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D. S. F.-nek, 

aki nélkül e könyv ugyanúgy megszületett volna, 

de közel sem olyan vidám hangulatban. 





ELSŐ FEJEZET 

Szép ház, méregette Ellie. Tökéletes arányok. Alighanem György, 

esetleg Anna korabeli. 

Ötkazettás tolóablak volt a házon, meg néhány manzárdablak a tetőn. 

A bejárati ajtó fölött kémlelőablak, és csinos ösvény vezetett a 

jázminnal befuttatott tornácra. Akár egy babaház, gondolta, aztán 

kinevette magát: a babaházak mintáznak igazi házakat, nem pedig 

fordítva. 

A kertet körülzáró magas falak elegáns szürke kőből épültek, és ha 

belesett a kapun, Ellie gondosan metszett gyümölcsfákra látott, 

melyekre a szabálytalanság színfoltjai, talán rózsák kúsztak fel. A gyep 

zöldjét jókora darabon mályvaszín, zsenge krókuszok törték meg, és 

nárciszcsoportok sorjáztak az ösvény mentén. Az idő tökéletes volt, s 

bár Ellie előtt a virágok nem bírtak különösebb jelentőséggel, a ház a 

fagyos szél dacára bűbájos látványt nyújtott. 

Letette a táskáját, és szemügyre vette a kaput. Elég erősnek tűnt, 

Ellie bedugta a lábfejét a rések közé, és bízva, hogy nem szakad le 

alatta, felhúzta magát, hogy jobb rálátása essék. 

A kaput keretező kőoszlopok egyikére támaszkodva teljes valójában 

láthatta a házat. Ezt nevezik az ingatlanosok gyöngyszemnek. Kihaltnak 

tetszett, de akárki figyelhette őt az ablakok valamelyike mögül, amelyek 

szimmetrikusan pislogtak vissza rá. Vadul remélte, hogy nincs ott senki 



– olyan kínos, mi több, megalázó lenne –, és leugrott. Aztán észbe 

kapott, és eltöprengett, hogy az adott körülmények között talán nem 

kéne ugrándoznia. 

Nagy sóhajjal előhalászta táskájából a fényképezőgépét, és 

visszakapaszkodott a magaslesre. Beállította a zársebességet és a 

reteszt, elbabrált a fókusszal, s közben korszerűbb, automata készülékre 

áhítozott. Elvégre ő nem fényképész. Csupán szeretne egy képet a 

házról. 

Több felvételt is készített, alászállt a földre, és visszatette a gépet 

hasas, rafiából szőtt táskájába. Utána kivette az orrbavalóját, ami picike 

volt, és ezüst, de így is elrémítő az emberek egy bizonyos típusának, 

eltüntetett a fülbevalói közül kettőt (egyetlen párat hagyott csak), és 

ráncba szedte a ruháját meg a haját. Fontos, hogy tisztességesen nézzen 

ki; a György korabeli kúriák tulajdonosai általában konvencionálisak. 

Ahogy betuszkolt egy skarlát hajtincset a fejkendője alá, ráébredt, 

hogy fogalma sincs, mire megy ezzel az egésszel: az is lehet, hogy 

sátrazó, new age-es világcsavargónak nézik, vagy használt kocsikkal 

kereskedő házaló ügynöknek. Akárhogy is, kihúzta magát, fogta a 

táskáját, és kinyitotta a kaput. Eddig a neheze. 

Egy ilyen ház tulajdonosai bizonyára tehetősek, gondolta. Igyekezett 

pozitívan hozzáállni. Csak azt remélte, hogy nem tartanak kutyát. 

– Nem mintha nem kedvelném a kutyákat – dünnyögte Ellie, arra az 

esetre, ha mégis van kutyájuk, és hallják őt. – Csak nem szeretném, ha 

rám ugrana, most pont nem. 

De nem rohanta le semmilyen kutya, hogy Ellie hasának nyomja 

barátságos, de túl durva mancsát (mint a legutóbbi helyen), így sikerült 

elérnie a bejárati ajtóig zihálás és anélkül, hogy összesározták volna. 

Mély lélegzetet vett, és meghúzta a kő ajtófélfából kiálló gömböt, 

remélve, hogy tényleg az a csengő. Biztató csilingelés hallatszott, ám 



mindig a várakozás volt a legrosszabb, amíg ajtót nyitnak. 

Megnedvesítette az ajkát, hogy ne tapadjon a fogaira, amikor 

abbahagyja a mosolygást. Aztán elernyesztette a száját, hogy majd 

őszinte mosolyra húzza, amint nyílik az ajtó. 

