder. Lorna
egy kevés loncot és vadkomlót is látott a növények között.

– Kíváncsi lennék, mióta vannak itt ezek – jegyezte
meg.

– Évszázados is lehet, meg sokkal fiatalabb is – felelte
Anthea. – Nem tudom, hogyan határozhatnánk meg. De
mindet le kell vágnunk. És vajon találunk alatta ajtót?
Egy ilyen falon kell lennie egy ajtónak.

– Jaj, ez pont olyan, mint A titkos kertben! – kiáltott fel
Philly. Lorna észrevette, hogy a lány sokkal vidámabb,
amióta a kezébe kapta a láncfűrészt. – Imádtam azt a
könyvet gyerekkoromban.

– Én még most is nagyon szeretem – mondta Lorna.
– Hm. – Anthea kevésbé volt érzelmes. – A történetben

mintha lett volna egy kulcs is ahhoz a bizonyos titkos
kerthez. Ha zárt ajtóra lelünk, esélyünk sincs, hogy
kulcsunk legyen hozzá. Be kell törnünk.

– Akkor betörjük – bizonykodott Philly. – Kemények
vagyunk! – Elharapta a mondatot. – Elnézést. Csak a



kevlár teszi. Kissé elszálltam.
– Valószínűleg megette a rozsda, de szerintem lesz ajtó

– vélte Lorna. – Mégpedig valahol a fal közepe táján. Ott
kellene kezdenünk a keresést.

Elvette az ágnyeső ollót a talicskáról, odalépett a
falhoz, és ott, ahol megítélése szerint a közepe volt, olyan
magasra felnyúlva, amennyire csak tudott, levágott egy
földiszederágat, néhány borostyánindát meg egy kis
iszalagot. Mialatt csokorba fogva igyekezett eltávolítani a
növényeket az útból, két társa is odalépett a falhoz. Lorna
éppen arra gondolt, hogy tüzet kellene rakniuk, amikor
Anthea felkiáltott:

– Megvan!
Nagyjából ott volt az ajtó, ahol Lorna gondolta. Egy

viszonylag magas, széles, boltíves bejárat.
– És nincs bezárva – mondta izgatottan Philly. – Sőt

félig nyitva van.
– Kár, hogy több száz évnyi aljnövényzet állja utunkat

– jegyezte meg Anthea.
– Szerintem tartsunk kávészünetet – javasolta Lorna. –

Aztán kinyitjuk az ajtót. Vagy bedöntjük.
Anthea talált egy fatönköt, leült, kortyolgatta a kávét

Lorna termoszából, és evett egy palacsintát. Philly és
Lorna állva evett. Bár a kávé jólesett neki, Lorna alig
várta, hogy folytassák a munkát. Érzékelte, hogy Philly is
türelmetlen.

– Talán máglyát kellene raknunk – javasolta Lorna. –
Valószínűleg jó nagy füstje lesz, mert a növények még



zöldek, de elég messze vagyunk a házaktól, szóval senkit
sem fog zavarni.

– Van erre valami szabály, ha jól tudom – vetette közbe
Philly. – Hat óra után szabad.

– Jaj, micsoda hülyeség! – kiáltott fel Anthea. – Tüzet
rakunk, és ha bárki kifogásolja, eloltjuk. De igazad van,
Lorna. Mindentől távol vagyunk, senkinek nem lesz
kormos a száradó ruhája. Ha átjutottunk az ajtón, hozok
valamit, amivel meggyújthatjuk.

Kellett hozzá némi erő, hogy átjussanak az ajtón, mert
nem értek el az útjukat álló növények gyökeréig. Amikor
már elég tág volt a nyílás, Lorna keresztülnyomakodott
rajta.

– Mit látsz odaát? – Anthea szemmel láthatóan maga is
alig várta, hogy szemügyre vehesse a kertet.

– Tartsatok ki. Még irtanom kell egy kicsit a dzsungelt
idebent.

Hamarosan elég tág lett a nyílás ahhoz, hogy Anthea
átférjen rajta, és Philly követte.

– Istenem, atyám! – kiáltott fel Anthea, miután
szemügyre vették a helyet. – Ez tényleg egy titkos kert, de
egyben dzsungel is.

És ekkor kibújt a nap egy felhő mögül, amitől minden
megváltozott.

– Varázslatos – lehelte Lorna.
Így is volt. A kertet megülte a csend, csak a madarak

csiviteltek, és a fákon keresztültörő fény mindent zöldre
festett. Bár javarészt elvadult, tövises növények vették



körül őket, a lelküket megszállta a béke.
– Csodás lesz – mondta Philly. – De sokat kell rajta

dolgoznunk.
– És lehet, hogy segítségre is szükségünk lesz – tette

hozzá Lorna.
– Akkor hívunk – mondta Anthea. – De segítetek

helyreállítani?
– Hát hogy a viharba ne! – felelte Philly, és mindnyájan

nevettek.

Nem sokáig ácsorogtak ott tétlenül a hely nyugalmát
csodálva. Fogták az eszközökkel teli talicskát, és
hamarosan minden vágószerszámot munkára fogtak.
Philly gyújtott egy máglyát, és amikor már akadályozta a
mozgásukat a levágott lonc, borostyán, a suhángok és
bodzaágak, összefogták a hulladékot, és a tűzre dobták.

– Egy részét komposztálnunk kellene – jegyezte meg
Lorna.

– Szó sem lehet róla – fortyant fel Anthea. A
hanghordozása kissé Seamusra emlékeztetett. – Először
fel kellene aprítanunk, és ahhoz túl sok.

– Hát, esetleg halomba rakhatnánk a lágyabb
növényeket, és később eldönthetjük, mit csináljunk velük.
– Lorna kisöpörte a haját az arcából. – Tartsunk még egy
szünetet?

– Jó lenne – felelte Philly. – Kapitány küldött egy kis
tortát.

– Én ebédet akarok, nem tortát – közölte Anthea. –



Legalábbis először ennék egy szendvicset. Menjek én, és
készítsek párat, vagy bejöttök ti is, megmosakodtok,
pihentek, esetleg isztok egyet, amíg elkészül?

A másik két nő egy pillanatig sem habozott.
– Mi inkább folytatjuk, ha hajlandó vagy hozni nekünk

pár szendvicset – mondta Lorna.
Nagyon elszántak voltak, de azért szusszantak egyet.
– Vajon mi volt a kert célja? – tűnődött Philly. – Miért

különítettek el a kertből egy részt?
– A nőknek – legalábbis azoknak, akik

megengedhették maguknak – mindig is voltak saját
kertjeik. Ezeket amolyan szentélyként használták, ahol
imádkozhattak, és ahová elmenekülhettek a
férfiközpontú világból – felelte Lorna. – Olvastam erről
egy könyvet. Teljesen magával ragadott. Megpróbálom
megkeresni, és kölcsönadom.

– El tudom képzelni, hogy egy ladynek, akinek mindig
rengeteg tennivalója volt, fantasztikus érzés lehetett,
hogy van egy hely, ahová egy kicsit félrevonulhat. – Philly
a homlokát ráncolta. – De vajon a ladyk maguk
gyomláltak, és ők végezték a többi munkát is? Vagy a
kertészük?

Lorna vállat vont.
– Biztos vagyok benne, hogy az emelgetésben férfiak

segítettek nekik.
– Erről eszembe jutott valami – mondta Philly. – Anthea

egyszerűen fáradhatatlan! Fantasztikus volt tegnap este,
ahogy Lucien szüleivel viselkedett.



– Elmeséled, mi történt? – Nemcsak Lorna volt rá
nagyon kíváncsi, hanem úgy érezte, Philly is szívesen
beszélne a történtekről.

Philly sóhajtott, és megtámasztotta a lábát a villán,
amit egy földiszeder gyökere alá szúrt be. – Egy nap majd
viccesnek fogjuk találni. Sőt egy kicsit talán már most is.

Lorna bátorítóan bólogatott.
– Luciennel épp visszaértünk, miután meglátogattuk a

keresztapját meg a világ legfélelmetesebb dadáját.
– Lucien keresztapjának van egy dadája? – Lorna

agyában zavaró képek kezdtek sorakozni pelenkát viselő
felnőtt férfiakról.

– Dehogy! Valaha Lucien dadája volt. De most a
keresztapjánál, Rodericknél házvezetőnő. Megvannak
egymással, de a nő rémesen főz, ráadásul alig ad enni
Rodericknek. Az alkoholfogyasztását is próbálja kordában
tartani, de a pasi nagyon trükkös.

– Bocsánat, de valami nem világos. Miért mentetek el
hozzájuk?

– Hogy megkérdezzük Rodericket, tudna-e valamennyi
pénzt adni Luciennek, hogy beindítsa a pékséget. De
Gonosz Mary Poppins, ahogy magamban hívtam azt a nőt,
nyilván abban a pillanatban feltárcsázta Lucien szüleit,
hogy beindítottuk a kocsit, így mire hazaértünk, ők már
ott lestek ránk a ház előtt.

– Ó, drágám, ez egyáltalán nem hangzik viccesen. Ez
egy rémálom.

– Igen, kész rémálom volt. Az viszont már inkább



komikus, milyen szörnyen viselkedtek, meg az, hogy
mennyire lepukkant a házunk azokkal a cikornyás
szőnyegekkel meg az óriási kanapéval, amiből kilóg a
tömőanyag. – Philly megvonta a vállát. – Te is láttad. De mi
már hozzászoktunk, meg egy csomó minden más jár az
agyunkban, nem az a legfontosabb, hogy kicsit
civilizáltabbá tegyük.

Lorna bólintott. Philly és Seamus háza nem volt éppen
elegánsnak nevezhető, de ez volt az otthonuk, és a nőt
bosszantotta a gondolat, hogy van, aki ennyire sznob. –
Visszataszítóan beképzeltek?

Philly bólintott.
– Kapitány elhívta Antheát, és ő tényleg nagy

segítségünkre volt. Bár végül mégsem úgy sült el, ahogy
reméltük. Azt mondták Luciennek, hogy menjen velük
haza, ha meg akarja szerezni a támogatásukat. Először
visszautasította. De rávettem, hogy tegye meg.

A hangja remegni kezdett, és elhallgatott.
– Ez volt a helyes döntés, és nagyon bátor voltál –

jegyezte meg Lorna. – Ha ti ketten be tudjátok bizonyítani,
hogy kitartotok a távolság ellenére is, a szülei előbb-utóbb
talán megbékélnek a tudattal, sőt talán még el is
ismernek végül. – Lorna mindenesetre úgy vélte, így
kellene történnie, és kis szerencsével így is lesz.

Ekkor futott be Anthea az ételekkel. Füstölt lazacos
szendvicseket meg néhány palackot hozott, amelyekben,
mint kiderült, gin-tonik volt, továbbá Seamus tortáját és
egy kést is rejtett a csomag.



– Keressünk egy kényelmes helyet, ahol megehetjük –
javasolta. – Nézzétek, ott van pár kő, azokra leülhetünk.

Miközben vidáman falatoztak, Lorna egyszer csak
megszólalt:

– Szerintem ezek szobortalpak, amiken ülünk.
– Igen, tényleg – helyeselt Philly. – Még az is lehet, hogy

idővel magukat a szobrokat is megtaláljuk, ha sikerül
kiásnunk őket a borostyán alól.

Anthea bólintott.
– És vajon mi az a nagy halom? Olyan, mint egy repülő

csészealj, amit benőttek a növények.
– Ezen már én is gondolkodtam – mondta Lorna. –

Szerintem az egy díszbarlang.
– Nahát! – lelkendezett Philly.
– Egy grottó? Az nagyszerű lenne – csatlakozott Anthea

is. – De miből gondolod, hogy az, Lorna?
– Ha ez itt a ház úrnőjének titkos kertje – illetve

valószínűleg inkább a Dower-ház úrnőjéé –, akkor
tartozhat hozzá egy grottó is.

Anthea nagyot nyelt.
– Gyerünk, lányok! Siessünk az ebéddel. Fel kell

derítenünk.
Amint elkezdték letisztogatni a növényeket a titokzatos

dombról, Lorna fejéből kiröppent az addigi kellemetlen
kérdés, hogy ebédidőben nem volt-e hiba meginni az erős
gin-tonikot. Ahogy a borostyánágakkal összetekeredett,
hajókötél vastagságú szederindákat cibálták, itt-ott
kődarabokat is magával rántott a sűrű növényzet. Aztán



végre megállhattak egy kicsit.
– Ez tényleg egy díszbarlang – állapította meg Anthea. –

Fantasztikus!
– Ez megmagyarázza, miért volt ott az a sok kagyló a

Burthen-házban – jegyezte meg Lorna izgatottan. –
Nyugat-Indiából szállították ide a visszatérő hajókkal.

– Tényleg? – kérdezte Philly. – Miért?
– A kagylódíszkészítést megfelelő elfoglaltságnak

tartották a nők számára. És a hajókban volt hozzá hely.
– Tehát ha a grottó tönkrement, fel tudjuk újítani –

jegyezte meg Anthea.
– Már persze ha a kagylódíszítéshez is értesz –

csipkelődött Lorna. – De nem lepne meg, ha abból is
végeztél volna tanfolyamot.

– Nem lehet túl nehéz, ha úgy gondolták, megfelelő
elfoglaltság a nőknek – horkantott Anthea.

– És mi legyen a szobrokkal? – kérdezte Philly. – Azokat
is fel tudjuk újítani? Az előbb megnéztem őket, és elég
szépek, csak kár, hogy itt-ott egész darabok hiányoznak
belőlük.

– Gyerünk, nézzük meg! – Anthea fürgén átlépkedett
az összegabalyodott növényzeten, és elindult a Philly által
jelzett irányba.

– A középső részük hiányzik. Egy kicsit szomorú
látványt nyújtanak – állapította meg Philly, miután
eltávolította a szobrok elől a növényzetet. – De valaha
biztosan gyönyörűek voltak, nem igaz, Lorna?

Lorna észrevette, hogy a többiek furcsa tekintettel



merednek rá.
– Igen, eredetileg tényleg nagyon szépek lehettek. Nagy

kár, hogy hiányzik a felsőtestük! Rettentő hosszú időbe
telne a restaurálásuk. Valószínűleg nem érdemes
nekiállni.

Anthea összevont szemöldökkel nézett rá.
– Ez nem rád vall, Lorna. Tudtommal te nagy

újrahasznosító vagy.
Lorna tett egy kézmozdulatot, mintha szemléltetni

próbálná a hiányos szobrok láttán támadt érzéseit. A nyílt
beszéd mellett döntött.

– Az a helyzet – kezdte őszintén –, hogy Jacket juttatják
eszembe. Ugyanilyen munkákkal foglalkozik
kőfaragóként. Nekem nagyon tetszett, hogy erre a helyre
nem léphet be egyetlen férfi sem.

Anthea pár másodpercig barátnője arcát
tanulmányozta.

– Rendben. Akkor nem újíttatjuk fel őket. Megkérem
Seamust, hogy szállítsa el innen, utána ismét férfimentes
övezetté válik a kert.

Lorna olyan érzéssel mosolyodott el, mint aki anélkül
érte el a vágyott eredményt, hogy kellően megdolgozott
volna érte.

– Köszönöm, hogy ilyen megértő vagy, Anthea.
– Tudok ilyen is lenni, hisz ismersz – mondta az idős

hölgy. – Most pedig felteszem a teáskannát, és telefonálok
Peternek. El kell mesélnem neki, hogy a kert
helyreállítása várhatóan nagyon sokba kerül.



– Nem fog örülni neki! – kiáltott fel Lorna riadtan.
– De igen – jelentette ki Anthea magabiztosan. – Ez

lehetne a születésnapi ajándékom. Úgysem tudja soha,
mit adjon, így kaptam például a láncfűrésztanfolyamot is.
De akár karácsonyra is elfogadom.

Philly a tekintetével követte az idős hölgyet, ahogy a
ház felé haladt, és megjegyezte:

– Lehet, hogy ez több évre való szülinapi ajándék
lenne.

– Tudom. De ha Peter örömmel kifizeti, én is boldog
lennék. Fantasztikus feladat. Ez biztosan elterelné a
figyelmünket a szomorú szerelmi életünkről.

Anthea hirtelen megállt, és feléjük fordult.
– Fantasztikus ötletem támadt! – kiáltotta oda. – Akár a

születésnapi partimat is tarthatnánk itt!
Lorna levegőért kapkodott, miközben minden erejét

megfeszítve igyekezett felidézni, mikor van Anthea
születésnapja.

Szerencsére Philly, akinek nem kellett tudnia, feltette
a kérdést:

– Mikor lenne az, Anthea?
– Még sokára! Szeptember tizennyolcadikán.
– De Anthea! – Lorna megrémült. – Jövőre talán

megszépülhet, de nézd meg, most milyen állapotban van!
Anthea futó pillantást vetett a lelapult növényzetre, a

kivágott fákra és a szederindahalmokra.
– Ugyan már – mondta bátorítóan. – Meg tudjuk

csinálni. Annyi pénzt költünk rá, amennyit csak kell. Vagy



még jobb, ha Petert vesszük rá, hogy állja a költségeket.
Jusson eszetekbe, hogy a kertet is milyen nagyszerűen
rendbe hoztátok a szoborkiállításra!

Lorna nagyot nyelt, aztán halk nevetésben tört ki.
Anthea nem az a nő, akit holmi apró kifogásokkal le lehet
szerelni.

– Borzasztó sokba fog kerülni, Anthea. Hihetetlen
mennyiségű növényre lesz szükségünk – és a nagy részére
kifejlett állapotban.

Philly bólintott.
– De ebben lehet, hogy tudok segíteni.
– Remek. Örülök, hogy vállaltátok a kihívást. Tudjátok,

mit? Hagyom a teáskannát a fenébe. Amire most
szükségünk van, az egy újabb nagy pohár gin.



Hu szonnegyedik  fe j ezet

Philly a titkos kertben csodálta a munka végeredményét,
ami azóta folyt, hogy kora nyáron felfedezték a helyet.
Nem tudott aludni, inkább felkelt, és egyenesen eljött ide.
Még tényleg nagyon korán volt – épp csak hajnalodott, és
Lorna valószínűleg még nem bukkan fel egy-két óráig.
Egyedül volt, és jegyzeteket készített, milyen növényeket
kell még beszerezniük Anthea nagy napjáig.

Mostanra a szeptember vörös és arany árnyalatokkal
gazdagította a gyep és a fák színét, és új tónusok jelentek
meg a bodza, a szikomor és a földiszeder zöldjében is.
Kevesebb mint két hetük volt a születésnapig, és a kert
még messze nem volt kész.

Ha nem lett volna állandóan olyan nehéz a szíve, most
nagyon elégedettnek érezhette volna magát az eredmény
miatt, mert embertelen mennyiségű munka volt a hátuk
mögött.