Nem kellett soká várnia. Többrétegnyi pulóverben, kardigánban és 

sálban a farmer és a báránybőr csizma fölött, arcán aggodalmas 

kifejezéssel fiatal nő nyitott ajtót sietősen. Szinte biztosan nem a 

tulajdonos, döntötte el Ellie, inkább a lánya. Alighanem egy kevéssel 

idősebb, mint ő – késő húszas, kora harmincas –, és van benne valami 

légies, amit az öltözéke csak fokoz, mintha egészen idáig valahol a 

világtól távol bolyongott volna. Világosbarna haja frissen mosott, és 

nehezen kezelhetőnek látszik. Segédlet nélkül bizonyára 

zabolázhatatlan, gondolta Ellie, bár ez a nő úgy fest, mintha még nem is 

hallott volna zseléről vagy hajfixálóról. Piszkoszöld szeme Ellie-t egy 

féldrágakőre emlékeztette, amit egyszer Indiából hozott neki valaki; 

orrát és járomcsontját kósza szeplők pettyezik. Ellie szerette a 

szeplőket; neki is volt néhány, és önbizalmat merített abból, hogy a 

másik nőn is látja őket. 

– Üdv – mondta. – Nem érdekelné esetleg egy kép a házról?… 

gondolom, a szüleié. 

A fiatal asszony megrázta a fejét, amitől még borzasabb lett. – Nem, 

az enyém. 

Ez meglepetésként érte Ellie-t, de próbálta nem mutatni. – Szóval, 

csináltam a házról néhány fotót, és ha gondolja, készítek egy 

vízfestményt. Nézze csak. – Ellie előszedte a táskájából az albumot. 

Házak fényképei voltak benne, mellettük az általa festett képek fotói. 

Azután elővarázsolt egy vakrámás festményt. – Ez pedig itt egy korábbi 

munkám! – Nevetett, hogy oldja a hangulatot. 



A fiatal asszony elvette a festményt. – Nagyon szép. Csak az a 

bökkenő, hogy nem engedhetem meg magamnak. .. 

– Méltányos áron dolgozom. Elkészítem önnek, mondjuk, ötven 

fontért. Keret nélkül. 

– Ez tényleg méltányos – értett egyet a nő. – Csakhogy. .. – 

Sóhajtásnyi szünetet tartott. – Másrészt viszont szépen mutatna… 

Ellie áthelyezte a súlyt a másik lábára. Végzetes volna siettetni ezt a 

nőt, mikor talán épp a vásárlást fontolgatja, ugyanakkor a vizelhetnékje, 

ami mostanáig kibírható volt, egyszerre mind sürgetőbbé vált. A 

kapuról való leugrálás csak rontott a helyzeten. 

– Ne haragudjon, hogy ilyen lassan határozom el magam – folytatta a 

nő, és félredöntött fejjel nézegette a festményt. 

– Csak nyugodtan. – Ellie alaposan megszemlélte a nőt. – Bocsásson 

meg, tudom, hogy pofátlanság, de használhatnám a vécéjét? Egyébként 

kibírnám, de terhes vagyok. – Elpirult, ahogy kimondta. Eddig nemigen 

beszélt az állapotáról, még a szüleinek se, és sokkoló volt hallania azt a 

szót. 

– Jaj, istenem! Hát persze! Jöjjön csak be. Attól tartok, kicsit kupi 

van. – A fiatal asszony kitárta az ajtót. 

Ellie a küszöbön megtorpant. – Ellie vagyok, Ellie Summers. – 

Megfogta a nő kezét. – Udvariatlanság lenne használnom a vécéjét, ha 

még a nevemet se tudja. 

A nő felnevetett, és szép lett tőle. – Grace vagyok – Ravenglass vagy 

Soudley. – Eltöprengve ráncolta a homlokát. – Nemrég váltam el, és 

képtelen vagyok dönteni, hogy megtartsam-e a férjem nevét. 

Ahogy kezet ráztak, Ellie azon tűnődött, vajon miért érzi úgy, hogy 

helyes volt megemlítenie a terhességét. Talán mert ez a fiatal asszony is 

sebezhetőnek látszik. 

– Jöjjön – mondta Grace. – Mutatom az utat. 



Grace egy ideje már csak az ácsoknak nyitott ajtót, de a lány, Ellie 

valahogy mindjárt a szívébe férkőzött. Lehetséges, hogy a fesztelen 

mosolya, élénk ruházata és a kendője alól kikandikáló még élénkebb 

haja színe miatt, de valószínűbb, hogy azért, mert Ellie nagyjából az ő 

korosztálya, és nő. Idejét se tudta, mikor találkozott ilyesvalakivel 

utoljára. 

Festményt aligha vesz tőle – az nem fér bele a költségvetésbe –, de 

attól még nyugodtan odakísérheti a lányt az aznap estére frissen 

kisuvickolt földszinti illemhelyre. 

A közeli konyhában lézengett, hogy hallja, amikor Ellie végez, és 

kikísérje. Átrendezte az üvegeket az asztalon, és törte a fejét, hogy hol 

találhatna más ülőalkalmatosságot. Az a pár széke, ami volt, már az 

asztal körül sorakozott, de maradtak üres helyek, melyeket még ki kell 

tölteni. A padláson biztosan akad még néhány láda. Kissé magasak 

ugyan, de kipárnázva kényelmesek lesznek. Szerencsére párnából nem 

szenvedett hiányt. Ventilátoros hősugárzó dacolt vitézül a jéghideg 

levegővel, de a hűs még kitartott. 

Grace meghallotta a régimódi zubogást, és kiment a lány elé. 

– Bűbájos ez a ház – mondta Ellie elragadtatottan. – Még a toalett is 

korhű. A vécétartályt imádom! Na és a mosdókagyló! Akár egy öreg 

mosdóállvány, csak porcelánból! – Rádöbbent, hogy megint túl sokat 

fecseg, és az ajkába harapott. – Jaj, bocsánat. Remélem, nem úgy 

hangzott, mint valami ingatlanos szöveg. 

– A ház tényleg szép – értett egyet Grace, akit boldoggá tett Ellie 

lelkesedése. Ha mindenki így reagál, akkor bátran fogadhatja majd az 

idegeneket. – Még ha kissé hűvös is. – Egy hirtelen ötlettől vezérelve 

hozzátette: – Volna kedve körbejárni? Legalább gyakorlok. 

– Hogy érti ezt? Ugye nem nyitja meg a házat a nyilvánosság 

számára? 



– Nem, dehogy – nevetett Grace. – Csak egy rakás vadidegent várok 

ide ma este, és idejét se tudom, mikor volt utoljára vendégem. – 

Szemöldökét ráncolta. – Persze ki se engedem majd őket a konyhából, 

csak a vécére. Magát viszont szívesen körbevezetem. 

– Hát, ha ön mondja. Én nagyon szeretnék körbe-menni. – Ellie nem 

rejtette véka alá az izgalmát. – Imádom a házakat. Azt hiszem, ezért 

festem le őket. 

Elment az eszem, hogy csak úgy behívok valakit az utcáról, és 

körbekalauzolom a jéghideg házamban, gondolta Grace, ahogy 

előreindult a folyosón. De mégsem, nyugtatta magát, hiszen Ellie 

érdeklődést mutatott; látni akarja a házat. Amúgy sincs itt semmi, ami 

igényt tarthatna a betörők figyelmére. Ahogy elhaladtak a konyha 

mellett, megkérdezte: – Tegyek fel vizet? Inna később egy csésze teát 

vagy kávét? Épp főzni akartam egyet, mikor becsöngetett. 

– Az pompás lenne. Ahogy idefelé jövet vécé után kajtattam, csak 

kocsmát meg régiségkereskedést találtam, és az is zárva volt. Több 

mérföldes körzetben sehol egy kávézó. 

– Hát igen, az isten háta mögött vagyunk. Maga hogy talált meg? 

– Erre hajtottam el a minap, mikor kiszállítottam egy festményt, és 

eltévedtem. Amint megpillantottam a házát, rögtön tudtam, hogy csodás 

lenne festményen. 

– Ebben biztos vagyok… – Grace újból elbátortalanodott, mire Ellie 

szaporán rávágta: 

– Nem akarom sürgetni. Tudom, milyen az, ha le van égve az ember. 

– Elhallgatott, szégyellte magát nyílt szavai miatt. – Természetesen nem 

azt mondom, hogy ön is le van égve… – Bár küzdött ellene, 

megborzongott, s ezzel akaratlanul is felhívta a figyelmet a hűvösre. 

– A leégés találó. Felteszem a vizet. 



– Nos hát, ez itt ugyebár a hall. – Grace a négyszögletű, kazettás 

előcsarnokban állt, ahonnét szőnyegtelen kőlépcső vezetett fel egy 

kisebb galériára. Mindig szerette, ahogy az ablakrácsok árnyai 

rávetülnek a csupasz kőlapokra, és feltárják az egyenetlenségeket. 