Eszébe jutott az a nap, amikor ők hárman, élükön a
talpig kevlárban pompázó Antheával, először vágtak
keresztül a dzsungelen. Felfedeztek néhány igazi kincset
a grottón és a Lorna által kidobásra ítélt szobrokon kívül



is. Ott volt például a sok futórózsa. Lorna visszavágta őket,
ellátta tápanyaggal a földjüket, locsolgatta, sőt talán még
költeményeket is olvasott nekik, hogy ilyen gyönyörű új
hajtásokkal reagáltak. Jövőre, kis szerencsével, talán újra
virágot hoznak. Némelyik fafajta már őszi színekbe
kezdett öltözni. A korábban a kertet rendetlen
bujtványokkal telenövő szömörce gondozott sorokba
rendezett, hosszú, hegyes, égővörösbe forduló levelekkel
büszkélkedhetett. A ginkgo legyezői sárgulni kezdtek.
Mostanra a japán juharok is pirosas árnyalatot kaptak.

Nem csupán a három nő fáradozott a kert felújításán.
Seamust, Leót és néhány további erős fiatalembert is
bevontak a nehezebb munkákba.

A grottó egyik fala és a mennyezet nagy része bedőlt, és
a törmelék eltávolítása nem volt kis feladat. Amikor az
időjárás nem engedte, hogy a kertészmunkákkal
haladjanak, Lorna egy lámpással a kezében lement a
barlangba, hogy a kagylókat visszarakosgassa a helyükre.

Egy rendes ösvényt is vágtak Anthea eredeti kertjén
keresztül a bekerített részhez. A kaput is megjavították, és
bár azóta is tárva-nyitva állt, a kertnek mégis titokzatos és
különleges hangulatot kölcsönzött.

Mindenki rengeteget dolgozott, de még mindig
tömérdek feladatuk maradt. Bár az igazsághoz tartozik,
ha Antheának nem támad az az őrült ötlete, hogy a
kertben tartsa a születésnapi partiját, valószínűleg közel
sem végeztek volna el ennyit.

A közös munka során Lorna és Philly nem sokat



beszélgetett, de egyszer, amikor megpihentek, miután
sikerült kiszedniük egy hatalmas fagyökeret, Philly
elárulta, mi a legnagyobb szívfájdalma.

– Tudom, hogy jól tettem, amikor rávettem, hogy velük
menjen, de nem mondtam el neki elég érthetően,
mennyire szeretem. Meg kellett volna tennem. Tudom,
hogy most nem léphet kapcsolatba velem, de ez nagyon
aggaszt.

– Biztos vagyok benne, hogy pontosan tudja, mennyire
szereted. – Lorna még most is lihegett egy kicsit. – Csak
olyasvalaki küldte volna el a saját érdekében, aki nagyon
szereti. Nagy fegyvertény, hogy megtetted. Szerintem nem
kellene aggódnod.

De Philly igenis aggódott – vagy csak vágyódott a fiú
után? Ha lefeküdt volna vele, most biztosabb lenne pár
dologban? Talán rendszeres kapcsolat híján Lucien már
el is feledkezett róla? A férfiak annyira mások. Hiszen
fiatal, egészséges, és fantasztikusan jó pasi. Talán vannak
körülötte más lányok is, akik csinosak, szívesen veszik a
közeledését, és ami még fontosabb – elérhetők.

Ismét elszorult a torka, és már várta, hogy elborítsa az
önsajnálat újabb tarajos hulláma, amikor pittyent a
telefonja, jelezve, hogy e-mailje jött.

Kivette a készüléket a farzsebéből.
Lucien írt, mégpedig a honlapján keresztül. Amikor

meglátta a fiú nevét, annyira megdöbbent, hogy
másodpercekig csak bámulta a kijelzőt.

A szülők elvették a telefonomat, benne az összes adattal,



meg a laptopomat is, de remélem, ezt megkapod.
Megcsörgetsz az új számomon? Itt megadta a
telefonszámát. Kaptam új készüléket, de azon nincsenek
rajta az adataid. Bármikor elérsz. Nagyon sürgős.

Philly reszkető és kissé nyirkos ujjakkal pötyögte be a
számokat. Az óta a rettenetes pillanat óta, hogy Lucien
beszállt a furgonjába, és elindult a szülei után, éjjel és
nappal csak arra vágyott, hogy végre hírt halljon felőle.
De közben arra is, hogy ne kapjon semmiféle hírt. Amíg a
fiú hallgatott, Philly tudhatta, hogy azt teszi, amit várnak
tőle. Szinte soha nem engedte meg magának, hogy
elképzelje, mi lenne, ha Lucien örökre eltűnne az életéből
– talán csak naponta egyszer, esetleg kétszer. És
alkalmanként semmivel sem rágódott rajta tovább
néhány óránál.

– Philly?
A lány majdnem elájult, amikor meghallotta Lucien

hangját.
– Igen!
– Istenem, annyira hiányoztál, és szerintem meg is

ölnének, ha rájönnének, hogy kapcsolatba léptem veled,
de szükségem van rád!

Philly azon kapta magát, hogy csak mosolyog, és
mosolyog. Nagyon jó volt hallani, hogy Lucien mit sem
változott.

– Bármire is van szükséged, én itt vagyok! – felelte.
– El tudsz jönni most hozzám? Egy pékségben vagyok.

Lesz egy nagy szakácsshow a hétvégén. A főnökömnek,



Geraintnek, akié a pékség, el kellett mennie, mert a
feleségénél a vártnál korábban megindult a szülés. Itt
vagyok egyedül, és segítségre van szükségem. Egy ember
kevés ennyi munkához…

Philly szíve táncba kezdett a gondolatra, hogy Lucien
szerint egyedül ő mentheti meg. De hisz ő nem pék! Sütni
is alig tud. Nem járna jól vele.

– Ó, Lucien, ha rajtam múlna, természetesen egy
szempillantás alatt ott teremnék, de nincs helyettem más,
aki tényleg tud sütni?

– Nem – éppen ez a lényeg. Ez egy verseny, amin csak
azok a profi pékek süthetnek, akiknek a nevét
jelentkezéskor leadták, máskülönben érvénytelen a
nevezés. De Gerainttel megbeszéltem, hogy képzetlen
segítőt bevonhatok.

– Hát én az vagyok. De hogyan lehet bizonyítani? A
bírók csak nem jönnek oda, és nézik, hogyan…

– Ki fogom deríteni. Szerintem biztosan alá kell írni
valami formanyomtatványt. – Philly hallotta a fiú
hangján, milyen izgatott és lelkes. – De tökéletesen fogod
csinálni. Tudom, hogy nem vagy pék, de tudsz tüzet
gyújtani, és régimódi fatüzelésű kemencét fogunk
használni. A többire majd megtanítalak.

Philly nem vitatkozott tovább. Lucien olyan optimista.
Abban ugyan kételkedett, hogy a fiú ilyen rövid idő alatt
be tudná tanítani, de nem érdekelte. Csak arra vágyott,
hogy Lucien társaságában lehessen.

– Néhány dolgot még el kell itt intéznem, aztán indulok



is. Add meg a koordinátákat…

Amikor elköszönt Lucientől, ránézett az órájára. Még csak
negyed nyolc volt. Úgy döntött, elmegy Lornához. Ha még
nem kelt fel, küld neki egy e-mailt, hogy ne zavarja.
Tudta, hogy Lorna úgy vetette bele magát ebbe a
munkába, mintha az élete függene tőle, ami mindennap
korai kezdést és kései befejezést jelentett. Phillyben ehhez
társra is talált. Bár ritkán hozták szóba, tudták, hogy
mindketten ezzel próbálják elterelni a figyelmüket a
kínzó szívfájdalomról.

De most Philly úgy érezte, több centivel a föld felett
lebegve közlekedik, hiszen találkozhat Luciennel,
mégpedig aznap! Próbálta kordában tartani az örömét,
miközben beült a kocsijába, és elindult Lorna háza felé.

Lornát az épület előtt találta. Éppen valamit pakolt az
autójába.

– Helló! – köszöntötte Phillyt. – Te meg mit keresel itt
ilyen korán?

– Helló! – Philly képtelen volt leplezni izgatottságát. –
Be kell vallanom valamit. Kaptam egy e-mailt Lucientől.
Segítségre van szüksége, ezért meglógok egy kis időre. Egy
kicsit bonyolult az ügy, mert ha jól értem, egy pékre lenne
szüksége, de a pékség, ahol dolgozik, valami versenyen
vesz részt, ezért csak képzetlen munkaerőt vehet igénybe.
De engem ez nem is érdekel. Megyek. Remélem, nem
utálsz meg örökre, hogy ilyen csúnyán cserben hagylak.

– Emiatt ne aggódj – villantott rá egy mosolyt Lorna. –



Elboldogulunk. De mi lesz az üzlettel? Tudom, hogy
Seamus hihetetlen lelkesedéssel süt, de nincs szüksége
valakire, aki eladja a tortáit?

Philly megvonta a vállát.
– Szerintem könnyen talál magának segítséget.
– Ne vegyem át addig a virágaidat?
– Lenne rá időd? A kertben még mindig nagyon sok a

tennivaló!
Lorna bólintott.
– Kifejezetten jót fog tenni, ha tartok egy kis szünetet.

Megcsinálom, amennyit tudok, és odatesszük Seamus
süteményei mellé.

Philly már majdnem indult is.
– Nézz rá, kérlek, a neveldére… van pár növény, ami

éppen most hajt. És vegyél el közülük nyugodtan bármit,
amire szükséged van. Ó, igen, egy rakás muskátli virágzik
hamarosan. El is felejtettem szólni. Még a nagy
bemutatóra neveltem őket, de nem hajtottak ki időben.
Nagyon jó vétel volt. Remélem, Anthea nem találja majd
túl kommersznek…

– Azt mondta, színeket akar bármi áron – vetette közbe
Lorna. – Ezt hagyd csak rám. Menj, és keresd meg azt a
fiút!

Philly újra elindult, de megint megtorpant.
– Támadt egy ötletem. Ha szükséged van valamire, itt a

jegyzetfüzetem. Minden kapcsolatom benne van. Ha
netán kell valamire.

Lorna elvette tőle.



– Nagyon kedves tőled, hogy ezt rám mered bízni,
Philly.

– Tudom, hogy nem fogod elhagyni, és lehet, hogy
hasznos lesz, ha valakit el akarsz érni – sosem lehet tudni.
Nagyon sajnálom, hogy éppen most hagylak cserben,
amikor a leginkább szükséged lenne segítségre.

– Semmi gond! Indulj már! – nógatta Lorna. – Tegyél
meg mindent, hogy segíts Luciennek.

Philly hazaszáguldott, hogy összecsomagoljon, és
tájékoztassa a nagyapját a legújabb fejleményekről.

Pár szót beszéltek, aztán Philly feldübörgött az
emeletre, hogy egy-két dolgot behajigáljon a hátizsákjába.

– Menj csak, lányom. És már megérte, ha netán úgy
jössz vissza, hogy meg tudsz sütni egy rendes veknit.

A lány nem egy ilyen ipari épületre számított, de a
navigáció szerint a megfelelő helyre érkezett. Ahelyett,
hogy elindult volna, hogy megkeresse a megfelelő
egységet, inkább leparkolt, és küldött Luciennek egy
üzenetet.

Maradj, ahol vagy, írta vissza a fiú. Megkereslek.
Két perccel később Phillyt már Lucien karjai ölelték,

olyan szorosan, hogy azt hitte, mindjárt megfullad. A
hosszú ölelést egy rövid, de igencsak eltökélt csók zárta.
Időbe telt, mire Philly újra rendes ütemben tudott
lélegezni.

Lucien kézen fogta.
– A kocsid jó helyen van itt – mondta. – Gyere. Nincs



vesztegetni való időnk.
Amikor beléptek az üzemhelyiségbe, Philly első

gondolata az volt, hogy otthonosabb és rusztikusabb
látványra számított ennél a rozsdamentes acélból készült,
csillogó gyártósornál, a második pedig az, hogy Lucien
borzalmasan néz ki.

– Nem hagynak neked elég ebédidőt? – kérdezte. –
Olyan sápadt és sovány vagy.

Lucien nevetett.
– Egyszerűen csak ritkán járok ki a szabadba. Már az

éjszaka közepén nekikezdünk a munkának, hogy
reggelre ott legyen a kenyér frissen a boltban.

– Van egy bolt is? Úgy értettem, valami versenyre
készülsz.

Lucien bólintott.
– Van bolt is. Most úgynevezett „hagyományőrző

kenyeret” sütünk, ami fatüzelésű kemencében készül.
Arra gyakorolunk. Nem baj, ha dolgozunk, miközben
beszélgetünk? Tedd a táskádat abba az öltözőszekrénybe,
vegyél fel egy fehér munkaruhát meg egy sapkát. És
kérlek, gyújtsd be a tüzet.

– Ez a hely nem egészen olyan, amilyennek képzeltem
– jegyezte meg Philly, miközben körbekémlelt. – Jól
értettem, hogy azt mondtad, egy fatüzelésű kemencét kell
megrakni?

– Igen. Ott van. – Lucien egy hatalmas, öntöttvas sütőre
mutatott. – És ott a fa. – Egyik kezével egy rekesz felé
intett, ami tele volt egyformára vágott fatönkökkel. –



Mesterségesen szárított tűzifa.
– Azaz könnyű meggyújtani – jegyezte meg Philly,

miközben a haját egy fekete sapka alá gyömöszölte.
– Igen, de nem tudok folyamatosan a tűzgyújtással

foglalkozni – mondta bánatosan Lucien. – Komolyan,
képtelen vagyok mindent egyedül csinálni.

– Megértelek – felelte Philly –, és tényleg nagyon
örülök, hogy itt lehetek veled, és bár tudom, hogy csak
amatőrt hívhatsz segítségül, nincs valaki, aki több
hasznodra lehetne, mint én? Én kertész vagyok, nem
szakács.

A fiú elvigyorodott.
– Valóban. De egyben álmaim asszonya is vagy, többek

között ezért is téged kértelek meg rá, hogy gyere.
Philly kinyitotta a sütő nehéz ajtaját, és nevetségesen

boldognak érezte magát, miközben bekukkantott a
barlang méretű belső térbe.

– Nem vagyok benne biztos, hogy ez a munka annak
való, akinek inkább a palántaszedő kanál meg az ültetőfa
áll a kezére.

Lucien vállat vont.
– A szabály az szabály. Az ételkiállításon – említettem

már, hogy szombaton lesz? – a profik nevét előre le kell
adni a versenyzéshez.

Philly megállapította, hogy fekete sapkájában Lucien
fiatalabbnak és profibbnak tűnik.

– Geraint és az én nevem szerepel a leadott papíron. Ő
nem tud részt venni, de ha egy szakmabelit kérnék fel,



hogy ugorjon be helyette, és nyerünk, meg kellene
osztanunk a díjat. Ha viszont képzetlen munkaerőt
veszünk igénybe – kapsz majd egy új jelentkezési lapot, és
aláírod, hogy nem vagy álruhás pékmester…

Philly kacarászott a gondolatra.
– …akkor megnyerhetjük, és ezt nagyon szeretném,

Geraint nevében. Nagyon jó volt hozzám, és sokat
tanultam tőle. Elég kemény, de igazságos. Persze a
legvalószínűbb, hogy nem nyerek, de meg akarok tenni
mindent az ügy érdekében.

Olyan arcot vágott, hogy Philly eltökélte, ő is a lehető
legjobbat fogja kihozni magából.

– Mesélj még Geraintről.
– Apám távoli ismerőse. Szerintem apám abban

reménykedett, ha ilyen keményen kell nyomnom az ipart,
hamar fel fogom adni a terveimet. És hogy igazságosak
legyünk, előkészítette – de hagyjuk is. Én viszont imádtam.
És imádom most is. Ezt akarom csinálni, kenyeret akarok
sütni, és nem riaszt vissza a kemény munka.

Phillyn úrrá lett a büszkeség.
– Persze hogy nem.
Lucien vigyorgott.
– Természetesen, ha Geraint szemét lett volna velem,

talán mégis visszalépek, de ő is ugyanolyan sokat dolgozik.
Majdnem hét kilót lefogytam, amióta itt vagyok.

– Pedig már előtte sem voltál éppen dagadt.
Lucien vállat vont.
– Nagyon sokat jelentene ennek a pékségnek, ha



megnyerné a versenyt. Mindent meg kell tennünk érte.
– És van rá esély? Ha én vagyok a segéded? Tényleg

nagyra becsülöm az elszántságodat, Lucien, de a
fizetésedet inkább ne tedd fel rá.

– Aggodalomra semmi ok, felhagytam a
szerencsejátékkal. Belevetjük magunkat a melóba, és
mindent elkövetünk. Csak ennyit tehetünk. Most, kérlek,
gyújts tüzet, és amíg melegszik a sütő, adok pár leckét.
Van egy kis maradék tészta, amin gyakorolhatsz.
Csinálnunk kell egy csomó zsemlét. Ez a kovász…

– Erre emlékszem, meg az anyatésztára is.
– Így van. És akkor most két kézzel…

– Tudom, hogy őrültségnek hangzik, de figyelnünk kell a
sütőket – mondta Lucien. – Folyamatosan ellenőriznünk
kell a hőmérsékletet, hogy pont akkor kerüljön be a
kenyér, amikor tökéletes a hőfok.

– Pontosan értem. A fél szemeteket mindig rajta kell
tartani a sütőn – felelte Philly. – Tehát sohasem alszotok?

– De igen, váltásokban – magyarázta Lucien. – Lehetsz
te az első. Aztán én próbálom alfába tenni magamat.

Philly a fejét csóválta.
– Micsoda kifejezés! Mit szólna hozzá Dadus?
– Ó! – rikkantotta a fiú lelkesen. – Mondjuk el neki a

híreket. Tutira kinyírjuk vele.
– Ez nem valami kedves tőled.
– Ő az, aki nem kedves – ellenkezett Lucien. –

Borzalmasan viselkedett veled.



– De én akkor sem kívánok neki rosszat. Visszaszáll
rám a rossz karma.

– Oké, akkor én sem teszem. – Lucien szemében furcsa
fény ült, és nem lehetett eldönteni, hogy az alváshiánytól-
e, vagy a szenvedélytől. – Jól gondolom, ugye, hogy nem
szedsz tablettát, Philly?

– Nem, Lucien. Ír katolikus vagyok. Miért szednék
tablettát?

A fiú mélyet sóhajtott.
– Ha értelmesen végiggondoltam volna, mire készülök,

le kellett volna ugranom a boltba pár óvszerért. De nem
tettem. Így hát…

– Talán vállalhatnánk a kockázatot…– Philly hirtelen
mindenre elszántnak érezte magát.

– Azt nem tehetjük meg. Mi lesz, ha teherbe esel?
Rekordidő alatt össze kellene házasodnunk…

– Manapság már nem így van – mondta eltökélten
Philly.