– Ez pedig a szalon – folytatta Grace, miután Ellie kigyönyörködte 

magát a tökéletes arányokban, a míves kazettákban meg a grádics alatt 

megbújó boltíves fülkében, amely most borok és poharak ládáival volt 

telezsúfolva. 

A szalon ugyancsak kazettás, de világosabb volt, ahogy a februári 

fény utoljába kapaszkodott. Akárcsak a két, földig érő tolóablak, volt 

továbbá még egy íves ablak, ez is a földig leért, és a terem végében 

nyílt, ahol üvegezett szárnyas ajtón keresztül a ház oldalában lévő 

kertbe lehetett kijutni. 

– Nem tudom, eredeti-e – mondta Grace, már-már bocsánatkérően az 

ajtó felé intve –, de nyáron csodaszép. Majd egész nap besüt ide a fény. 

– Ez milyen stílus? – kérdezte Ellie. – Én György korinak 

mondanám, de semmit sem tudok az építészetről. Pedig illene, hisz 

abból élek. 

– Nehéz megmondani, annyi hozzábabráláson esett át, de a 

nagynéném mindig azt mondta, hogy Vilmos és Mária korabeli. A 

kertben egy boltíves oszlopon az ezerhatszázkilencvenhetes dátum 

szerepel, de szerintem időtlen idők óta áll a ház. 

– Ennyire régi! – Ellie bejárta a szobát, magába szívta finom 

arányait, és eltűnődött kongó ürességén. – Gyönyörű a kandalló – 

mondta (az volt minden bútorzat a szobában), és megcsodálta a művészi 

kőfaragást. 

– Ráadásul remek a huzatja – mondta Grace. – Folyamatosan 

használtuk, amíg együtt voltunk. – Azóta se vitte rá a lélek, hogy 

begyújtson, és egymagában ücsörögjön a nagy szobában, így a téli esték 



javát ágyban töltötte, begubózva a pehelypaplanba a rádiójával, egy 

halom könyvvel meg két meleg vizes palackkal. Talán ideje újra tüzet 

szítani, elég volt a remetelétből. – Jöjjön, megmutatom az étkezőt. 

Visszamentek a hallba, s onnét végig egy folyosón a másik irányban. 

Grace kinyitott egy ajtót. – A háznak ez a része jóval öregebb. Már 

akkor se nagyon használtuk, amikor Edward, a férjem még itt lakott. 

Túl messze esik a konyhától, és nem olyan világos, mint a szalon. 

Elfeledett szoba. 

– Ha nem lenne a szalon, szeretné ezt – mondta Ellie, miközben 

csöpp kis otthonára gondolt, ahol a bejárati ajtó egyenesen a nappaliba 

nyílik, és a hátsó falnál lépcső visz fel három parányi hálóba. 

Grace bűnbánóan pironkodott. – Na igen. Túlságosan el vagyok 

kapatva. – Mintegy bocsánatkérésként azt mondta: – A függöny örök 

idők óta fent van; el se merem húzni, nehogy szétmálljon a kezemben. 

Soha nem volt pénzem másikra. A szalon függönyei újabbak, még a 

nagynéném idejéből valók. 

A dolgozószoba – levegős, kazettázott helyiség – megtekintése után 

felmentek az emeletre, ahol már csak felületesen néztek körbe. Ellie, 

lefelé jövet, azt mondta: – Ne vegye tolakodásnak, de észrevettem, hogy 

alig van bútora. Ugye nem azért, mert betörtek? 

Rettenetes gondolat. – Jaj, nem, dehogy! A bútoraim elsétáltak. 

– Hogy mondja? 

Grace halkan nevetett. – Természetesen nem maguktól, felnőtt 

kísérettel. A férjemmel. 

– Ó. 

Grace-nek eszébe jutott a gázon felejtett teavíz, és szólt: – Menjünk 

vissza a konyhába, mielőtt szárazra sül a kanna. Ott melegebb is van. 

Beléptek a nagyméretű, meglehetősen sivár helyiségbe. Nagy 

belmagasság, a padlón megint csak kőlapok. 



– Tudja, mi hiányzik innét? – így Ellie. – Egy sereg rézedény, 

lábasok, egy nyárs, cukortörők meg ilyenek. 

– Én inkább egy tisztességes tűzhelyet szeretnék – sóhajtott Grace. 

– Megértem – kuncogott Ellie. 

– Teát iszik vagy kávét? – kérdezte Grace, de Ellie már nem figyelt 

rá. A masszív, beépített tálalószekrény előtt állt, amit az össze nem illő, 

viszont ősréginek látszó tányérok hasztalan igyekeztek megtölteni. 

– Ez csodaszép! Egyszerre több étkészlet is belefér! Gondolom, a 

férje nem bírt vele. 

– Ó, nem. Edward nagyon gondoskodó volt. – Grace egyszerre 

életbevágónak érezte, hogy Ellie ne gondoljon rosszat a volt férjéről; 

még mindig szerette Edwardot. – Semmit nem vitt el, ami nem az övé, 

és itt hagyta nekem az ágyat meg a pehelypaplant, ami igazából az övé 

volt. Üljön csak le. Teát vagy kávét? – Grace keze megállt félúton a 

kávés üveg meg egy doboz filteres tea között, s közben arra gondolt, bár 

hallgatott volna a paplanról. Az csak rá tartozik. 

– Pillanatnyilag leálltam a kávéról – mondta Ellie. – De a tea jólesne. 

– Kihúzta az egyik széket. – A klienseim nem szoktak vendégül látni, 

míg nincs kész a kép, bár néha a kiszállításkor megvendégelnek. 

Grace felnevetett. – Nem tudom, nevezhetjük-e ezt most 

vendéglátásnak, bár jó ideje ezúttal csinálom először. – Valahogy 

léleküdítőnek találta, hogy Ellie ott ül a konyhaasztalánál. Oly nyílt ez a 

lány, s ha kissé szókimondó is, legalább nem kritizál semmit. 

Ekkor Ellie így szólt: – Tudom, hogy hideg van, de miért húzott 

zoknit azokra az üvegekre? 

– Hogy eltakarjam a címkéket – magyarázta Grace, újból felnevetve. 

– Borkóstolót tartok az este. A saját házamban ez lesz az első, de többet 

is rendeztem már. 

– Jé. Az olyan, mint egy vizsga? Ki kell találni, melyik bor melyik? 



– Ne ilyesmire gondoljon. Ez a borkóstoló jóval szerényebb lesz, 

inkább az a célja, hogy kiderítsük, ki mit szeret. Elsősorban a 

szupermarketekben kapható borokat teszteljük, megnézzük, melyik a 

legízletesebb. Aztán elküldöm az eredményeket pár helyi lapnak, 

amelyekkel szerződtem. – Megráncolta a homlokát. – Leírom kézzel, és 

beviszem valahová a városban, ahol legépelik nekem. Butaság az egész, 

nem is fizetnek érte sokat, és a nagyja elmegy az irodai munkára. De 

mégis valami, és jó reklám. Hivatkozásnak használhatom, ha egy másik 

lap vagy magazin borújságírót keresne. 

– Elképzelem, milyen lehet borújságírónak lenni. Nagyon előkelően 

hangzik. Én semmit sem tudok a borokról. 

– Nem is kell, hacsak nem ez a szakmája. Magának elég annyit 

tudnia, hogy szereti-e. Maradjon itt a borkóstolón, ha van kedve. 

Grace nem számított rá, hogy ezt fogja mondani, de amint kimondta, 

rájött, hogy lelki támogatásra van szüksége valakitől, akihez kötődni 

tud. Sok barátnőjével elvesztette a kapcsolatot, amikor férjhez ment és 

elköltözött hazulról, Edwarddal meg leginkább csak a férfi 

korosztályából valókkal vegyültek. Ezért is baj, ha az ember egy 

hatalmas házban él, távol mindentől: így egy kissé körülményes 

szomszédolni, főleg egyedülállóként. A találkozás Ellie-vel eszébe 

juttatta, mennyire hiányzik neki a női társaság. 

– Igazán kedves – mondta Ellie –, de pillanatnyilag nem iszom. A 

terhességem miatt. – Azután, Grace döbbenetére és meglepetésére, sírva 

fakadt.–Jaj, istenem, bocsásson meg. A hormonok teszik. Nehéz… 

beszélni róla. 

– Sokaknak elmondta már? Minden alkalommal ez történik? – Grace 

menten felhagyott az önsajnálattal, és szerette volna leküzdeni a 

félénkségét, hogy átölelje Ellie-t. 



Ellie szipogva kutatott a táskájában zsebkendő után, és egy 

konyharuhadarabot húzott elő, amit korábban szemlátomást festéktörlő 

rongyként használt. – Nem. Alig tud róla valaki. Igazából csak a 

barátom, meg most már maga. 