– És a szüleid? Meg az enyémek? Felrobbannának a
dühtől!

– És nem kapnád meg tőlük a pénzt a pékséghez…
– Nem erről van szó, hanem az összes többiről. Mindig

azzal jönnének, hogy csapdába ejtettél. Nem, bele se
kezdjünk.

Philly mély csalódottságot érzett, még ha tudta is, hogy
a fiúnak igaza van.

– Oké.



A lány enyhén szédelgett. Az elmúlt három napban,
amióta belépett a pékségbe, aludt néha egy kicsit, de nem
sokat. Hajnali öt óra volt, a verseny napja. Ideje volt, hogy
megrakják a teherautót, és átfurikázzanak a vásár
helyszínére.

Ami az alvás terén hibádzott, azt Philly bőven
bepótolta a tanulás oldalán. Megtanulta, hogyan kell úgy
beszórni liszttel a munkapultot, hogy ne kerüljön belőle
túl sok a tésztába. Azt is, hogyan kell a kéztövével
lenyomni a tésztát dagasztáskor, miközben újra és újra
megformálja, amíg a gluténszálak összeállnak.
Megtanulta, hogyan ellenőrizze a tésztát egy kis
mennyiségű mintát az ujjai között megnyújtva, és azt is,
hogyan készítsen egyszerre két zsemlét, egyet-egyet
mindkét kezével, arról nem is beszélve, hogyan
kanyarítson ki egyetlen mozdulattal pontosan megfelelő
súlyú tésztát. Úgy érezte, mintha új személyiséget kapott
volna. Magvetőként érkezett, aki növényeket nevel, hogy
nagyra és terebélyesre nőjenek, most pedig pékként
dolgozik. Szó szerint tűzkeresztség volt, mégpedig
fatüzelésű kályhában: a pokolian forró lángok között
fantasztikus, különféle méretű és formájú veknik,
zsemlék és péksütemények készültek, nem is beszélve a
cukormázas buktákról, gyümölcskenyerekről és
briósokról.

– Kész vagy? Mindent fel kell pakolnunk a kocsira –
figyelmeztette Lucien. Még rosszabbul festett, mint
amikor Philly megérkezett, de közben szemmel láthatóan



fel volt dobva. Az adrenalin szinten tartotta a
lelkesedését. Ekkora elhivatottság láttán a lány őszintén
remélte, ha nem nyerik is meg a versenyt, legalább jól
teljesítenek. Lucien nagyon megérdemli.

– Azt hiszem. Őszintén szólva feladnám, ha több
tennivalóm lenne, mint eladni a holmit – felelte.

– Totál kimerültél miattam. Bocsánat.
Philly nevetett.
– Sokkal rosszabb ez annál. Nemcsak kimerítettél, de

kiabáltál, zsémbeskedtél, és csúfolódtál velem az elmúlt
napokban.

Lucien megütközve nézett rá.
– Drágám, én…
– Semmi gond. Nem zavart. És nagyon sokat tanultam.

Már-már azon kezdtem gondolkodni, ne legyek-e én is
pék!

– Hát ez klassz. És van még valami, amire készülök…
– Lucien, bármennyire szeretném, szerintem nem ez a

legmegfelelőbb pillanat a szenvedélyes szexhez.
A fiú bánatosan nevetett.
– Ne kísérts. De igazából azt akartam mondani, hogy a

szüleim is eljönnek.
Philly nagyon keveset aludt az elmúlt napokban, és

nagyon könnyen pánikba esett.
– Te jó ég! Mennem kell. Nem találkozhatok velük.
Lucien a fejét rázta.
– Nem. Ezt együtt csináltuk végig. Ha kitagadnak, mert

nem tartottam be, amit ígértem, hát úgy jártak. Egy



csapat vagyunk, Philly, és ha mást nem is tanultam az
elmúlt időszakban, azt biztosan tudom, hogy soha nem
akarok elválni tőled. Bármi történik.

– De Lucien, azon kívül, hogy egyetlen fitying nélkül
kiebrudalhatnak a családból, én rettegek tőlük. Úgy
néznek rám, mint egy ócska mocsárlakóra.

Lucien láthatóan zavarba jött.
– Miért pont mocsárlakó?
– Ne foglalkozz vele. – Nem ez volt a megfelelő pillanat,

hogy homályos eredetű, az íreket becsmérlő kifejezésekről
értekezzenek, amelyekkel évszázadokon át illették őket
ellenlábasaik. – Nincs elég bajom anélkül is, hogy a
szüleid megalázzanak? Jelenetet rendezzenek? Tényleg
ezt akarjuk nyilvános helyen?

Lucien ezt láthatóan mókásnak találta.
– Az én szüleim túlságosan is britek ahhoz, hogy

nyilvánosan jelenetet rendezzenek. Egyébként pedig
megkértem őket, hogy csak akkor keressenek meg, ha
véget ért a zsűrizés, akkor meg már mindegy lesz, hogyan
reagálnak. Gyerünk, induljon a roadshow! – mondta
végül.

Mindent kipakoltak, és a stand nagyon szép lett. Többfajta
kenyér díszelgett rajta különféle lisztekből, más és más
formában sütve. Néhány kerekded cipót kockás mintázat,
a hosszú vekniket hármas bevágás díszítette, mellettük
rövidebb bloomer és szögletes kenyerek, hogy a számtalan
különféle zsemlét ne is említsük. Philly büszke volt rá,



hogy része lehetett egy ilyen szép kiállítási anyag
megteremtésében.

Aztán feltették a péksapkájukat.
– Nagyon baba vagy ebben a sapkában – jegyezte meg

Lucien.
– Te viszont viccesen festesz a tiédben – felelte a lány.

Őszintén ez volt a véleménye, de így is szívdöglesztőnek
találta a fiút.

Lassan indult be a kiállítás, és Phillynek az az ötlete
támadt, hogy a szomszédos standon vásároljanak egy kis
vajat, és szeljenek fel néhány kenyeret, hogy a látogatók
rögtön meg is kóstolhassák a termékeket. A vaj olyan jól
illett a fatüzelésű kemencében készült kenyérhez, hogy a
sajtos-vajas pult is vásárolt tőlük pár veknit, amivel a
vajat tudták kínálni.

Nem sokkal később elérkeztek a zsűrizés feszült
pillanatai. Luciennek kérdéseket tettek fel; Philly már az
esemény előtt részt vett a tapasztalatlanságát kimutató
teszten; úgy tűnt, mindketten kiállták a próbát. De a
bírák nem árultak el semmit. Felemelték a vekniket,
megkopogtatták őket, szemügyre vették a héjukat,
szeleteket vágtak belőlük, és megvizsgálták a morzsát.
Mintát is vettek – ezen a címen olyan szép mennyiséget
magukba tömtek, hogy Philly inkább ebédnek, mint
kóstolónak nevezte volna. Egy idő után továbbálltak, és a
két fiatal megkönnyebbülhetett.

Tízkor már egyre többen gyűltek a stand köré. Philly
meg Lucien hamarosan alig látszott ki a munkából. Most



igen jól jött Philly eladói tapasztalata, amit a nagyapjával
közös pult mögött szerzett, habár ott sokkal nyugodtabb
körülmények között dolgoztak. Inkább a felszolgálás
során sajátította el, hogyan tudja elég gyorsan kezelni a
pénzt. Ezt a tudást jól lehetett alkalmazni itt is, ezért
sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudta árulni a
kenyeret, mint Lucien. A fiú viszont nagyon kellemes
csevegő volt. Lelkesen ecsetelte a kérdezősködőknek,
hogyan működik a fatüzelésű kemence, és miért ilyen
finom a benne sült kenyér.

– Ezt Geraint és a péksége érdekében tesszük –
ismételgette. – Nagyon fontos számára ez az üzlet. Ha ő
nem tud itt lenni, hogy az embereknek hírt adjon róla,
nekem kell megtennem. És az az utolsó látogató egy híres
gasztroblogger – tette hozzá büszkén.

– Jaj, de szuper! – Philly is fellelkesedett.
– Az jutott eszembe, Phil, hogy mivel úgyis olyan jó vagy

az eladásban meg a pénzezésben, nem lenne baj, ha
elmennék sétálni egyet? Hogy beszélgessek ezzel-azzal. A
networking nagyon fontos, főként mert azon
gondolkodtam, lehet, hogy egy online megrendelőfelületet
kellene csinálnunk egy teljes katalógussal, hogy bárki
elérhesse ezeket a klassz termékeket, akkor is, ha távol él
a gyártótól.

– Jó ötletnek hangzik. Menj csak. Én elboldogulok.
Nemcsak elboldogult, de kifejezetten élvezte, hogy

olyan terméket árulhat, ami ízlik az embereknek. Voltak,
akiket átirányított a szemben lévő tejtermékes standhoz,



és fogadta azokat, akik onnan jöttek át hozzájuk. Már
majdnem mindent eladtak, és Philly magában
megállapította, milyen fantasztikus érzéke van Luciennek
az üzlethez, amellett, hogy remek pék is. Ekkor felnézett,
és egy ismerős arcot pillantott meg.

Csak annyit mondott:
– Parancsoljon. Mit adhatok? – Mintha abban

reménykedne, hogy az előtte álló illető valahogy hirtelen
átváltozik, megszűnik Lucien anyja lenni, és nem néz rá
olyan szemmel, mintha magát Eliza Doolittle-t méregetné,
még a Higgins professzor-féle átalakulás előtt.

– Maga! – sziszegte Camilla. – Maga mit csinál itt?
– Kenyeret árulok. Luciennek segítek – felelte Philly.

Ideges volt, de felhorgadt benne a dac. Nincs miért
szégyellnie magát. Talán Luciennel ellenszegültek a szülői
akaratnak, de akkor is büszke volt arra, amit létrehoztak.
– Mit adhatok? – tette hozzá udvariasan.

– Nem akarok…
– Tessék! – Philly olyan ügyesen készített elő egy adag

kóstolót a megmaradt kenyerekből, hogy maga is büszke
volt rá. – Kóstolja meg ezt. Kovászos, de mi úgy véljük,
hogy mire kialakul a kellő textúra, már eltűnik a savanyú
mellékíz. És a fermentált ételek jó hatással vannak a
szervezetre – tette hozzá, reménykedve, hogy ezzel a
gondoskodó személy képet erősíti magáról Camilla
szemében, és kevésbé látszik alkalmatlan társnak a fia
számára.

Camilla keze önkéntelenül reagált a felé nyújtott vajas



kenyeres tányérra. Elvett egy darabot.
– Helló, anya! – Lucien jelent meg Camilla háta mögött,

aztán átölelte az asszonyt, és hatalmas puszit nyomott az
arcára.

Camilla összerezzent. Éppen rágott, és meglepetésként
érte a fia felbukkanása. Phillynek egy pillanatra még a
szíve is megesett rajta, és remélte, hogy nem fullad meg.

Az asszony alig nyelte le a falatot, amikor újabb
támadó bukkant fel, ezúttal egy medvetermetű férfi
személyében. Másodjára ő kapta fel, és ölelte meg olyan
mozdulattal, mintha csak egy bagett volna.

– Camilla, a fiad zseniális pék!
– Geraint – köszöntötte Camilla –, azt hittük, a

feleségeddel vagy.
– Így is volt – felelte a férfi. Mély hangja Brian

Blessedével vetekedett. – De közben megszületett a
kisfiunk. Mindketten jól vannak, így hát jöttem, hogy
megnézzem, kezünkben van-e már az aranyérem.

– És igen! – rikkantotta Lucien, és magához vonta
Phillyt. – Megcsináltuk, Philly!

– A fiad egy sztár, Camilla. Úgy dolgozott, mint egy
rabszolga, és úgy tűnik, a barátnőjét is ugyanolyan fából
faragták – nagyon keményen tudnak dolgozni.

– Megnyertétek a versenyt? – kérdezte Camilla.
– Egy óriási aranyérem a hagyományőrző

kenyerünknek! – bömbölte Geraint.
– Philly nélkül nem tudtam volna elérni. – Lucien arca

győzelemittasan ragyogott. – Apa is…



A lány figyelmeztetően a lábára lépett. Nem most kell a
lázadó tinit játszani. Szerencsére Lucien rögtön fogta az
adást.

Mintha meghallotta volna, „apa” felbukkant.
– Lucien! – A tekintete Phillyre villant. – Ez nem…
– Drágám! – figyelmeztette Camilla. – Közben Geraint is

megérkezett.
Geraint medvekarjai közé szorította Jaspert, aztán a

vállába bokszolt, amitől az kissé megtántorodott.
– Nagyon büszke lehetsz Lucienre. Én is nagyon büszke

vagyok rá. Mindent összeszedett, amit dobtam neki, aztán
pontosan célba tette a labdát. Az eddigi legjobb
tanítványom, és valószínűleg a jövőben is. Muszáj
támogatnod, öregem! Remek vásárt csinálsz vele!

Lucien, akinek a karja még mindig Philly derekán
nyugodott, most még közelebb vonta magához a lányt.

– Philly nélkül nem jutottam volna idáig. Ő is
fantasztikus volt.

Most Phillyn volt a sor, hogy rövid ideig kiélvezze az
óriási karok szorítását, amelyek aztán visszaeresztették a
talajra.

– Ha egy ilyen nő áll mellette, az ember bármit képes
elérni – nyilatkoztatta ki Geraint. – Pont mint az én
Myfanwym. Megyek is, felcsippentem azt az aranyat, és
már rohanok is vissza a drágámhoz a kórházba. De
Jasper, öregem, a fiad kész főnyeremény. Légy rá nagyon
büszke!

Philly figyelte, ahogy Geraint átvág a tömegen, aztán



ismét Lucien szüleire nézett.
– Nos – köszörülte meg a torkát Jasper. – Lehet, hogy el

kellene mennünk vacsorázni, hogy egy kicsit jobban
megismerjük egymást.

– Nagyon jó lenne, apa – felelte Lucien. – De ha itt
végeztünk, muszáj aludnunk egy kicsit.

Az apja antik Rolexére pillantott.
– Oké, akkor legyen holnap? Hívj majd fel.
– Igen, drágám – erősítette meg Camilla is, aztán Philly

felé fordult, kissé habozva, de jóindulatúan. – És
köszönjük, drágám. Láthatóan rengeteget dolgozott a
fiunkért.

Philly hirtelen elérzékenyült ekkora pálfordulat
láttán.

– Nem azért tettem, mert az önök fia.
– Természetesen értem – mondta Camilla –, de így is

hálás vagyok. És nagyon büszke a párosotokra. –
Hallgatott egy pillanatig. – És hol szálltatok meg?

– A pékség padlóján aludtunk – felelte Philly.
– Van egy kulcsom Geraint házához – szólt közbe

Lucien. – Ott szállunk meg.

Éppen lefékeztek Geraint és Myfanwy háza előtt, amikor
Lucien telefonja pityegett. Üzenet érkezett.

– Nahát! Geraint írja, hogy menjünk el inkább a Mowl
House Hotelbe. Foglalt nekünk egy szobát, és ki is fizette.
Köszönetképpen.

– Azta! – Philly is meglepődött. – Ez csodálatos. De



szerinted előtte lezuhanyozhatnék, és átöltözhetnék?
– Hülyeség. Ha tusolgatunk meg öltözgetünk, sosem

érünk oda. – Most szemtől szembe fordult a lánnyal. – És
ha nem mutathatom meg nagyon hamar, mennyire
szeretlek, attól tartok, megőrülök!



Hu szonötödik  fe j ezet

Lorna visszaereszkedett a sarkára, és letette a kefét.
Közelebb húzta a kempinglámpát a kagylókhoz, hogy
jobban lássa őket, aztán könnyedén végigfuttatta rajtuk
az ujjait. Mosolygott. A minta tisztán kivehető volt, és a
grottó falán sorakozó kagylók szilárdan álltak a
helyükön.

Volt még néhány rész, amit le kellett tisztogatnia,
aztán már nem halogathatta tovább az elkerülhetetlen
feladatot. A mennyezeten is pótolnia kell a lepotyogott
kagylókat.

Már megvolt hozzá az összes szükséges kagylóhéj. A
rekeszt, amit odafent talált a Burthen-házban, már
lehozta, és átválogatta a tartalmát. Tudta, melyik helyre
melyik darabot illeszti majd, hogy a csillagok, spirálok,
háromszögek és paralelogrammák újra épek legyenek.

Mint ahogy azzal is tisztában volt, hogy túlzott
érzelmeket vált ki belőle a feladat, és azzal is, miért
habozik: nem volt biztos benne, hogy az anyag, amivel a
kagylókat rögzítené, megfelel a célra, bár egyértelmű volt,
kit kellene erről megkérdeznie. Jacket. És ezt nem tehette



meg.
Összeszedegette a munkaeszközeit, és kilépett a kertbe

a grottó nyirkos hűvöséből. Most legalább biztos lehetett
benne, hogy tudja, mit tesz.

Késő délután volt, és Lorna igyekezett olyanformán
odakötözni egy futórózsát a boltív alakú támasztékhoz,
hogy úgy fessen, mintha mindig is ott lett volna, nem csak
előző nap került volna oda. Ekkor látta meg a közeledő
Phillyt.

– Helló! – köszöntötte az érkezőt kissé feszült hangon,
aztán alaposan szemügyre vette. – Ó, de jól nézel ki! – tört
ki belőle a dicséret, amikor a lány közelebb ért. Ezen azt
értette, hogy „pont úgy, mint olyasvalaki, akit jól
megszeretgettek”, de nem akarta zavarba hozni Phillyt,
aki szemmel láthatóan olyan boldog volt, hogy pár
centivel a talaj felett járt.

– Helló! Most értünk vissza. Seamus azt javasolta,
azonnal jöjjek el megnézni, mi történt közben a kertben. –
Körbepillantott. – Ez egyszerűen… hihetetlenül szép!

Philly még a szokottnál is csinosabb, állapította meg
magában Lorna. A bőre is, a szeme is ragyogott.

– Jó, hogy Lucien visszatért.
– Igen, együtt jöttünk. Befejezte a gyakornokoskodást

Geraintnél, a péknél. Csodásan vizsgázott. Az apja
támogatni fogja. – Újra lelkesen kémlelt körbe. – El se
hiszem, hogy ennyi mindennel végeztél. Egy hétig sem
voltam oda! Mintha nem is most telepítetted volna őket!



Honnan volt ennyi energiád?
Lorna mosolygott, arcán halvány bűntudattal.
– Főleg a te fantasztikus jegyzetfüzetednek köszönhető,

és be kell vallanom, a fóliasátraid is gyakorlatilag
kiürültek. Örülök, hogy még azelőtt találkoztunk, hogy a
saját szemeddel láttad volna őket, de azért ne aggódj
túlságosan. Eléggé Chelsea módra készült a kert. A legtöbb
növény még mindig cserépben van.

Philly ránézett.
– De így is rettentő sok munkát elvégeztél. Éjt nappallá

téve csináltad, igaz?
Lorna nevetett.
– Hát, igen, a nappalokat jóformán itt töltöttem. –

Lorna egyrészt elszántan igyekezett, hogy minél előbb a
készhez közeli állapotba hozza a kertet, mert így a
növényeknek maradt még egy kis idejük növekedni,
másrészt nem akart hagyni magának egy cseppnyi időt
vagy energiát sem arra, hogy Jackre gondoljon. Ennek
ellenére folyamatosan a férfi járt a fejében.

– Légy szíves, vezess körbe – kérte Philly. – Mint
olyasvalakit, aki még sohasem járt itt korábban. Ami
voltaképpen igaz is. Rettentő sokat változott.

– Hát, jó. – Lorna örült, hogy Philly ilyen jól fogadta a
fóliasátrából elorozott növények hírét. – De ne vigyünk
egy csésze teát magunkkal? Van egy kempingtűzhelyünk
a sufniban. Minden modern komforttal fel vagyunk
szerelkezve.

– Én nem nevezném sufninak. – Philly a galambház



formájú épület felé intett. – Túl helyes ehhez a névhez
azzal a sok futórózsával. Milyen fajta?

– Rambling Rector – mondta Lorna. – A sufni is
ugyanarról a helyről származik, mint a kifejlett
futórózsák. Egy bemutatóra kellett nekik, és nagyon
örültek, amikor mindet megvettem. De mielőtt túlságosan
belemerülnénk a kert témájába, mesélj, mi van veled és
Luciennel. Sikerült a szülei tudta nélkül találkoznotok?
Várj egy kicsit, először hadd töltsem meg a kannát. –
Lorna odalépett a kerti csaphoz a galambház falánál,
vizet engedett az edénybe, aztán sietve visszament
Phillyhez.

A lány egy tájékoztató táblát tanulmányozott, tele
magokat tartalmazó régimódi staniclikkel. – De szép!

– Hát nem jópofa? Nagyon aranyos. Nem tudtam
ellenállni neki. Ha Antheának nem kell, majd
hazaviszem. Most pedig: a sütit abban a dobozban találod
– és mondj el mindent.

– Az a helyzet, hogy Lucien szülei megenyhültek. Már
nem gondolják úgy, hogy teljességgel vállalhatatlan
vagyok. Vagyis, azt hiszem, még mindig így gondolják, de
már talán kezdenek megbarátkozni a gondolattal. Lucien
nagyon eltökélt volt. Elvittek minket vacsorázni, és így
tovább.

Lorna megborzongott.
– És minden rendben ment?
– Voltaképpen igen. Jasper folyamatosan újratöltögette

a poharamat, és annyira lenyűgözte őket az, amit



Geraint, Lucien munkaadója a fiukról mondott – illetve
valójában kettőnkről –, hogy még arról is megfeledkeztek,
hogy az ír kiejtésem miatt morgolódjanak.

– Nahát! Szóval egyenesen hőssé váltál a szemükben? –
Lorna odanyújtotta a lánynak a sütis dobozt.

Philly a Lornával szemben álló lócára ült, és harapott
egyet a süteményből.

– Nagyapa műve?
Lorna bólintott.
– Szerinte túlságosan morzsálódik, nem eladható. Na,

mesélj!
– Hát, először is Lucien megtanított pár szakmai

fogásra. Elég nehéz volt, de élveztem. Három napunk volt
rá, hogy felkészüljünk a kiállításra, ami egyben verseny is
volt.

– Kemény lehetett.
– Az volt, alig aludtunk. De elég gyorsan fejlődtem –

habár ez csak az én véleményem.
– És?
– Érmet kaptunk! Valójában Geraint, hisz az ő

vállalkozása. Hagyományőrző kenyeret készítenek, ami
főként azt jelenti, hogy fatüzelésű kemencében sütik. Nem
mindig, de a versenyre olyanokkal készültünk.

– Klasszul hangzik.
Philly bólintott.
– Mialatt a kenyeret árultam, egyszer csak felpillantok,

és ott áll előttem Lucien anyja.
– Nem mondod komolyan!



– De aztán kiderült, hogy díjat kaptunk, és Geraint is
lelkendezett, milyen szép teljesítményt nyújtottunk.
Akkor kezdtek ráébredni, hogy talán mégsem vagyok az a
minden hájjal megkent ír maca, akinek gondoltak.

– Ebben igazuk is van.
– És Geraint szállást foglalt nekünk egy

wellnesshotelben pár napra.
Philly ezt meglehetősen semleges hangon mondta, de

Lorna figyelmét nem kerülte el a sorok között rejtőző
tartalom.

– Tehát jól értem, hogy te és Lucien…
– Ó, igen! – ismerte el Philly. – Az anyám sohasem

mondta el nekem, hogy a szex ilyen kellemes. És lehet,
hogy jól tette. Már évekkel ezelőtt elkezdtem volna, ha
tudom.

Lorna nevetett.
– De csakis a megfelelő személlyel! Mivel a korom miatt

akár az anyád is lehetnék, kötelességem hangsúlyozni.
– Lucien a lehető legmegfelelőbb személy – bizonygatta

Philly ragyogó szemmel. – Ott ettünk a hotelban a
szüleivel, és meg voltam győződve róla, hogy tudják… De
egyébként nagyon igyekeztek kedvesen viselkedni velem.
Klassz bort rendeltek, és ahogy mondtam, Lucien apja
folyamatosan töltögette a poharamat. Az anyjától meg
kaptam egy üveg egész kellemes parfümöt. – Egy
szusszanásnyi szünetet tartott. – Szerintem eleinte csak
aggódtak Lucienért. Folyton azt mondogatják, hogy túl
fiatalok vagyunk. – Elkomorodott az arca. – Igen, azok, de



nem hülyék. És most Lucien apja pénzt ad rá, hogy
kialakítsuk a sütödét a melléképületben. De azt hiszem,
nem kizárólag fatüzelésű kemencét használunk majd.
Jópofa dolog, és a fán sütött kenyér fantasztikusan finom,
de a készítése nagyon macerás. Még az átlagos
pékmunkánál is bonyolultabb.

– Ezt akár egy valódi pék is mondhatta volna.
Felhagysz a növényneveléssel?

– Jaj, dehogy! Szeretek sütni, és lesz egy
pizzakemencénk is, szóval néha süthetek majd benne. De
ettől még kertész maradok. – Felállt. – Menjünk is vissza a
kertbe, és mutass meg mindent.

Kimentek a galambházból.
– Attól tartok, észre fogod venni, milyen könyörtelenül

kifosztottam a neveldét, de mindent felírtam, amit
elhoztam. Anthea ki fogja fizetni – mondta Lorna.

Philly legyintett.
– Ó, hát…
– Ugyan már, Philly – dorgálta Lorna. – Vállalkozást

vezetsz.
– Rendben. Ha van lista, kitalálunk egy összeget.
– Rendben. Az ösvényeket kagylóhéjjal szórtuk fel.

Hogy tetszik?
– Szép. A fehér háttér jól kiadja a virágokat. Milyen sok

virág van!
– Leginkább a te átgondolt utódnevelésednek

köszönhetően. Jövőre minden feladatot időben elvégzünk,
de most csak színeket és gyors hatást akartunk.



Legalábbis Anthea ezt kérte.
– De ugye a rózsák megmaradnak? Nagyon tetszik ez a

pergola – mintha egy fantasztikus illatalagúton menne
végig az ember.

– Igen, ha túlélik. Sok liter vizet rájuk locsoltam
minden este. Anthea odáig van érte. Tetszik neki, hogy
ilyen széles, és az ember anélkül átsétálhat rajta, hogy
hozzáérne a tüskékhez. Gondosan kimértük, és remélem,
akkor is jó lesz, ha már megnő. Ha pedig mégsem élnék
túl, új növényeket ültetünk ide, de nem rózsát. Telepítünk
egy rózsával befuttatott pergolát máshová. Van is egy jó
hely rá.

Philly bólogatott.
– Betegség esetére? Bölcs ötlet. Nagyon sokféle virág

kerülhet még bele. – Tett még pár lépést. – Ó! A dáliáim!
– Bizony. Hát nem fantasztikus látvány? Az a sok

gyönyörű, skarlátpiros Bishop of Llandaff, ami már az
olaszkertben is olyan jól mutatott! Meg a nagy
narancsszín foltok a mélysárga mellett.

– Igazán eleven színhatás.
– Tudom. Ha majd történetileg is pontos lesz, ahogy

Anthea szeretné, még finomabb lesz az összkép,
mindenesetre jól mulattam, miközben szabadjára
engedtem ezt a színorgiát.

Philly az órájára nézett.
– Nem tudok sokáig maradni…
Lorna pontosan látta rajta a tüneteket, amiket egy

szerelmes nő produkál, ha szeretne minél hamarabb



visszatérni a párjához.
– Csak még a grottót hadd mutassam meg gyorsan. Már

majdnem elkészültem vele. Egy kis részét viszont újra kell
raknom, de nem tudom, mivel lehetne biztonságosan
rögzíteni a kagylókat.

– Meg kellene kérdezned…
Lorna szerencséjére abban a pillanatban, amikor

Philly kimondta volna Jack nevét, Anthea bukkant fel.
– Szervusz, drágám – köszöntötte Phillyt. – De örülök,

hogy újra itt vagytok! Nagyon szeretném, ha Lucien
készítené az ételeket a partimon. Szerinted vállalja? Vagy
túl későn szólok?

– Addig még majdnem egy hét van, szóval szerintem
még biztosan elég idő van rá. Amint hazaérek,
megkérdezem. Otthon van.

Miután Philly elköszönt, Anthea Lornához fordult:
– Lorna, drágám, valamiről beszélni szeretnék veled.
Vajon miről lehet még szó, miután tetemes időt

töltöttek együtt a kertben? Lorna hátgerincén ideges
borzongás futott végig.

– Mi lenne az, Anthea?
– A szobrok…
– Azt hittem, megbeszéltük – felelte élesen Lorna. –

Nem fogjuk felállítani őket. Tönkrementek. Darabok
hiányoznak belőlük.

– Gyere, és nézzük meg őket újra.
Anthea hanghordozásába mintha bocsánatkérő

árnyalat vegyült volna, ami egyáltalán nem rá vallott.



Lorna követte a garázsig, ahová tudomása szerint Anthea
egyetlenegyszer sem állt be a kocsijával, amióta a Dower-
házba költözött. Az idős asszony kinyitotta az oldalajtót, és
beléptek. A hiányzó mellrészű szobrok vízhatlan ponyván
sorban egymás mellett feküdtek a padlón.

– Itt vannak – mutatta Anthea. – Szerinted nem
szépek?

Lorna hirtelen nagyon fáradtnak érezte magát, és
hazavágyott. Ránézett a márványból faragott kirakós
játékra, amelyek női alakokat mintáztak. Egyáltalán nem
látta őket szépnek, inkább csonkának, és az állapotuk
mintha a szívét marcangoló érzelmeket tükrözte volna
vissza. Nem akarta, hogy olyan szobrok kerüljenek a
kertbe, amelyhez egyébként is mély érzések fűzték,
amikről minden pillanatban Jack jut majd az eszébe.
Habár a kert nem az övé volt, az ő munkáját dicsérte, ami
majdnem ugyanolyan fontos.

– Hiányzik a törzsük, és ez tönkreteszi a szépségüket.
Ráadásul sok-sok hónapba telne a helyreállításuk. –
Igyekezett, hogy a hangja ne csengjen ingerülten. Anthea
javaslata teljesen észszerűtlen.

– Az alapos restaurálásuk valóban hosszú idő lenne –
értett egyet Anthea. – De nem mentek tönkre
helyreállíthatatlanul. Mit szólnál…

– De még olyan sok tennivaló van a kertben a partiig!
Nincs rá időnk, hogy töredezett márványdarabokkal
kirakózgassunk. Most, ha nem bánod, hazamegyek.
Megfájdult a fejem.



– Vegyél be pár fájdalomcsillapítót, és öblítsd le egy
nagy adag whiskyvel – javasolta Anthea.

De Lorna fejfájása nem az a fajta volt, amit pár
tabletta meg némi ital meg tud gyógyítani. Sőt abban sem
volt biztos, hogy egyáltalán létezik rá bármiféle orvosság.

Már csak egy nap volt hátra a partiig. Lorna addig
halogatta a grottót díszítő kagylók helyreállítását, míg
majdnem kifutott az időből. Annyi egyéb feladata volt, és
még mindig nem tudta eldönteni, mit használjon a
rögzítésükhöz. Végül az utolsó pillanatban felhasználta a
cementet, amit Seamustól kapott. És miután egy kis
önbizalomra tett szert, már élvezte a munkát a
kagylókkal és tengeri csigahéjakkal. Ám a rögzítőanyag,
nagy bosszúságára, éppen akkor fogyott ki, amikor a
mennyezethez ért.

Szólni akart Antheának, hogy elmegy a barkácsboltba
egy újabb adagért, de az asszony rábeszélte valami házi
tömítőanyagra.

– Ez tökéletesen megfelel a célnak. Ne csinálj belőle
ekkora hűhót, Lorna – fojtotta bele a szót a barátnőjébe,
mielőtt az tiltakozhatott volna. Aztán a poros csomagot a
kezébe nyomta, és látszott az arcán, hogy ezúttal mielőbb
szeretné az ajtón kívül tudni a vendéget.

Így hát Lorna azt használta, és Anthea javára legyen
mondva, úgy tűnt, az anyag beválik. Amikor aztán Peter
megjelent, hogy meghívja a Burthen-házba egy italra,
félre is tette az aggodalmát, és követte a férfit.



A hold már magasan járt az égen, amikor Lorna
elindult hazafelé. Visszautasította Peter és Kirstie
vacsorameghívását, és az ajánlatukat is, hogy hazaviszik
kocsival. Úgy érezte, mára elege van a társasági életből,
csak arra vágyott, hogy végre hazaérjen.

De egyszer csak ellenállhatatlan vágy tört rá, hogy
még egyszer ellenőrizze a grottót, még ha
zseblámpafénynél is.

Ott állt a kertben, beburkolta az illat, és hirtelen
minden apróságról és el nem végzett feladatról
megfeledkezett. Az aggodalmai elillantak. Holdfényben
még szebbnek tűnt a kert, és a növények mennyei illatot
árasztottak.

A csicseriborsó, a lángvirág, a régimódi szegfűk és
liliomok illata összekeveredett a rózsákéval meg a
díszdohányéval. Megállapította, hogy pontosan a vágyott
titokzatos és érzéki összhatást érte el.

Körbekémlelt, és mélyen beszívta az aromás levegőt,
amikor a szeme sarkából váratlanul mozgásra lett
figyelmes, és riadtan összerezzent.

– Elnézést, nem akartalak megrémíteni – lépett elő
Jack az árnyékból.

Lorna kis híján felsikoltott. Igyekezett megnedvesíteni
csontszáraz ajkát.

– Hát te mit csinálsz itt?
– Anthea megkért, hogy állítsam fel a szobrokat,

miután hazamentél. Azt kérte, akkor csináljam, amikor
nem vagy itt.



A benne háborgó ellentétes érzelmek
megakadályozták, hogy Lorna bármit reagáljon.
Döbbenet, az elárultság érzete és – őrült módon – öröm
kavargott benne. Boldog volt, hogy látja a férfit, hiszen ez
azt jelentette, hogy életben van, és ennek őszintén örült.
De a zavarodottsága mindent felülírt.

– Azt hittem, Anthea letett róla, hogy felállítsa a
szobrokat. A darabokat a garázsában tárolta szétszórva.

– Megtalálta a hiányzó részeket, és felhívott. Azt
mondta, amíg csak szoborfejekről meg néhány kósza
testrészről volt szó, nem bánta, hogy nem állíthatja fel
őket a kertjében, de így, hogy majdnem minden részük
megkerült, nem akarja, hogy kárba vesszenek.

– Aha.
– Nem akart felizgatni vele. Csak észrevettél. – Úgy

hallgatott, mint aki éberen figyel. – Dühös vagy?
Lorna a fejét rázta.
– Nem tudom. Nagyon meglepődtem. Miután kiléptem

a lakásodból, az volt a benyomásom, mintha a bolygóról is
elköltöztél volna.

– Minden okod megvolt rá, hogy ezt hidd. Képes vagy
elviselni a társaságomat, amíg elmagyarázom, mi történt?
Vagy inkább szeretnéd örökre elfelejteni azt is, hogy
valaha ismertél?

Ez legalább olyan kérdés volt, amire Lorna pontosan
tudta a választ. Reszelős sóhaj tört fel a torkából.

– Mesélj, mi történt.
– Események egész sora. Amíg Franciaországban



voltam, felhívott az egyik szomszéd, hogy az apám elesett.
Elég kései gyerek vagyok, mindig is én gondoztam őket –
legalábbis az utóbbi néhány évben. Az apám
kilencvenéves volt…

Lorna figyelmét nem kerülte el a múlt idő.
– És az édesanyád?
– Ő még velünk van, de nagyon gyenge.
– Folytasd.
– Hazafelé, a nagy rohanásban sikerült elhagynom a

telefonomat, benne minden adattal. Szerintem kiesett a
táskámból.

Ez megmagyarázza, miért nem válaszolt az üzeneteire.
– Értem.
– Emiatt nem tudtam válaszolni – vagy bármi olyat

tenni…
– És aggódtál a szüleid miatt. – Ezt Lorna tökéletesen el

tudta képzelni. Neki is volt egy nehéz időszaka az idős
szülei miatt néhány évvel azelőtt, amikor ki kellett
találnia, mi lenne a legjobb megoldás számukra – illetve a
lehetőségekhez képest a legjobb megoldás.

– Számítógépük sincs, és nem volt rá időm, hogy
szerezzek valahonnan, ezért nem tudtalak kinyomozni
sem.

– Mesélj a szüleidről.
– Hát, elég szomorú eset. Az apám csípője eltört, és

kórházba került. Rájöttem, hogy az elméje is kezd
megbomlani, de anya nem említette egy szóval sem. –
Hallgatott. – Egyke vagyok, a szemük fénye… attól tartok,



rettentően el is kényeztettek, így hát igyekezett védeni, és
mindig azt mondta, hogy minden rendben, amikor
telefonon beszéltünk. Gyakrabban kellett volna
meglátogatnom őket.

– Ami az egykét, a szemünk fényét és az
elkényeztetettet illeti, azokat nagyon is értem – mondta
Lorna. – Nekem is van egy fiam. És én is egy szem gyerek
voltam. Ha a körülmények engedik, azt hiszem, jobb, ha
van egy-két testvére az embernek. De folytasd.

– Apám meghalt a kórházban, és keresnem kellett egy
otthont az anyámnak, ami sikerült is, és most már jól
megvan ott. Míg apámat ápolta, teljesen elszigetelődött, de
most van társasága. Így hát végül úgy éreztem,
hazajöhetek dolgozni.