– Ó. – Grace ezt hallatlanul hízelgőnek találta. – Hát, mindig 

könnyebb azoknak vallani, akiket talán soha többé nem látunk. Például 

vonaton. 

Ellie, megint szipogva, bólintott. 

– Ezek szerint a szüleinek se mondta el? 

Ellie megrázta a fejét. – Elmondanám én, ha hozzátehetném, hogy 

Rick meg én egybekelünk. De nem kelünk egybe. 

– Frissen elváltan nem tudom javasolni a házasságot. Elég, ha együtt 

élnek – vetette fel Grace. 

– Csakhogy Rick nem akar gyereket. Azt mondja, így is jó nekünk, 

és igaza van. De terhes vagyok. Rick szerint... – Újból szipogni kezdett. 

– Szerinte el kéne… istenem, ki se tudom mondani! 

– Nem is kell kimondania. Értem én. Rick nem akarja, hogy maga 

terhes maradjon. – Grace felállt, keresett egy doboz papír zsebkendőt, 

és letette Ellie elé. – Megcsinálom a teát. 

– Maga miért vált el? – kérdezte Ellie néhány perccel később, egy 

bátorító korty után. – A férje talált valaki mást, vagy ön? – Ráeszmélt, 

hogy a kíváncsisága ismét erősebb volt nála, és beharapta az ajkát. – 

Bocsánat! Nem kell beszélnie róla. Semmi közöm hozzá. Indiszkrét 

voltam. 

– Nos, mivel valószínűtlen, hogy még egyszer az életben 

találkoznánk… – Grace bánatosan ráncolta a homlokát arra a 

gondolatra, hogy ez a sírtában is vidám teremtés hamarosan örökre 

kisétál az életéből – ... akár el is mondhatom. 

– Miért ment hozzá Edwardhoz? Feltehetően nem a bútorai miatt. 



Grace elnevette magát. – Nem is tudtam a bútorairól, amikor 

beleszerettem. Bár volt pár szép régisége. 

– Akkor miért? 

– Elképesztően vonzó férfi volt, most is az. Idősebb nálam, és 

nagyon fiatal voltam, amikor megismertem. Szellemes volt, művelt, és 

úgy esett, hogy felkeltettem az érdeklődését. Mintha egyedül nekem 

sütött volna a nap. Képtelen voltam ellenállni neki. 

– És ő most hány éves? 

– Negyvenhat. Én harmincegy vagyok. 

– Elég nagy a korkülönbség – mondta óvatosan Ellie. 

– Igen, de nem hiszem, hogy ez volt a gond. 

– Hát micsoda? 

Grace sóhajtott. Annyit töprengett már rajta, hogy csaknem 

érzéketlenné vált a fájdalomra. – Nos, a legfontosabb, hogy én akartam 

gyereket, ő meg nem. Neki már vannak gyerekei az első feleségétől. De 

az igazat megvallva, nem értem fel hozzá intellektuálisan. Talált egy 

okosabbat. Nem hibáztathatom érte. 

– Milyen nagyvonalú! Én a maga helyében ki akarnám kaparni 

annak a nőnek a szemét. 

Grace a fejét ingatta. – Bizonyos szempontból megkönnyebbülés volt 

Edward távozása, mert bekövetkezett, amitől mindig rettegtem. Többé 

már nem kellett rettegnem, így elkezdhettem végre kiheverni. Nem 

mondom, derekasan kiborultam – szünetet tartott, míg eltűnődött, vajon 

meddig tart még ez a kiborulás –, de mindig is tudtam, hogy képtelen 

leszek fenntartani Edward érdeklődését. Nem hittem, hogy igazán 

szeretne engem, vagy ha mégis, akkor megmaradna a szerelme. Kéznél 

voltam neki – tette hozzá szomorkásán. – Bár mindig nagyon kedves 

volt. 



Ellie-re nézett; milyen nyugodt és összeszedett ez a lány annak 

dacára, hogy terhes egy férfitól, aki nem akarja a babát. – Miért 

mondom el magának mindezt? 

– Egy képzeletbeli vonaton utazunk – emlékeztette Ellie. – Soha 

többé nem látjuk egymást. Hacsak nem szeretne mégis egy festményt. – 

Elhallgatott. – Edward – hol van a ház? 

– Nem, dehogy. A nagynénémtől örököltem. 

– És Edward hagyott magának pénzt, amikor lelépett? 

– Hogyne, igen bőkezű volt, de jóllehet néhány hónapig még kitart, a 

nagyját már elköltöttem. 

– Így körülnézve nem látom, mire – mosolygott Ellie. 

– Hát, nem – nevetett Grace –, de ha felmászna a padlásra, láthatná, 

hogy minden gerenda új, és az összes hibás cserepet lecseréltem. Egy 

vagyonba került. Ami pénz a tető után maradt, abból kocsit vettem. 

– Borzasztó. A férje alig hagyott magának bútort. 

– Csak az maradt, amit örököltem. 

Ellie ezt nem értette. – De hát a nagynénjének se voltak bútorai? Ez 

elég furcsa. 

– Voltak, csak minden a bátyámé meg a nővéremé lett. Ők kapták a 

bútort, én a házat, mert nemcsak a nagynéném, de a keresztanyám is 

volt. A nővéremék persze dühöngtek. 

– Miért? – kérdezte Ellie elképedve. 

– Úgy gondolták, hogy el kellett volna adni a házat, és felosztani a 

pénzt egymás között. De Edwarddal történetesen éppen akkor jegyeztük 

el egymást, amikor a néném meghalt, így adta magát, hogy 

ideköltözzünk. Nyilván a nénémnek is ez volt az óhaja, különben 

másként végrendelkezik. 



– Akkor a volt férje szemszögéből remek ötletnek tűnhetett elvenni 

egy nőt, akinek van egy hatalmas háza, hiszen Edward csodás régiségeit 

valahol tárolni kellett. 

– Nem – rázta a fejét Grace. – Edward nem a házamért vett el, ebben 

biztos vagyok. Megszállott szerelem fűzte hozzám. Aztán a 

megszállottság elmúltával rájött, hogy nincs is olyan sok közös 

bennünk, és magától értődőén beleszeretett egy másikba. 

– Végül is mennyi ideig voltak együtt? 

– Huszonkét éves koromban keltünk egybe, és együtt töltöttünk öt 

nagyon boldog – szó szerint mámoros – évet, egy kevésbé boldogat 

meg egy kimondottan boldogtalant. A válás csaknem két évbe telt. 

– Szerintem ez az Edward egy szar alak. 

– Nem az. Ő amolyan szeriális monogám, képtelen néhány évnél 

tovább hűséges maradni egyetlen nőhöz, de nem szar alak. Nagyon 

rendes volt velem. 

Ellie megvonta a vállát. – Maga igen éretten gondolkozik. 

– Nem mondom, hogy nem okozott nekem szenvedést, de 

akaratlanul tette. A babához való hozzáállása is érthető. Elvégre van 

már két tökéletes gyermeke. Amikor felfogta, mit érzek, kiváltképp, 

mert biztosra veszem, hogy akkor már valaki más járt a fejében, a 

szakítás mellett döntöttünk. 

– Vicces – mondta Ellie, és kiitta a bögréjét. – Itt van ön, aki 

gyerekre vágyik, és itt vagyok én terhesen, aki nem akarom ezt a 

gyereket. 

– Azt hittem, akarja. Nem azt mondta, hogy képtelen lenne… tenni 

ellene? 

– Az a helyzet, hogy a teherbe esésem előtt nem akartam gyereket. 

De most, hogy terhes vagyok, már nem tudok lemondani róla. 

– A szülei biztosan támogatnák, nem? 



– De, biztosan. Viszont csúnyán lehordanának, hogy miért nem 

vigyáztam jobban. – Kényszeredett mosolyra húzta a száját. – Szedtem 

a tablettát, de kihánytam. Pont a legrosszabbkor. 

– Vagy éppenséggel a legjobbkor. A baba szemszögéből. 

– Kár, hogy nem cserélhetünk életet. Én odaadnám magának a babát, 

és továbblépnék, ön pedig megkapná a kicsit, és nem kéne azon 

aggódnia, hogy találjon magának valakit, aki megajándékozza egy 

gyerekkel. De nem tehetjük meg, vagy igen. – Állítás volt, nem kérdés. 

– Semmi sem ennyire egyszerű. Kér még egy csészével? 

– Nem, köszönöm, de még egyszer meglátogatnám a vécét. 

Grace a konyhában maradt, míg Ellie kiment az illemhelyre, aztán 

kikísérte a lányt a kocsijához, és integetett neki, míg el nem tűnik. 

Amikor visszament, egyszerre hatalmasabbnak, kietlenebbnek és kissé 

talán hidegebbnek is érezte a házat, mint annak előtte. 