Lornán végigsöpört az együttérzés hulláma; a férfi és a
szülei iránt, az időskor kegyetlensége miatt.

– De most már nagyjából minden rendben?
– Igen. Persze. De Lorna, miért nem válaszoltál a

levelemre?
Lorna úgy érezte, mindjárt elájul.
– Milyen levélre? Nem kaptam tőled semmit.
– Írtam neked – az anyám ősrégi Basildon Bond

levélpapírján – egy régimódi levelet. A címet emlékezetből
írtam rá, az irányítószámot nem tudtam, de azt hittem,
anélkül is megkapod.

Lorna a fejét rázta.
– Létezik egy másik ház is ugyanezen a címen. Egy

nyaraló, amiben nagyon ritkán fordulnak meg



szállóvendégek.
Jack felhorkant.
– Akkor valószínűleg ott hever a küszöbön a pizzázók

meg a barkácsbolt hirdetései között.
Lorna önkéntelenül elmosolyodott.
– Valószínűleg igen. – Már a tudat is, hogy a férfi írt

neki, hogy megpróbált kapcsolatba lépni vele, egész más
megvilágításba helyezte a dolgokat.

– Azt hittem, soha többé nem akarsz látni. Anthea
erősködött, hogy ne aggódjak, majd ő mindent sínre tesz,
de nem győzött meg. Különösen, amikor mindenáron
titokban akarta tartani, hogy én restaurálom a szobrokat.

Lorna nem válaszolt azonnal.
– Lehet, hogy én keltettem benned azt a benyomást,

hogy nem akarlak látni soha többé. – Felnézett a férfira,
de semmilyen érzelmet nem tudott leolvasni az arcáról a
hold ellenfényében. – Rettenetesen zavarban voltam a
miatt a rajz miatt. Aztán amikor kis idő múlva sikerült
túljutnom a sokkon, írtam egy üzenetet. Aztán egy e-mailt.

– Én meg azokat nem kaptam meg…
– A műhelyben is jártam kérdezősködni utánad. Azt

mondták, hogy ki tudja, meddig Franciaországban leszel.
Nem tudták, mikor jössz vissza. Már beletörődtem, hogy
soha többé nem látjuk egymást.

– Tehát szerettél volna újra látni? – kérdezte mohón
Jack. – És most?

Lorna ráébredt, hogy képtelen egy szót is kinyögni.
– Most lerohantalak – állapította meg Jack. – Hozzá kell



szoknod még a gondolathoz, hogy itt vagyok. – A kert felé
intett. – Csodálatos lett. Nem hittem volna azok után, amit
Anthea mesélt, hogyan találtatok rá, és hogyan
alakítottátok át a dzsungelt. Ámulatba ejtő.

Lorna bánatosan nevetett.
– Holdfényben minden szebb.
– Gondolom, arra is ezt fogod válaszolni, ha azt

mondom, te is szép vagy.
A nő bólintott. Rettentő zavarban volt. Jack

jelenlétének érzékisége szinte fejbe vágta. Most, hogy a
férfi nem szólt semmit, csak nézett rá, Lorna kényszert
érzett, hogy ő mondjon valamit.

– Körbevezesselek? Te pedig megmutathatod a
szobrokat.

Végigsétáltak a kagylóhéjjal borított ösvényen, ami
fehéren izzott a holdfényben a szintén színüket vesztett
virágok között.

Amikor a grottóhoz értek, Lorna szinte beleszédült a
látványba. Elképzelte, ahogy a kert megalkotója
magányosan kisétál ide éjszakánként, hogy élvezze a hely
szépségét, titokzatosságát és különlegességét.

– Nézd meg a díszbarlangot – invitálta a férfit,
visszarángatva magát a földre. A kert és Jack jelenlétének
együttesét szinte elviselhetetlenül lehengerlőnek találta.

Elővette a zseblámpáját. A hold odakint elég fényt
adott ahhoz, hogy lássanak valamicskét, de a grottó falai
közé nem hatoltak be a sugarai.

– Egy pillanat. Mielőtt bemegyünk, valamit muszáj



megtennem – Jack a karjába vonta a nőt. – Remélem, nem
bánod.

Egy másodpercnyi zavar után Lorna ellazult. Úgy
olvadt a férfi ölelésébe, mint viasz az öntőformába.
Felsóhajtott: végre ott van, ahová tartozik.

Úgy tűnt, Jack is hasonlóképpen érez, mert csak akkor
rebbentek szét, amikor egy fácán rikoltott egyet a
bozótosban.

Lorna a férfira támaszkodott.
– Gyere, vessünk rá egy gyors pillantást.
– Vagy esetleg áttegyük holnapra? – javasolta Jack.
– Nem, ellenőriznem kell. Csak azután tudok

megnyugodni. – Olyan pillantást vetett a férfira, hogy
szinte örült, hogy az alig látja az arcát. Tudta, hogy süt a
tekintetéből a sóvárgás és a hívogatás, pedig még nem volt
felkészülve rá, hogy a férfi észrevegye, mennyire vágyik
rá. Most még nem.

A grottó sötéten ásított, és Lorna befelé irányította a
zseblámpa fénypászmáját. A bejáratot nem fedte ajtó,
csak egy kagylókkal kirakott boltív jelezte, amely fölött
tengeri csigákból kirakva ott díszelegtek az egymásba
olvadó A és S kezdőbetűk. Lorna odavilágított, büszkén a
munkára és az időre, amit belefektetett.

– Nem fog sokáig tartani – ígérte. – Csak meg akarok
bizonyosodni róla, hogy minden rendben odabent. – Még
most is aggódott, hogy jó ötlet volt-e az Anthea által
javasolt tömítőanyagot használni. – Aztán szeretném
megnézni a szobrokat is.



– Gyönyörűek. Most…
Lorna belépett, és a rémülettől elakadt a lélegzete. A

kagylóhéjak, amelyeket olyan műgonddal rakosgatott fel
a mennyezetre, mind lehullottak, és most halomban
hevertek a barlang padlóján.

– Jaj, ne! Nem bírom elviselni. Rengeteg energiám
fekszik benne, hogy megvalósítsam azt a régi tervet,
amelyet Antheával találtunk.

Az arcát a tenyerébe temette, aztán hagyta, hogy Jack
a karjába vegye, és szorosan átölelje. A fáradtság, az
érzelmi zűrzavar, a csalódottság és a rémület miatt
zokogni kezdett.

– Ugyan – suttogta Jack a nő hajába. – Tudom, hogy
rettentő érzés, amikor az ember munkája tönkremegy, de
nem a világ vége. Menjünk, hadd vigyelek haza. Aztán
reggel kitaláljuk, mit tegyünk.

Lorna abbahagyta a sírást. Nem volt hozzászokva,
hogy egy férfi karjában sírdogáljon. Összeszedte magát.

– Szükségem van egy csésze teára.
– Szerintem annál valami sokkal erősebbre van

szükséged. Meg egy fürdőre. Hadd gondoskodjak rólad. Az
utóbbi időben nagy gyakorlatot szereztem a
gondoskodásban. Hadd mutassam meg, mit tudok.

Gyengéden a kocsijához vezette a nőt.
– Nem tudom elhinni, hogy ilyen szánalmasan

viselkedtem – mondta Lorna. – Ritkán sírok, és ilyesmi
miatt soha. Csak nagyon fáradt vagyok.

– És talán egy kicsit rémült. Miután váratlanul



előugrottam egy fa mögül.
Ezen még Lornának is nevetnie kellett, amitől máris

egy kicsit jobban érezte magát.
– Arról nem is beszélve! Sajnálom, hogy most nem

nézzük meg a szobrokat – vagy esetleg visszamenjünk?
– Semmi esetre sem. Majd reggel.
– Nem gondolod, hogy szebbek lesznek a holdfényben?

Mint minden más is?
A férfi gyengéden oldalba bökte, nyugtázva a

vicckísérletet.
– Nem. Bár kétségkívül csodásan festenek a hold

fényében. De máskor is meg tudjuk nézni őket.
– Talán akkor nem lesz ilyen csodás a hold, mint most.
– A kora őszi telihold. De, biztosan még holnap is

ugyanilyen szép lesz. Most hadd vigyelek haza.



Hu szonh atodik  fe j ezet

Lorna véletlenül égve felejtett egy asztali lámpát, ezért a
házban nem fogadta őket teljes sötétség, amikor
megérkeztek. Néhány további lámpát is felkapcsoltak, és
a ház ismét otthonos látványt nyújtott. A nő lerogyott egy
székre a konyhaasztal mellett.

– Jól fog esni egy tea – szólalt meg, miközben Jack
megtöltötte a kannát –, de igazad van, szívesen innék
valami erősebbet is. Szerintem megérdemlem. – Felállt,
odalépett az ósdi sarokkredenchez, és előhalászott belőle
egy palack brandyt meg két poharat.

– Ó, remek! – nyugtázta Jack, amikor meglátta az
üveget.

– Az bizony. Petertől kaptam. Én szoktam a brandys
vajat készíteni a karácsonyi pudinghoz, és mindig ő adja
hozzá a brandyt. A maradékot meg nem kéri vissza.

– Az anyámnál csak brandys vaj szokott lenni. Vagy
puding, vagy vaj, mondja mindig, és ő a vajra szavaz.

Lorna nevetett.
– Ezzel én is csak egyetérteni tudok!
– Szeretnélek elvinni, hogy találkozz vele.



Lorna megrettent.
– Szó sem lehet róla! Azt fogja gondolni, hogy rád

akaszkodott valami puma.
– Egyáltalán nem. Azt fogja gondolni, hogy Jack végre

megtalálta az igazit. – Egy pillanatnyi szünet után
folytatta. – Egyébként már meséltem neki rólad. Hogy
kéred a teát?

Lorna alig tudott válaszolni.
– Hát, erősen és kevés tejjel. De Jack…
– Lorna… teljesen magamba voltam zuhanva.

Elveszítettelek. Anyámmal egy csomó időt töltöttünk
kettesben. Természetes, hogy beszéltem neki a
gondjaimról. – Megint hallgatott egy kicsit. – Biztatott.

– Igen?
– Szerinte, ha okos és figyelmes leszek, vissza tudlak

szerezni. Száz százalékig megértette a képpel kapcsolatos
érzelmeidet, de szerinte lehet, hogy túl tudsz lépni rajta,
ha jól intézem a dolgokat.

Lorna kortyolt egy kicsit az italából, és halkan
felnevetett.

– Azt hiszem, tényleg szívesen találkoznék vele.
Jack pár percig figyelte a nőt, aztán így szólt:
– Te sem ettél még semmit, igaz? Én mindjárt éhen

halok.
Lorna, még mindig mosollyal az arcán, bólintott.

Felállt.
– Van egy kis torta. Seamus Anthea születésnapjára

készülődve sütött néhány tesztverziót. Anthea a



csokoládét választotta, ezért én megkaptam a
gyümölcsöset.

– Ez már tényleg kész karácsony, nem? – kérdezte Jack.
– Brandy és gyümölcstorta?

– Mm. – Lorna hatalmasat ásított. – És ez a hihetetlen
fáradtság. Amikor Leo kicsi volt, és csak kettesben éltünk,
még a szüleimet sem látogattuk meg, gyakran több család
is ott vendégeskedett nálunk. Mindig nagyon jól sikerült,
de szörnyen elfáradtam bele.

– Értem. Idd meg az italodat. Engedek neked
fürdővizet.

Lorna egy lámpát égve hagyott, és követte a férfit az
emeletre. Hallotta, ahogy a víz csobog a fürdőkádba, és
feltette a kérdést magában, vajon a férfi látni fogja-e
meztelenül. Arra gondolt, bárcsak szerelmeskedtek volna
a kertben. Igazán hatásos háttér lett volna a holdfény és a
virágillat. Most a villanyfény kényének-kegyének van
kiszolgáltatva, hacsak Jack nem vette észre a
fürdőszobában itt-ott elhelyezett gyertyákat. Persze
valószínűleg nem. A férfiaknak többnyire elkerüli a
figyelmét az ilyesmi.

– Kész van! – hallotta Jack hangját. – Gyere, és próbáld
meg, nem túl forró-e.

Lorna magára öltötte a legszebb pongyoláját, egy
réges-régi selyemköntöst, az egyik kedvenc ruhadarabját.
A hétköznapokon használt köntösét jócskán bepettyezte
már a hajfesték, és a szabása sem volt éppen sikkes.

Amint belépett a fürdőszobába, nyilvánvalóvá vált,



hogy a férfi igenis észrevette a gyertyákat, a takarékos
LED égők harsány fénye helyett gyengéd derengés
fogadta. Odalépett a kádhoz, és belemártotta a kezét.

– Tökéletes – állapította meg. – Csak kellemesen forró,
éppen annyira, hogy ne hűljön ki túl hamar. –
Megköszörülte a torkát. – Te is csatlakozol hozzám? Elég
nagy ez a régi kád.

A férfi megrázta a fejét, és szemmel láthatóan egy kissé
zavarba jött.

– Ó, Lorna, attól tartok, nem lehet. Sajnálom, de
mennem kell.

A nő úgy érezte, mintha cserben hagyták volna. Ideges
volt, hogy le kell vennie a köntösét – ugyanúgy, mint sok
évvel azelőtt, amikor aktmodellként állt a művészeti
főiskolások elé, de fel volt rá készülve. És ehelyett a férfi
hazamegy. Nos, könyörögni nem fog neki.

– Ó, rendben. Csak kérlek, húzd be magad után az
ajtót. Később lemegyek, és bezárom.

A férfi nem mozdult. Arckifejezése azt sugallta, hogy a
megfelelő szavakat keresgéli, de végül csak sóhajtott.

– Sajnálom – mondta végül. – Tényleg. Holnap
találkozunk.

Odahajolt, hogy arcon csókolja, de Lorna úgy fordult,
hogy a férfi ajka csak a haját érintse.

– Viszlát!– köszönt el Jacktől. Aztán várt, míg meg nem
hallotta az ajtó kattanását odalentről. Akkor lement a
lépcsőn, és öntött még egy kis brandyt a poharába. Abban
legalább biztos lehetett, hogy a fáradtság, az alkohol és a



forró víz elegye segít majd aludnia. Legalább egy ideig.

Reggel ötkor riadt fel. A hold még az égen járt, de
közeledett a hajnal. Tudta, hogy már úgysem fog tudni
aludni – túlságosan sok gondolat kavargott az agyában.
Felkelt, és egy gyors reggeli után elindult a titkos kert felé.

Nem ült kocsiba. Át akart sétálni a kerten, hogy egy
kicsit megmozgassa magát, és felkészüljön az új napra.

Ami nem ígérkezett könnyűnek. Először is össze kell
szednie a grottó padlójáról mindent, ami lehullott, aztán
pótolni a hiányzó kagylókat, ezt pedig addig nem tudja
elkezdeni, míg nem szerez hozzá újabb rögzítőanyagot. És
Jackkel is találkoznia kell. Valamiképpen a szenvedélyes
csókjaik után a tegnapi visszautasítás ezerszer rosszabbul
érintette Lornát. Teljesen összezavarta – nem sokkal
korábban Jack még azt is megpendítette, hogy bemutatná
őt az anyjának, ami mégiscsak feltételez egyfajta
komolyabb szándékot. És mégis faképnél hagyta, amikor
éppen a köntösét készült levenni. Talán a nő meztelen
testének fantáziaképe az utolsó pillanatban elriasztotta.
Mintha minden gondolattal egy tőrt forgattak volna
Lorna szívében.

Veréb csiripelt valahol, amikor odaért Antheához,
aztán a titkos kert ajtaján belépve hirtelen mindent
sokkal szebb színben látott.

Az élmény ugyan valamivel kevésbé volt érzéki, mint
előző este, de így is pompás látvány tárult a szeme elé.
Egyszerűen szép volt. Megint igyekezett maga elé képzelni



a nőt, aki annak idején megalkotta ezt a kertet, a vágyát,
hogy egy kicsit távolabb kerüljön a háztartásvezetés
gondjaitól, egy követelőző férjtől vagy egy fivértől, aki
arra akarta kényszeríteni, hogy az egész életét a család
érdekeinek szentelje. És csak itt talált némi menedéket.

Ám Lornának csak igen rövid időre tudott a hely
menedéket adni. Néhány óra múlva elkezdenek
szállingózni a többiek is, és neki oda kell majd állnia
Anthea elé a grottóban történt katasztrófa hírével. Ha
nem tudja helyrehozni és biztonságossá tenni, nem
engedhetik be a látogatókat. Kordont kell húzniuk előtte,
és kitenni egy táblát. Ez nagyon lerontaná az összhatást,
és igazán kiábrándító volna. És addig bele sem tud
kezdeni a helyrehozatalba, amíg nem szerez megfelelő
rögzítőanyagot.

Hogy egy kicsit elterelje a gondolatait, úgy döntött,
először a szobrokat csodálja meg, ami eredetileg Jackkel
közös programjuk lett volna.

Lehet, hogy az életében sok minden a feje tetejére állt,
de meg kellett hagynia, hogy a szobrok gyönyörűek.
Amikor utoljára látta őket, darabokban hevertek egy
darab ponyván, akár egy bűntett színhelyén talált
holttestek. Így, épen, minden darabjukkal a helyén,
szépségük is nyilvánvalóvá vált. Jack fantasztikus munkát
végzett.

Valaki kiírta egy kártyára a szoborcsoport címét, talán
azért, hogy a vendégek felé tegyen egy gesztust. Flora
virágfüzért tartott a kezében, Ceres egy bőségszarut,



benne virágokkal és gyümölccsel, Pomona pedig egy kosár
almát.

Elővette a zseblámpát, amit mindig magával hordott, és
alaposabban is szemügyre vette az alakokat. Távolból
tökéletesnek tűntek, de a lámpa és a hold egyre
halványodó fényében látszottak a vonalak, ahol a széttört
darabokat értő kezek újra egymáshoz rögzítették. A
lágyan ívelő végtagok, a drapériák, a szépen formált
arcokon megjelenő kifejezés: mind valószínűleg a lehető
leginkább közelített a szobrok eredeti állapotához.

Mindeddig azt hitte, ura az érzéseinek, de most, a
szobrokat szemlélve, hirtelen sírva fakadt. Ekkor egy
vörösbegy éneke harsant fel valahonnan, és a hang még
akkor is körbetáncolta, amikor az irányt a grottó és az ott
rá váró felfordulás felé vette.

Felkattintotta a zseblámpáját, és belépett. Azt hitte,
rossz helyre jött. A padlózat fölé, amelyen tegnap este
nagy kupacnyi, jórészt törött kagyló- és csigahéj
éktelenkedett teljes összevisszaságban, most gyönyörűen
díszített boltozat borult. Nem teljesen olyan, mint
korábban, de tökéletes volt. Talán egy jószívű tündér járt
itt éjjel?

A torka elszorult, miközben kilépett a grottóból, hogy
ellenőrizze, vajon az a bizonyos tündér ott tartózkodik-e
még mindig a közelben. A férfi éppen a dísztavat
tanulmányozta. Lorna halkan mögé lépett, de Jack
észrevette a tükörképét a vízben. Felé fordult, a karját a
nő dereka köré fűzte, és maga mellé állította.



– Te csináltad – állapította meg Lorna. –
Helyreállítottad a grottó mennyezetét.

– Igen.
– De nem Polyfillát használtál, igaz? Azt hiszem,

hibáztam. Anthea javasolta, amikor elfogyott a cement.
Érezte, hogy a férfi rázkódik a nevetéstől.
– Meszes habarccsal rögzítettem. Szerencsére volt még

az udvarban. Tudom, hogy furcsálltad, miért hagytalak
ott csak úgy, de tudtam, hogy sokáig fog tartani, mire
minden kagyló újra a helyére kerül. Ha megmondtam
volna, biztos erősködsz, hogy segíteni akarsz, és láttam,
hogy hullafáradt vagy.

– Tehát egész éjjel ébren voltál?
– Többé-kevésbé. Hát, voltaképpen igen. A

mennyezetre felrögzítettem egy finom védőhártyát is,
mert természetesen még nedves, és nem lehetünk benne
száz százalékig biztosak, hogy tényleg fent is marad a
díszítés. Elvileg igen, de…

– Hát, az enyém nem maradt fenn – jegyezte meg
Lorna. – Az előző mennyezet.

– Tudom. – A férfi egy rövid ideig hallgatott, aztán
sóhajtott egyet. – Nagyon szép ez a kert.

– Nekem is tetszik. Sok növény még mindig cserépben
van, mert Philly ismerőseitől szereztem – olyan
növényneveldéktől, amelyek virágkiállításokra és
hasonlókra szállítanak anyagot.

– Vezess körbe, kérlek. Nemsoká világos lesz, nekem
pedig muszáj aludnom pár órát.



– Eljöhetsz hozzám is, ha szeretnél. – Lorna igyekezett
lezser hangot megütni, miközben igencsak merésznek
érezte magát.

– Tényleg? Nagyon jó lenne – tőled pedig nagyon
kedves, több okból is.

– Igen, gyere csak, hiszen azért hívtalak, de előtte
szeretném tudni, miért szántad rá magad, hogy kijavítsd a
mennyezetdíszítést. Úgy készültem, hogy ma újra
nekiállok – ezért is jöttem ilyen korán. De elég lett volna
csak összeszedni.

– Ezzel szerettem volna megmutatni, hogy nem vagyok
az a semmirekellő kalandor, aki egy nehéz pillanatban
képes lenne kilépni az életedből. – Elhallgatott, és újra a
karjába vonta a nőt. – Szeretlek, Lorna. És be akartam
bizonyítani. A tettek többet mondanak minden szónál, és
így tovább.

– Ez… Nem is tudom, mit mondjak.
– Tudom, hogy egyelőre túlzás azt remélni, hogy te is

így érzel, de ha adsz egy kis időt, megpróbállak meggyőzni
és visszahódítani…

Lornának az volt a gyanúja, ez nem lesz olyan nehéz
feladat, mint a férfi gondolja, de nem mondta ki
hangosan.

– Gyere – invitálta –, menjünk haza.

Miután megérkeztek, Jack letusolt, Lorna pedig elugrott a
boltba egy kis szalonnáért, gombáért, paradicsomért és
friss kenyérért.



Mire visszaért, Jack frissen, vidám arccal fogadta,
egyáltalán nem úgy nézett ki, mint aki egész éjjel fent
volt.

– Feltettem egy kis kávét – közölte. – Remélem, nem baj.
– Dehogy. Én meg készítek reggelit.
Míg elkészült a szalonnasütéssel, melegen tartotta az

ételeket, és kenyeret pirított, egy selyempapírba burkolt
csomag került a tányérjára.

A férfi felemelte, hogy Lorna tálalni tudjon.
– Ajándék – magyarázta.
– Mikor volt annyi időd, hogy ajándékot vásárolj? –

Lorna egyszerre örült és csodálkozott.
Jack felnevetett, és a kezébe nyomta a csomagot.
– Nem vásároltam! Hanem készítettem őket. Nézd meg!

– A reggelijére összpontosítva igyekezett azt a benyomást
kelteni, mintha közömbös lenne számára, mit szól Lorna
az ajándékához.

A nő kibontotta a selyempapírt, amiből két faragott
fakanál bukkant elő.

– Walesi szerelemkanál, illetve az volt a mintám –
mondta Jack. – Én faragtam, és bár nem vagyok walesi,
szerelmi zálognak szántam. Skandináviában is létezik
hasonló hagyomány. Azalatt készült, míg az apám
betegágya mellett ültem, és anyámmal beszélgettem. Ezzel
le tudtam foglalni magam, és végig rád gondoltam.

– Nagyon szépek. – Lorna alaposan szemügyre vette a
két kanalat, amelyeket faragott szívek, angyalok, láncok
és egy horgony díszített. – Mindennek van jelentése?



– Mind azt jelenti, hogy szeretlek.
Lorna ráébredt, hogy megint potyogni kezdtek a

könnyei, ezért csak egy idő múlva szólalt meg újra.
– Nem is tudom, mit mondjak!
– Elég annyi, hogy „menjünk fel az emeletre”!
A nő nevetett. Még soha életében nem érezte magát

ilyen szerelmesnek, és ennyire szeretettnek.
– Azért a reggelit befejezheted előtte.

Nem sok idő múlva Jack kézen fogta, és a hálószobába
vezette. A függönyök még most is félig be voltak húzva, és
Lorna hálás volt, hogy nem törnek be a helyiségbe a
napsugarak. Jó ideje nem volt kapcsolata, és annak
ellenére, hogy szerette a férfit, és remélte, ő is
viszontszereti, rátört a félénkség.

Semmi szükség nem volt rá. Jack teljesen átvette az
irányítást. Gyengéd mozdulattal elsimította a haját az
arcából, majd megcsókolta. Aztán egymás után levette
róla az összes ruhadarabot, és csak nézte.

A tekintete mindent elárult, amit Lorna tudni akart, de
aztán szavakba is öntötte a gondolatait.

– Tizennyolc évesen is csinos voltál, de mostanra még
annál is szebb lettél.

Ezek után egyikük sem szólt egy jó ideig.



Hu szonh etedik  fe j ezet

Philly Anthea konyhájában segédkezett Luciennek. A
helyiség tágas volt, jókora munkafelületekkel, különösen
miután az asztalt, amin általában halmokban álltak a
különféle holmik, felszabadították. Pillanatnyilag számos
tálalóedény állt rajta, dugig tömve ételekkel. A zöld és
ezüst egyeduralmát piros foltok törték meg. A saláták egy
részét apróra vágott menta és petrezselyem tetézte. A
tálak egy másik csoportja szintén színpompás látványt
nyújtott a vékonyra szelt paradicsomból, hagymából és
zöldpaprikából összeállított, dióval megszórt salátákkal.
Kész boldogság volt csak ránézni is hívogató tartalmukra,
ráadásul a konyhát belengte a padlizsán és a gránátalma
illata.

Ennek ellenére valami nem stimmel, állapította meg
Philly. Lucien szokatlanul ingerültnek látszott. Miközben
a lány a hegynyi petrezselymet igyekezett szépen
felaprítani, amit rábíztak, a fiút figyelte.

– Mi a helyzet? – tette fel a kérdést egyszer csak,
miközben megtörölte a kezét.

Lucien odafordult felé, és Philly homloka ráncba



szaladt. Még akkor is kevésbé látta idegesnek, amikor
megnyitották a standjukat a szakácsshow zsűrije előtt.
Ráadásul Lucien előzőleg úgy nyilatkozott, hogy ez az
ételsor nem jelent túlságosan nagy kihívást.

– Az a baj, hogy ebben egyáltalán nem vagyok jó! – tört
ki belőle, miközben a lány arcát nézte.

– Miben? Nem az ételek miatt vagy ilyen izgatott, igaz?
Azt mondtad, könnyű elkészíteni őket. Emellett te
fantasztikus…

– Nem a kaja miatt! – csattant fel a fiú.
– Akkor mi a baj? Ha legalább pár szóban

megvilágítanád, esetleg segíthetnék.
A fiú nagyot nyelt.
– Oké, előrukkolok vele. – Egyik kezét Philly vállára

tette, a másikkal pedig a farzsebében kotorászott egy
darabig, aztán előhúzott egy borítékot.

– Az a helyzet… – Megszorította a lány vállát. – Philly…
– Mi az? – A lány most már tényleg aggódni kezdett.

Miért szorítja ennyire a fiú? Általában magabiztos volt, és
olyan könnyen kommunikált, most pedig mintha egy
mondatot is nehezére esne rendesen befejezni.

– Elmentem venni valamit – nyögte ki végül Lucien.
Ettől Philly egy hajszállal sem lett bölcsebb. Vajon

lemaradt valami a bevásárlólistáról?
– Tudom. A gránátalmás melasz. Elmenjek? Hozzak

még mást is? Nekem nem gond.
A fiú mintha meg sem hallotta volna.
– Atyám, de borzasztó! – Zörgette a borítékot egy ideig,



aztán sikerült kinyitnia. – Ezt neked hoztam. – Azzal
elővarázsolt egy kisebb, aranyszínű borítékot a
nagyobból. – Philly! Leszel a feleségem?

Eltartott egypár pillanatig, mire a lány felfogta, amit
hallott.

– A feleséged?
– Igen. Philly, szeretlek. Szeretném, ha hozzám jönnél.

Megteszed? – mondta halkan, de sürgetőn. Aztán nagyot
nyelt. – Várj egy pillanatot. Látnod kell a gyűrűt. Persze
ha nem tetszik, kicseréltetheted…

Philly felnézett Lucien arcára. Itt az ő hőse; még
sohasem látta ilyen félénknek és önbizalomhiányosnak.

– Ó, Lucien, persze hogy a feleséged leszek!
A fiú hatalmasat sóhajtott. A karjába vonta Phillyt,

arcát a lány vállába temette.
– Hál’ istennek. Nem is tudom, mi lett volna velem, ha

netán nemet mondasz.
Phillynek muszáj volt megköszörülnie a torkát, mielőtt

megszólalt.
– Dehogy mondtam volna nemet. Szeretlek. – Ezt már

nagyon régóta szerette volna megmondani Luciennek.
Mert a testének minden porcikája tudta már, hogy így
van.

– Ó, Philly! Hadd mutassam meg a gyűrűt!
Megtartottam a számlát, és az üzletben megígérték, hogy
kicserélik, ha nem tetszik neked. – Kinyitotta az apró
arany borítékot, amit rejtélyes módon mind ez ideig
sikerült folyamatosan a kezében tartania, aztán Philly



tenyerébe csúsztatott valamit.
Philly levegő után kapkodott. Egy szoliter

gyémántgyűrű volt az, igencsak méretes kővel.
– Lucien! – A lány szeme tágra nyílt. Nem tudta

eldönteni, hogy örül vagy megrémül a gondolatra,
mennyibe kerülhetett az ékszer.

– Próbáld fel. Tetszik? – Lucien, meg sem várva a
választ, megragadta a lány kezét, és a gyűrűt az ujjára
csúsztatta.

– Ez a legszebb gyűrű, amit valaha láttam – suttogta a
lány. – Egy vagyonba kerülhetett!

– Emiatt ne aggódj. Kötöttem egy kis villámfogadást,
amikor nem figyeltél oda. És szépen kaszáltam rajta!
Szóval mondd meg, hogy tetszik?

Philly lenézett az ujját ékesítő keskeny aranycsíkra
rajta a csillogó gyémánttal, és biztos volt benne, hogy
ennél szebbet még sohasem látott. – Gyönyörű! De ígérd
meg, hogy ezentúl semmi szerencsejáték!

– Bármit megteszek! – azzal szájon csókolta Phillyt.
A hátuk mögül felhangzó köhögés rebbentette szét

őket.
– Bocsánat, hogy megszakítom… – hallották Seamus

hangját.
– Seamus! Eljegyeztük egymást – fordult az öregúr felé

Lucien. – Megkérdeztem Phillyt, hogy hozzám jön-e, és
igent mondott! Rettentő boldog vagyok!

– Én is! – Phillyt egy kissé zavarba hozta, hogy ilyen
szenvedélyes pillanatban zavarták meg őket.



– Nos, gratulálok mindkettőtöknek! – Seamust
szemlátomást igazán boldoggá tette a hír. – No, kislányom,
most aztán igazán csinosan festesz. Úgy csillog a szemed,
mint a fodrozódó vízen tükröződő napsugár. Neked pedig,
drága fiam, mintha ötösöd lett volna a lottón.

– Luciennek tényleg volt egy kis szerencséje a
lóversenyen – felelte Philly. – És nézd, mit vett belőle! –
Odatartotta a kezét Seamus elé, hogy a nagyapja is
megcsodálhassa a gyűrűt.

– Hát, ezt nem egy karácsonyi pukkantóból szerezte a
fiú, az biztos – állapította meg Seamus.

– Nem bizony! – helyeselt Lucien, aki, mint Philly
megállapította, nyilvánvalóan igen elégedett volt
magával.

– Gyere, öleld meg a jó öreg nagyapádat – kérte a lányt
Seamus. Miután teljesítette a kívánságát, Philly alaposan
megnézte magának az öregurat. – Kapitány, te meg igazi
finom úriembernek látszol. Új öltönyöd van! Pedig
esküdni mernék rá, hogy mióta az eszemet tudom, nem
láttam rajtad új ruhát.

– Nos – kezdett a mondókájába kissé zavart arccal
Seamus –, anyád már úgyis évek óta kapacitál, hogy
vegyek végre magamnak egy rend ruhát.
Örömmámorban fog úszni, ha meglátja.

– Ez lesz rajtad karácsonykor? – Philly meglepődött.
Mostanában jószerével tényleg csak karácsonykor
találkoztak a szüleivel, és a nagyapja ezeken az
alkalmakon rendszerint valami pulóvert viselt, amit



akkor kapott.
– Nem. Hanem amikor ideér úgy egy óra múlva.
Philly majdnem elájult a rémülettől.
– Ezt meg hogy értsem? Ő is jön a partira?
Seamus bólintott.
– Mindnyájan. A szüleid meg a fiúk is. Ez neked jól is

jön. Egy füst alatt mindenkinek elmondhatod, hogy
eljegyeztek.

– De miért jönnek ide? Nem hinném, hogy ennek bármi
köze van hozzám. Alig pár perce volt a lánykérés.

– Anthea hívta meg őket, és igent mondtak.
– De miért? Hiszen nem is ismerik egymást. – Phillyt jó

néhány megrázkódtatás érte az elmúlt félórában, és úgy
érezte, e nélkül az utolsó nélkül már végképp meglenne.
Elképzelni is szörnyű volt, hogy szembe kell néznie a
családjával. Ezt eleve nem tekintette könnyű feladatnak,
és csak tetézte, hogy közben szeretett volna Lucien
segítségére lenni a konyhában.

Ekkor hirtelen agyába villant egy gondolat.
– Atyaég! Azért jönnek, hogy megnézzék Lucient

maguknak, igaz?
Seamus vállat vont.
– Lehet. Igazán meg lehet érteni őket, végtére is el

vagytok jegyezve.
– De húsz perccel ezelőtt még nem voltunk!
– De udvarolt neked, vagy együtt jártatok, vagy hogy is

kell mondani manapság.
Philly sóhajtott.



– Igaz. Tervezgettük, hogy valamikor meglátogatjuk
őket Írországban, ha majd lesz egy kis időnk.

Seamus mindentudó arcot vágott.
– Na, biztosan ezért fogadták el Anthea meghívását.

Tudták, hogy úgysem érsz rá soha, hogy elmenj hozzájuk.
– Ugyan már, Philly – szólt közbe Lucien bátorítóan. –

Lehet, hogy egy kicsit meglepődtünk, de az időzítés
tökéletes.

A lány nagyapja hálásan rámosolygott.
– Már korábban szóltam volna, de épp csak

visszaértetek, nem akartam, hogy aggodalmaskodj miatta.
Ekkor Phillynek hirtelen eszébe jutott egy újabb

aggasztó kérdés, amivel kapcsolatban még csak ki sem
kérhette a nagyapja véleményét. Jó lett volna tudni, hogy
az anyja vajon látni fogja-e rajtuk, hogy már szexeltek –
nem is kevésszer. Felidézte magában Lorna első
reakcióját. Elpirult a gondolatra, hogy az anyja netán
ugyanarra a következtetésre jut, mint idősebb barátnője.
Mégsem volt már mit tenni ellene. És legalább már
jegyesek.

– Ugyan már, kislányom – biztatta a nagyapja is. – Egy
ilyen gyűrű láttán azt legalább biztos nem fogja az anyád
megkérdőjelezni, hogy komolyak-e Lucien szándékai.

– Tudtam, hogy jó befektetés lesz – jegyezte meg
Lucien, aki már a sütőnél állt, hogy ellenőrizzen valamit.

– Ebben biztos lehetsz – helyeselt Seamus. – Lucien
nagyszerű fiatalember, és a családod ezt pontosan látni
fogja.



Később, kint a kertben, mert rozmaringot kellett keresnie,
Philly magában mélázott. Eltűnődött rajta, hogy mint a
legtöbben, ő is tinédzserkora óta úgy gondolt későbbi élete
párjára, hogy össze fognak házasodni, ahogy a dolgok
rendes kerékvágásban menni szoktak. De azt sohasem
hitte volna, hogy ilyen észbontóan boldog lesz, amikor
valóban megtörténik, ennyire büszke lesz Lucienre, és
hogy ilyen magabiztosan meri majd állítani, hogy ő az
igazi.

Az anyja persze bizonyára megjegyzést tesz majd a
korára, de mivel ő maga is szinte gyerek volt
menyasszonyként, aligha vethet a lányára követ, amiért a
nyomdokaiba lépett. Mindazonáltal abban is biztos volt,
hiszen az anyja számtalanszor elmondta, hogy Marion
annak idején szűzen lépett az oltár elé.

Valamivel később csatlakozott hozzá Seamus.
– Azon gondolkodtam, vajon mit vegyek fel a partira –

tűnődött a lány, miközben a nagyapját figyelte, aki
megigazította a nyakkendőjét a hallban lévő nagy tükör
előtt.

– Valami csinosat. Ruhát. Amivel megtiszteled azt a
csodaszép kertet – felelte Seamus.

Philly kissé megütközött rajta, hogy a nagyapja ilyen
konkrét javaslattal rukkolt elő. Valójában inkább költői
kérdésnek szánta, azon sem lepődött volna meg, ha
egyáltalán nem kap rá választ.

– Biztosan találok valamit – mondta aztán. – Szerencse,
hogy ilyen szép napunk van.



– Megáldott minket az ég – felelte a nagyapja,
hangjában különös komolysággal.

Miután Philly hazament átöltözni, majd visszaérkezett a
kertbe, megpillantotta Lornát. Egy létra tetején állt, és egy
rózsát igyekezett a helyére kötözni. Tűzpiros ruhát viselt,
sötétvörös haját pedig egy rózsával tűzte hátra, ami
ugyanarról a bokorról származott. A létrát Jack tartotta. A
Lorna felé fordított arcán felfénylő kifejezés felidézte
Phillyben a saját érzéseit. Bár az igazat megvallva Lucien
is ugyanilyen szerelmes pillantással szokott rá, Phillyre
nézni. A lány önkéntelenül elmosolyodott.

Nagyon boldog volt. Anthea korábban elmesélte neki,
hogyan kérte meg Jacket titokban a szobrok
restaurálására, és azt is, mennyire reméli, hogy Lorna –
Anthea szavaival – „felhagy ezzel az őrülten ostoba
viselkedéssel”. A lányban Lorna most is kifejezetten őrült
benyomását keltette, de olyan értelemben, hogy azt
Anthea is bizonyára örömmel veszi.

– Helló! – kiáltott oda a barátnőjének. – Jól nézel ki.
Mindketten jól néztek ki. – Jack valóban remekül festett
lenvászon öltönyében. Éppen a megfelelő mértékben
gyűrött, állapította meg Philly magában.

– Te is csinos vagy – bókolt Lorna feleletképpen,
miután lemászott a létráról. – Nem túl gyakran látunk
ruhában.

Philly lenézett a kissé fakó, virágos darabra, amit a
szekrénye legmélyéről bányászott elő. Pár éve már



betöltötte küldetését valamilyen ünnepélyes alkalmon. A
lány úgy érezte, a kőmosott textil egy kis vintage
hangulattal bolondítja meg az összképet, ami jól ment a
korhű, antik kerthez.

– Tudom. De ez eléggé tetszik. Kapitány erősködött,
hogy kiöltözzek. Valószínűleg azért, mert a szüleim és a
fivéreim is itt lesznek… és, nos, Lorna, képzeld,
eljegyeztük egymást! Én és Lucien!

– Hűha! – álmélkodott Lorna, aztán alaposan
megölelgette Phillyt. – Nagyon boldog vagyok!

– Lucien nagyon szerencsés – vélte Jack.
Philly az égre fordította tekintetét.
– Miért? Mert az egész családom idecsődül, hogy

teszteljék?
Lorna nevetett.
– Igen! És az ott az a bizonyos gyűrű?
Philly közelebb nyújtotta a kezét, hogy a nő

megcsodálhassa az ékszert.
– Ez aztán komoly darab – állapította meg Jack.
– Fantasztikus! – lelkendezett Lorna. – Káprázatosan

szép.
– Szóval ők még nem is tudják, hogy eljegyeztétek

egymást? – kérdezte Jack.
– Még mi magunk is alig fogtuk fel – felelte Philly.
Lorna Jackre nézett.
– El kell mondanunk Leónak – jelentette be.
– Mit kell elmondanotok neki? – kérdezte Philly, bár

valójában sejtette, miről van szó.



– Hogy egy pár vagyunk – mondta határozottan Lorna.
– Lehet, hogy egy kicsit megdöbben majd, hogy az
anyjának barátja van.

Jack a homlokát ráncolta.
– Ha jól tudom, most éppen Kirstie-vel ellenőrzik, hogy

a filagórián minden rendben van-e. Lehet, hogy megyek,
beszélek vele, és magam mellé állítom.

– Jó ötlet – dicsérte meg a férfit Lorna.
Miközben Lorna Jack távolodó alakját követte

meglehetősen vágyódó tekintettel, Philly hagyta, hogy a
gondolatai elkalandozzanak, és azon tűnődött, vajon mit
szólna hozzá, ha az anyjának lenne barátja, miután az
apja már nincs többé. Az eredmény meglehetősen
torokszorító volt. Bár az anyja messze nem volt olyan
elbűvölő, mint Lorna.

– Azóta nem is volt senkid, hogy Leo megszületett?
– Nem, mert ő mindig ott volt velem, és kevés

ismerősünk volt. Nagyon aggodalmas anya vagyok. –
Felnevetett. – Muszáj volt fiatalítanom.

Erről Phillynek eszébe jutott valami:
– Tehát most már nem zavar, hogy van egy képe rólad?
– Most már nem – felelte Lorna. – Mert tudom, hogy a

valódi, felnőtt önmagam sem rettenetes csalódás.
Philly nevetett.
– Hát persze hogy nem! – De megértette Lorna

aggályait. És felidéződtek benne a sajátjai.
– Tényleg izgulsz, hogy a családod találkozni fog

Luciennel?



Philly bólintott.
– Egy kicsit. Nagyon különbözik mindenkitől, akiket

eddig ismertem. Gazdag családból származik, főszakács,
és nem tud egy percig sem csendben maradni.

– De nagyon kedves fiú, és ezt rögtön látni fogják. Ha
nem akarják elfogadni, szólj, hogy adjak referenciát.
Egyébként neked is sikerült meggyőznöd a szüleit. Te is
ugyanolyan furcsa voltál számukra.

– De majdnem belepusztultam az igyekezetbe.
– Ők meg rájöttek, milyen fantasztikus nő vagy

valójában.
Philly nevetett.
– Egyébként jobb, ha megnézem, hogy halad Lucien, és

figyelmeztetem, hogy a kocsijával álljon a kapuhoz közel,
ha netán gyorsan menekülni kell.

– Egy ló romantikusabb lenne – vélte Lorna.
Philly megrázta a fejét.
– Arról leesnék. Tragédiába torkollna az ügy.

– Fantasztikusan néz ki, és az illata is csodás – jegyezte
meg Philly, miután a konyhába visszaérve végigtekintett
az elkészült ételek során, amelyek az asztalra kirakva
várakoztak, hogy a filagóriára vigyék őket. – Anthea is
elégedett?

– Anthea nagyon elégedett – felelte az említett személy,
aki éppen akkor jelent meg. – De nem annyira, mint azzal,
hogy ti ketten, fiatalok, eljegyeztétek egymást.
Fantasztikus párost alkottok majd, egy igazán jó csapatot.



Lucien, akit Philly különlegesen szexinek látott a fehér
séfruhában, bólogatott.

– El sem tudtam képzelni, hogy találok valaha egy
olyan lányt, akivel szeretném leélni az életemet – jegyezte
meg. –És hogy valaha találkozom valakivel, aki ennyire
illik hozzám. De Philly ilyen.

Philly halkan köhécselt, hogy elkergesse a könnyeket,
amelyek hirtelen gyülekezni kezdtek a szemében.

– Nagyon szerencsés vagy – állapította meg Anthea. –
Philly nemcsak szorgalmas, de nagyon csinos is. És a ruha
is tetszik. Illik az alkalomhoz.

Aztán Lucienhez fordult.
– Drága fiam, ideje átöltöznöd, ebben a ruhában

nagyon lehangoló látványt nyújtasz.
– De én vagyok az ételekért felelős személyzet –

ellenkezett Lucien.
– Ha minden kész van, már vendég leszel – jelentette ki

ellentmondást nem tűrően Anthea.
Ha Anthea ragaszkodott valamihez, akkor az ember

engedelmeskedett. Lucien sóhajtott.
– Oké, de addig nem, amíg nincs minden kész. Mi a

helyzet a desszertekkel? Arról nem volt szó a rendelésnél.
– Minden sínen van – nyugtatta meg Anthea. – Kirstie

elkészítette a hagyományos Eton messt eperrel és
tejszínnel, meg csokiroládot, én pedig megcsinálom a
pudingot.

– Szó sem lehet róla – szólt közbe Philly. – Te vagy a
szülinapos, inkább készülődnöd kellene.



– De nem több pár percnél, kedvesem. Nem használok
hozzá zselét.

Leemelt az ajtó mögötti akasztóról egy meglehetősen
piszkos kötényt, és maga elé kötötte.

– Ha nem haragszol – szólalt meg Lucien –, nincs egy
tisztább kötényed? Ez rettentően mocskos.

Philly rádöbbent, hogy sohasem mert volna hasonló
dolgot közölni Antheával. Vajon a fiú a családja miatt volt
ilyen merész? Vagy a konyhai higiénia iránti
elkötelezettsége mondatta ki vele az igazságot?

Anthea végignézett magán.
– Ó, tényleg elég használt. És természetesen van egy

csomó másik. Csak meg kell őket keresni.
Nagy nehezen kinyitott egy fiókot, és elővett belőle egy

kötényt.
– Haladnom kell a lepénykenyérrel – szólt Lucien.
– Én mit tudok segíteni? – kérdezte Philly.
– Ha lepucolsz mindent – felelte a fiú.
Philly kivett egy kötényt a fiókból, miközben Anthea

sherryt öntött a piskótára a pudinghoz, és a fejét csóválta:
– A mi időnkben még letisztogattuk a dolgokat.

Phillynek bosszankodva kellett tudomásul vennie, hogy
nem tud egyszerre a konyhában is segíteni és a családja
érkezését is figyelni. Éppen mandulaforgácsot hintett
Anthea pudingjára, amikor rajtaütött az anyja.

– Drágám! – üdvözölte a lányát. – Hogy vagy? – Úgy
szorította magához Phillyt, mintha évek óta nem



találkoztak volna. – És mi ez a dolog, amit nagyapád
említett? Eljegyeztétek egymást egy fiúval, akivel még
nem is találkoztam?

Philly szíve elszorult egy kicsit. Nyilvánvaló volt
számára a szavak mögött meghúzódó méltatlankodás,
habár az anyja igyekezett palástolni.

– Gyere, ismerkedjetek meg.
Lucien már ott is termett mellettük, mielőtt Philly

kimondhatta volna a nevét.
– Üdvözlöm, Mrs. Doyle. A nevem Lucien. Hogy van?

Nagyon boldog vagyok, hogy végre megismerhetem.
Phillyvel arra készültünk, hogy hamarosan
meglátogatjuk önöket.

Philly világosan látta, ahogy az anyja lélekben tesz
hátrafelé egy lépést. Eddig harcra késszé tette a
felháborodás, hogy a lánya olyan frigyet készül kötni
valakivel, amihez ő előzetesen nem adta hozzájárulását,
de ez a fiú, aki most előtte állt, igazán jóképű, kulturált és
hihetetlenül magabiztos volt, ezért támadókedve csökkent
valamelyest.

Elfogadta a felé nyújtott kezet, és gyors tekintettel
végigmérte a jövevényt.

– Örülök, hogy megismerhetlek, Lucien, még ha egy
kicsit késve is. Hogyhogy ilyen gyorsan eljegyeztétek
egymást, Philly? Nem várhattatok volna legalább addig
vele, míg a családod is megismerkedik a fiatalemberrel?

– Attól tartok, nem – felelte Lucien.
– És a szüleidnek mi erről a véleménye? – Mrs. Doyle



hangja még mindig igen jeges volt.
– Ők még nem tudnak róla – közölte Lucien megnyerő

mosollyal. – És a szüleim, nos, elég ódivatúak, de azt
hiszem, nagyon fognak örülni.

– Bizonyára rólunk is az lesz a benyomásod, hogy
ódivatúak vagyunk – vélte Mrs. Doyle. – Az én időmben az
volt a szokás, hogy a családok megismerkedtek, mielőtt a
fiatalok eljegyezték volna egymást.

– Anya! Ez azért van így, mert egy nagyon kicsi helyről
származunk. A legtöbb barátnőm olyan fiúkkal jött össze,
akikkel már a suliban is egy osztályba jártak.
Természetes, hogy a családok ismerik egymást. – Philly azt
kérdezte magában, vajon akkor is ilyen bosszantónak
találná-e az anyja viselkedését, ha nem Anthea
konyhájában állnának, és nem a partira készülnének. –
Megnézed a gyűrűt, amit kaptam?

– Istenem! – lelkendezett Mrs. Doyle, mielőtt észbe
kaphatott volna. – Maga Elizabeth Taylor is
megirigyelhetné.

– Kicsoda? – kérdezték a fiatalok egyszerre.
Seamus ebben a pillanatban toppant be.
– Csak egy sört akarok vinni a fiamnak –

magyarázkodott. – És alkalmatok lesz arra is, hogy Lucien
családjával találkozzatok. Hamarosan megérkeznek.

– Micsoda? – kérdezték a fiatalok ismét kórusban. – És
miért? – tette hozzá Philly.

– Ez egy vendégség. Miért ne hívhatta volna meg
Anthea őket is?



Erre, úgy tűnt, nincs jó visszavágás.
– Jobb, ha most megyek, és rendbe szedem magam –

jelentette ki Philly, csak hogy kívül kerülhessen a konyha
falain. – Fel kell vennem a csinosabb cipőmet.

– És neked is, Lucien – tette hozzá Seamus. – Egy óra
múlva kezdődik. Bár ha azt nézem, milyen iramban
ürítgetik a pezsgőspoharakat az unokáim, azt
mondhatnám, már elstartolt a buli.

Miután elhagyták Anthea házát a hátsó ajtón, majd a
sövény egyik nyílásán keresztül, és sikerült anélkül
beszállniuk Lucien furgonjába, hogy bármelyik további
rokonnal vagy egyáltalán bárkivel összefutottak volna,
Phillyből ellenállhatatlanul kitört a kuncogás. Arra
gondolt, hogy úgy osontak ki, mint valami kommandós
szökevények, és még akkor is nevetett, amikor hazaértek.

– Tényleg szeretném, ha a szüleid találkoznának az
enyémekkel – mondta, miközben felszaladt az emeletre –,
de jó lenne, ha úgy történne, hogy nekem nem kell ott
lennem.

– Megértelek. De igazából nagyon sokban hasonlítanak
ám. Aggódnak miattunk, és azt gondolják, hogy még túl
fiatalok vagyunk egy ilyen horderejű döntéshez – felelte
Lucien. – Bár a szüleim már tisztában vannak vele,
milyen fantasztikus nő vagy, és ha netán mégis
elfeledkeznének róla, Geraint újra emlékezteti őket.

– Az én családom pedig nagyon szeretni fog téged,
amint elmúlik a rémületük – állította Philly, bár nem



minden kételkedés nélkül. – Az persze lehet, hogy először
az lesz a véleményük, hogy üresfejű vagy, amíg rá nem
jönnek, milyen szorgalmasan tudsz dolgozni.

– Minden rendben lesz – bizonygatta Lucien. – Öltönyt
vegyek fel?

Phillynek tetszett az elképzelés, hogy Lucient
öltönyben lássa.

– Van nálad?
– Apám hozott egyet magával, amikor együtt

vacsoráztunk, emlékszel?
Philly a homlokát ráncolta.
– De nem viselted, igaz?
– Nem. Akkor kitartóan lázadtam. De most szívesen

felveszem Anthea kedvéért. És hogy téged is
megtiszteljelek vele, csodaszép hölgy.

Valamivel később visszatértek a kertbe. Lucien igazán
remekül festett az öltönyében, Philly pedig a hajába
tűzött virágokkal és ujján a fantasztikus jegygyűrűvel
ellensúlyozta ruhája viseltességét. Lucien mindenáron be
akart menni a konyhába, de Philly visszatartotta.

– Kirstie több felszolgálót hívott. Inkább essünk túl a
szülők találkozásán. Mielőtt a többi vendég is megérkezik.
Ne függjön Damoklesz kardjaként a fejem fölött.

– Ugye amiatt nem aggódsz, hogy a szüleimmel kell
találkoznod? Hiszen imádnak.

– Lehet, hogy közben mégis meggondolták magukat. De
legalább az anyámmal már találkoztál. Nehéz eset. Gyere,
ismerkedj meg a papával. – Kézen fogva odavezette a fiút



az apjához.
– Papa! – Szorosan átölelte a férfit. – Ismerd meg

Lucient.
Philly apja nem volt nagy híve az ölelkezésnek, de

barátságos arccal nyújtott kezet Luciennek.
– Helló, Lucien! Hogy s mint? Hallom, alaposan

rákattantál a lányomra?
– És örömmel állíthatom, hogy ő is rám kattant – felelte

Lucien.
– Ők pedig a bátyáim. – Philly hirtelen Lucien szemével

látta a testvéreit, két magas, megtermett fickót elegáns
öltönyben.

De úgy tűnt, Lucien másképp vélekedik róluk, mint a
lány gondolta.

– Helló, srácok. Hogyan mutassam meg, hogy érdemes
vagyok a húgotok kezére? A harcművészetek terén nem
jeleskedem, de a zsemle, amit sütök, világbajnok!

Egy másodperc múlva Liam, az idősebb fiú elnevette
magát, és vállon veregette Lucient.

– Pont olyan őrült vagy, mint ő. Jól ki fogtok jönni
egymással.

Philly boldogan nyugtázta, hogy eddig baj nélkül ment
minden, ám ekkor megpillantotta Lucien közeledő szüleit.
Villámgyorsan átszaladt a fején az ötlet, hogy elrejtőzik a
vécében, de a következő pillanatban rájött, hogy így
mindkettejük szülei meg lennének győződve róla, hogy
terhes. Muszáj lesz ott maradnia a kölcsönös
bemutatkozásnál.



– Öö… Mr. és Mrs… – kezdett a mondókájába.
– Anya, apa! – szólt közbe Lucien, amivel rögtön

elnyerte volna Philly örök szerelmét, ha nem birtokolta
volna már amúgy is. – Ismerjétek meg Philly szüleit és
testvéreit. – Úgy vezényelte le a bemutatkozásokat,
mintha világéletében mást sem gyakorolt volna, bár talán
tényleg gyakorolta, gondolta Philly.

– Fantasztikus, hogy mindnyájan el tudtatok jönni –
mondta végül a fiú lezárásként.

– Így van – sikerült végre kiböknie ezt a két szót
Phillynek is, mosolyogva és paprikapirosan.

– Hívj csak Camillának. Ő pedig Jasper – fordult Lucien
anyja Marionhoz. – Hadd mondjam el, hogy csodálatos
lánynak tartjuk Phillyt.

– Annyira fiatalok – kezdte Marion.
– Igaz – helyeselt Camilla –, de nagyon elkötelezettek.

Philly hihetetlenül elszántan támogatta Lucient a
pékségben.

A lány anyja a homlokát ráncolta.
– Pékségben? De hiszen Philly soha életében nem főzött

semmit!
– Akkor valamikor feltétlenül kóstolja meg a kovászos-

hagymás zsemléjét! – kacsintott Lucien. – Most pedig hadd
szerezzek mindenkinek egy italt.



Hu szonnyolcadik  fe j ezet

Lorna a grottó mögötti tisztáson éppen virágfüzérekkel
díszítette Jack szobrait. Részben a maga szórakoztatására,
részben pedig azért, hogy ne kelljen Anthea mellett részt
vennie a hamarosan kezdődő vendégfogadási
procedúrában, mert a vendégek lassan szállingózni
kezdtek. De legnagyobbrészt Jack tiszteletére.

Cerest, a mezőgazdaság istennőjét, aki bőségszarut
tartott a kezében, most egy pipacsból, százszorszépből,
fűfélékből, szellőrózsából és búzavirágból fűzött girland
ékesítette. Flora a kővirágkoszorúja mellé kapott néhány
valódi rózsát, árvácskát, no meg néhány minden
történelmi hűséget nélkülöző dáliát, ami fantasztikusan
mutatott együtt. Pomona, a fején virágkoszorúval, a
kőkosarában pár szem valódi apró almát és körtét tartott,
amit Lorna gyurmaragasztóval rögzített.

Lorna éppen azon gondolkodott, hogy visszaoson
Anthea gyümölcsöskertjébe néhány alulfejlett szilváért,
amikor váratlanul megjelent Leo.

– Hát itt vagy.
Lorna ismét megállapította, milyen jóképű fia van.



Csillogó haja hosszan lelógott, krémszínű lenvászon
öltönye (amit korábban még nem látott rajta) éppen csak
egy kicsit volt gyűrött, panamakalapja pedig, amit a
kezében tartott, inkább stíluskelléknek tűnt, mint a nap
elleni védelem valódi eszközének. Lornát Evelyn Waugh
regényének, az Utolsó látogatásnak valamelyik
szereplőjére emlékeztette. A fiú arca rosszallást tükrözött.

– Engem kerestél? Fantasztikusan nézel ki, drágám.
– Igen, nagyon is kerestelek. Phillytől tudom, hogy itt

talállak. Csak meg akartam kérdezni, hogy igaz-e.
– Micsoda? – Habár pontosan tudta, mire utal Leo.
– Te és Jack. Megint egy pár vagytok?
– Igen, úgy van.
– De hetekig nem találkoztatok. Nem is tudtad, mi van

vele, nem igaz?
Lorna egy pillanatig fontolgatta, hogy hazudik valamit,

de elvetette az ötletet. A legszívesebben azt felelte volna,
hogy Leónak semmi köze hozzá, de valamelyest
megértette az aggodalmát. És egy kicsit féltette is a fiút. Az
elmúlt időszakban nagyon sok időt töltött Kirstie-vel
(hirtelen ráébredt, hogy az öltönyt és a kalapot is
valószínűleg tőle kapta), és Lornát nyugtalanította, hogy
talán beleszeretett. Ám az valószínűtlennek tűnt, hogy
Kirstie otthagyja Petert Leo miatt, még ha a fiú netán
tetszik is neki. Mint mindig, végül az őszinteség mellett
döntött.

– Közbejött pár kommunikációs probléma, de azóta…
– Mióta? – horkant fel Leo ingerülten.



Lorna együttérzett vele.
– Drágám, én megértem, hogy mindez kissé

elhamarkodottnak tűnik számodra. Az egyik pillanatban
minden kapcsolat megszakad köztünk, a következőben
pedig egy pár vagyunk. De a dolgok könnyen változnak,
leülepednek, kiegyenesednek.

– Ez nem éppen tisztességes, anya. Otthagy összetört
szívvel, aztán hirtelen visszaúszik az életedbe, mintha mi
sem történt volna, te meg engeded.

– Nem egészen így történt. – Habár Leo szemszögéből
valóban így festhetett.

– Hát akkor hogyan? – faggatózott Leo aggasztóan
atyáskodó modorban.

Ekkor Lorna határtalan megkönnyebbülésére Jack
bukkant fel a csalitos felől.

– Helló! – Odalépett hozzájuk, karját Lorna dereka
köré fonta, ölelése kétséget sem hagyott afelől, hogy egy
párt alkotnak. – Megértem, kívülről milyennek tűnhet. És
igazad van, hetekig nem tudtunk kapcsolatba lépni, ami
maga volt a pokol. Nem untatlak a pontos technikai
részletekkel, de annak, hogy Lorna elfogadta az
indokaimat, miért nem tudtam vele kommunikálni,
fantasztikusan örülök. – Egy pillanatig hallgatott. –
Nagyon szeretem az anyádat. Sohasem akarok a
mostohaapád lenni, vagy hasonló rémség, de remélem,
hamarosan barátodként fogsz tekinteni rám, mint
olyasvalakire, akihez bármikor fordulhatsz, és így tovább.
– Egy kissé elfogódottnak látszott. – El sem hiszem, hogy



ezt mondtam. Teljesen igaz, mégis úgy hangzott…
Lorna a nyilvános bejelentés után égővörös arccal

leszögezte:
– Kissé közhelyesen hangzott, de hisz a közhelyek

éppen azért válhattak azzá, mert sok igazság van bennük.
– Viszont amikor azt mondtam, nem akarok a

mostohaapád lenni, nem úgy értettem, hogy nem akarom
elvenni az anyádat feleségül. De igenis, nagyon
szeretném.

Leo eddigre visszanyerte a humorérzékét, és kitört
belőle a nevetés.

– Ugye most nem tőlem akarod megkérni az anyám
kezét?

– Jaj, istenem! – Lornát több okból megdöbbentette a
jelenet.

Jack homloka ráncba szaladt.
– Nos, dehogy, nem. De szeretném, ha ismernéd a

céljaimat. Először Lornával szeretném megbeszélni.
– Ezzel elkéstél! – felelte Leo. – Már nyilvánosan

kimondtad. Pont olyan, mint azok a flashmob
lánykérések, amikor ötven ember kezd egyszerre
énekelni…

– Aligha – ellenkezett Lorna.
– Nos, hozzám jössz? – fordult felé Jack.
– Nem szeretném, ha a fiam jelenlétében tennéd fel a

kérdést – jelentette ki a nő eltökélten, de nevetve.
– Jobb lesz, ha most megyek – mondta Leo, de mielőtt

elindult volna, megjelent Philly.



– Anthea szeretné, ha mindnyájan odamennénk. Sorra
érkeznek a vendégek, és szeretné, ha együtt fogadnánk
őket – mondta a lány.

– És szerinted miért? – kérdezte Lorna.
Philly vállat vont.
– Fogalmam sincs. De őszintén szólva, én már semmit

sem értek, ami ma itt zajlik.
– Én sem – mondta Leo. – De azt hiszem, jól fog esni egy

ital.
– Jó ötlet! – helyeselt Lorna. Ám amikor elindult volna

Philly és Leo után a kertbe, Jack karon fogta.
– Tehát mi a véleményed? Hozzám jössz?
A hónapok során, amíg távol voltak egymástól, és

minden gondolata Jack körül forgott, Lornának eszébe
sem jutott a házasság. De most, hogy a férfi sürgetően és
szenvedélyesen nézett rá az általa restaurált szobrok
gyűrűjében, akik tanúként figyelték, mi folyik, Lorna
pontosan tudta, hogy ő is ugyanazt akarja: szeretné, ha
nyilvánosan megpecsételnék a szerelmüket, és tudtára
adnák a világnak, hogy szeretik egymást, és elkötelezték
magukat egymás mellett.

– Igen – felelte. – Hozzád megyek.
A férfi hevesen magához ölelte, és egészen addig álltak

összeölelkezve, míg Philly egyik bátyja értük nem jött.

– Hölgyeim és uraim – fordult Peter a grottó előtt
összegyűlt vendégsereghez –, mindnyájan tudjuk, hogy
édesanyám születésnapja miatt jöttünk így össze. Kirstie-



vel örömmel üdvözöljük önöket anyám nevében, és
boldogan látjuk, milyen sokan eljöttek az alkalomra. Ezzel
együtt ma felavatjuk a restaurált kertet is, ami hosszú
évekig eltemetve várta, hogy végre újra felfedezzük és
felújítsuk.

– Ami még messze nincs kész – motyogta Lorna
Jacknek. – Rettentő sok teendőnk lesz még vele.

Peter folytatta a beszédet, időnként a kezében tartott
kártyákra pillantva.

– Azt hiszem, mindenki egyetért, akinek már alkalma
nyílt megnézni, hogy a kert legfőbb ékessége kétségkívül a
grottó, amit a mi csodálatos Lornánk újított fel
lelkiismeretesen, kagylóról kagylóra, és az anyám
monogramját, az A és S kezdőbetűket is belefoglalta a
díszítésbe.

Lorna nem állta meg, hogy ne szóljon közbe.
– Igazság szerint a kezdőbetűket csigákból raktam ki,

és Jack volt, aki…
De senki sem hallotta, mert Seamus is megszólalt.
– Nem bánod, Peter, ha én is szólok pár szót?
Peter egy pillanatig zavartan nézett rá, aztán így szólt:
– Nos, csak meg akartam köszönni mindenkinek…
– Majd én – szólt közbe határozottan Seamus. Anthea,

aki mellette állt, rámosolygott a vendégekre.
Csodaszép szabású ezüstszürke ruhát viselt. Az alsó

részét madarakat és növényeket ábrázoló hímzés ékítette,
amihez tökéletesen passzolt hasonlóan díszített kis sarkú
cipője is. A haját kontyba fésülte, és egy virágdíszt tűzött



bele, ami szintén a hímzett virágokat idézte.
Lorna még sohasem látta Antheát ilyen szépnek és

elegánsnak, és miközben barátnőjét figyelte, hirtelen
eszébe jutott, hogy egy fehérbe öltözött fiatal nőt látott
belépni a házba. Bizonyára ő segített Antheának a
frizurája és a sminkje elkészítésében. Minden
egybevágott. Anthea a születésnapi ünnepségén a lehető
legszenzációsabb formájában szeretett volna megjelenni.

– Kedves vendégek! – fordult az összegyűltekhez
Seamus, aki maga is nagyon elegáns volt. – Peter már
üdvözölt titeket, és most Antheával mi is köszönteni
akarunk mindenkit, de nem azért, mert születésnapot
ünnepelünk.

Csalódott moraj hullámzott végig a vendégseregen.
– Habár ma ünnepeljük Anthea születésnapját, ez nem

egy különleges születésnap. Legalábbis… – Seamus itt
tartott egy hatásszünetet, nyilvánvalóan azért, hogy
mindenki rá figyeljen – nem olyan értelemben különleges,
ahogy önök először gondolnák.

– A hetvenötödik! – kiáltott közbe Peter.
Kirstie, aki leginkább egy túlöltözött, ámbár igencsak

dekoratív ascoti celebre emlékeztetett, lepisszegte.
– Azért vagyunk itt mindnyájan, köztük az én

Írországból érkezett rokonaim, akik csak most ismerték
meg Antheát, hogy megünnepeljünk valami mást is.

Lorna hirtelen szédelegni kezdett. Csak nem…
– Mégpedig a házasságkötésünket! – tette közhírré

Seamus.



Pillanatnyi döbbent csönd fogadta a bejelentést, aztán
Lorna, majd röviddel utána Jack is tapsolni kezdett.
Hamarosan mindenki csatlakozott hozzájuk, és a zajba az
ír fiúk vidám üdvrivalgása vegyült, elnyomva az anyjuk
hangos zihálását.

– A ceremónia valójában már napokkal ezelőtt
megtörtént, de mostanáig titokban tartottuk, hogy együtt
jelenthessük be a családunknak – folytatta Seamus.

Ekkor Anthea lépett előre.
– Attól tartottunk, hogy mindenki nagy hűhót csapna,

ha korábban szólnánk, ezért nem közöltük egészen
mostanáig. És bár a nevem két kezdőbetűje valóban A és
S, a tengeri csigák, amelyekből Lorna és Jack olyan
gondosan kirakták a betűket, nem az Anthea Susannah
névre utalnak, hanem az Antheára és a Seamusra. De
legyen elég ennyi a drámai bejelentésekből, szóval kérek
mindenkit, hogy szerezzen magának egy-két újabb italt,
mielőtt tálaljuk az ételeket. Lucien fantasztikus munkát
végzett.

Seamus medve módra magához ölelte újdonsült
feleségét, mire kitört a tapsvihar, és Lorna bevallotta
magának, hogy kissé megkönnyebbült, hogy a pár nem
folytatta az ilyenkor szokásos nyilvános hitvesi csókkal.
Azt valamiképpen méltatlannak érezte volna.

Petert mintha kissé megrázták volna a fejlemények.
Kirstie elsietett valahová, valószínűleg azért, hogy
szerezzen neki egy pohár pezsgőt. Lorna odalépett a
férfihoz, és a csődület közepéről elvezette egy kis padhoz,



amelyet rózsatövek takartak el a kíváncsi szemek elől.
Lornát nem érte teljesen váratlanul a hír, és valószínűleg
Philly sem lepődik meg rajta nagyon, hiszen ők
mindketten figyelemmel kísérték, hogyan kerül
egymáshoz mind közelebb Seamus és Anthea. De Peter
nem sok időt töltött a kertben, és azt sem vette észre,
milyen gyakran fordult az anyja támogatásért
Seamushoz. Ő egyszerűen egy szakértelmére büszke
autószerelőt látott az öregúrban, és semmiképpen nem
egy potenciális férjet arisztokratikus anyja számára.

– Peter, jól vagy? – Már olyan régóta voltak barátok,
hogy valószínűleg Lorna volt a legalkalmasabb személy,
aki megnyugtathatta a férfit.

– Nem is tudom – felelte Peter. – Természetesen
kedvelem Seamust, de egyáltalán nem tűnt fel, hogy
bármi lenne kettőjük között. Arra gondolok, hogy…
anyám mindig is akkora sznob volt! Az ír akcentusa. És ne
gyere azzal, hogy az ír akcentust nevezzük brogue-nak,
mert ez a szó nekem mindig is a cipőt fogja jelenteni.

– Én szeretem hallgatni, ahogy beszél – ellenkezett
Lorna. – Nekem mindig is tetszett az írek kiejtése. És
Seamus nagyon kedves ember. Gondoskodni fog
Antheáról, és jól mulatnak majd együtt.

– Te tudtál róla? – kérdezte a férfi vádlón.
– Nem, de sokszor láttam őket együtt, ezért egyáltalán

nem lepett meg, hogy szeretik egymást.
– Lorna… Nem akarok sznobnak tűnni, de…
– Peter, kérlek, mindketten épp elég idősek már ahhoz,



hogy tudják, mit akarnak. Nyilván nem volt
meggondolatlan a döntésük – látszik, hogy anyád már
hónapok óta tervezgeti. Szerintem részben azért is
akarta, hogy helyreállítsuk a kertet, hogy itt
ünnepelhessék meg a házasságkötésüket. És ezt
elragadónak találom. – Egy pillanatig habozott. – Ne
feledjük, hogy te is olyan nővel jársz, akit az interneten
ismertél meg.

– Ezzel nincs semmi baj!
– Szerintem sem. És abban sem, ha két ember a

szokásos módon ismerkedik meg, aztán házasság lesz a
dologból. Még ha nem kérték is ki előtte a családtagjaik
véleményét.

– Beszélnie kellett volna velem előtte! Mégiscsak ő az
anyám. Amennyire tudom, senkije sem volt, amióta apám
meghalt.

– Igen, amennyire te tudod, Peter. Lehet, hogy voltak
kisebb ügyei korábban is, de ez most komoly. Inkább
menj, és gratulálj nekik. Örülj kettejüknek!

– Hát, jó – adta be lassan a derekát a férfi. – De te képes
lennél rá, hogy Leo megkérdezése nélkül hozzámenj
valakihez?

Lorna felnevetett. Peter és Leo ugyanúgy
méltatlankodnak.

– Nos, úgy néz ki, nem.
Peter éles pillantást vetett rá.
– Hogy érted azt, hogy „úgy néz ki”? Nem mentél

férjhez, ugye? Ahhoz a kőművész pasashoz? – Azzal



elkapta Lorna bal kezét, és az ujjait fürkészte.
– Dehogy! – Lorna ma már rengeteget nevetett. –

Habár eljegyeztük egymást – de még csak ma történt,
ezért nincs gyűrűm.

Ebben a pillanatban megjelent Jack két pohár
pezsgővel a kezében. Az egyiket odanyújtotta Lornának.

– Csak fél órája kértem meg a kezét – magyarázta,
miközben a másik poharat gálánsan Peter kezébe
nyomta.

– Te lehetsz az első, aki iszik az egészségünkre –
jegyezte meg Lorna.

Peter mélyet sóhajtott, de aztán elmosolyodott, és
felemelte poharát.

– Kívánom, hogy legyetek nagyon boldogok. – Jackhez
fordult. – De ha bármi bántódása esik, velem gyűlik meg a
bajod. Először az enyém volt!

– Nem igaz – helyesbített Lorna. – Hosszú évek óta jó
barátok vagyunk, de…

– Igen, természetesen így értettem.
Lorna halvány vágyakozást vélt felfedezni Peter

tekintetében. Talán többször kellett volna kiöltöznöm,
gondolta, amikor még szerelmes voltam belé. Lehet, hogy
csak azon múlt. De jobb, hogy nem így történt, állapította
meg végül.

– Hát itt vagytok! – bukkant fel ekkor Kirstie is, szintén
poharakkal a kezében. – Már mindenhol kerestelek
titeket. Ó, látom, már van italotok.

– Nekem nincs – szólt közbe Jack, és elvette az egyik



poharat Kirstie kezéből.
– Lorna és Jack eljegyezte egymást – közölte a hírt

Peter. – Igyunk az egészségükre.
– Nem látom a gyűrűt – jegyezte meg kissé nyersen

Kirstie.
– Még túl friss a dolog, azért nincs – árulta el Jack.
– Hát, őszintén szólva, ez elképesztő – mondta Kirstie. –

Először Philly és Lucien, aztán Antheáék, most meg ti
ketten. Én vajon mikor kerülök sorra?

Lorna és Jack egymásra nézett.
– Azt hiszem, jobb, ha kettesben hagyunk titeket. –

Lorna megragadta Jack karját.
Amikor hallótávolságon kívül kerültek, a férfihoz

fordult:
– Szerinted megkéri a kezét?
Jack vállat vont.
– Szerintem igen. Ez a titkos kert, amit létrehoztál,

varázslatos hatással van az emberekre.
Lornából mély, elégedett sóhaj tört ki.
– Bűvös hely, az biztos.
– Talán mi is tarthatnánk itt az esküvői fogadást –

javasolta Jack, miután megcsókolták egymást.
– Tetszik az ötlet – felelte Lorna. – Ez a hely hozott

minket újra össze, és nekem is nagyon sok örömöm telt
benne.

– Nekem is – felelte a férfi. – De most még ne mondjuk
el a hírt mindenkinek. Ez mégiscsak Anthea és Seamus
nagy napja.



Lorna mosolygott.
– Olyan jó belegondolni, hogy az ember bármikor

beleszerethet valakibe, a korától függetlenül.
– Pontosan így van, drágám – helyeselt Jack.
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