– Este alig várom majd, hogy egyedül legyek, amikor tele lesz a 

házam idegenekkel — dünnyögte, és arra koncentrált, hogy székeket 

kerítsen a borkóstolóhoz, és elvégezze legfrissebb cikkén a végső 

simításokat. – Szereznem kell egy számítógépet, vagy legalább egy 

írógépet – folytatta. – Ideje visszarázódni a valóságba. 



MÁSODIK FEJEZET 

Ahogy az esti nap vörhenyébe játszó ég alatt elhajtott a háztól, Ellie 

Grace-re és a történetére gondolt. Kissé bizarr, hogy a nő egyedül él 

abban a nagy, jéghideg, üres házban, a zátonyra futott házasságával, és 

borkóstolót tart idegeneknek. 

Másrészt viszont az ő élete se mondható tökéletesnek: Rickkel 

Bathban élnek egy pirinyó házban, minden nappal egyre 

boldogtalanabbul. 

Ajkába harapott, hogy elűzze a szomorúságot, amit akkor szokott 

érezni, ha eszébe jutott, hogy az összeköltözéskor még milyen boldogok 

voltak. Izgalmas volt rátalálni a házukra, várakozni, hogy az övék lehet-

e, azután otthonná varázsolni. 

Ez persze leginkább Ellie-re hárult. Rick installációs művész volt. 

Egy sarkot bérelt valaki másnak a műtermében, és ott töltötte éber órái 

javát. Nem mintha sok lett volna ezekből, gondolta Ellie bosszankodva. 

Diákként még csak-csak elmegy, ha délben kel fel az ember, de amint 

dolgozni kezd, igenis meg kell fognia a munka végét. 

Ricknek könnyebb volt. Tisztességes állás híján minden idejét a 

művészetnek szentelte, és Ellie ezt kezdetben teljesen rendben valónak 

vélte. Rick két évvel járt fölötte az egyetemen, képzőművészetet tanult, 

és kitűnő eredménnyel végzett. Az ő művészete természetesen sokkal 

jelentősebb volt, mint Ellie-é. 



Ellie, két évvel lemaradva tőle, kreatív művészetet tanult, és 

elfogadható eredménnyel végzett, s bár szerette a festést meg a 

rajzolást, és már a diploma megszerzése előtt eladta néhány festményét, 

jól tudta, hogy Rickkel ellentétben ő nem született művész. 

Így aztán eleinte boldogan robotolt, napközben egy kávézóban, 

esténként meg egy kocsmában, hogy lehetőséget teremtsen Ricknek 

ama egyedi tehetség kibontakoztatására, amit mindenki meglátott 

benne. 

De most, tizennyolc hónappal az összeköltözés után, kezdte 

megvetni Ricket a csőlátásáért, már azelőtt is, hogy a fiú dührohamot 

kapott Ellie teherbe esése miatt. 

– Lélegezz nyugodtan, Ellie – intette magát, ahogy beért a városba, 

és a szűk utcácskákon át otthonuk felé kormányozta kicsi kocsiját. – Ne 

borulj ki megint. A múltkor is csúnya vége lett, a babának se tenne jót, 

és nincs pénzed új tányérokra. 

Akkor zokogott, mint a záporeső: Rick hozzáállása miatt, meg a saját 

kimerültségétől, attól, hogy olyan premenstruációs tüneteket mutatott, 

mint a terhessége előtt soha, de legfőképp, mert épp azt a tányért törte 

el, amelyiket még az egyetemen készített. Szerette. Ovális volt, sárga, 

agyaghalacskákkal és egyéb tengeri mütyürökkel díszes. Volt egy párja 

is, de Ellie-nek az a másik volt a kedvence, az volt a legszebb, és ő 

eltörte. 

– Nőj már fel, Ellie! – mondta immár fennhangon, miközben 

beillesztette a kulcsot a zárba, és lélekben felkészült a rá váró 

rendetlenségre. – Megszoksz vagy megszöksz! 

Fölszedegette a leveleket a lábtörlőről, és arra gondolt, hogy 

bizonyos szempontból érettebben viselkedik Grace-nél, annak dacára, 

hogy a nő már túl van egy váláson. Így jár, aki állapotos lesz egy fiútól, 

akit már nem szeret: sokkterápiát kap felnőttségből. 



– Hahó – kiabált fel a lépcsőn a nappaliba lépve, és letette a táskáját 

a földre. 

– A kádban vagyok! – kiáltott vissza Rick. Ellie felment hozzá. 

A kád szűkös méretei miatt Rick hosszú, mutatós végtagjai lelógtak a 

peremről. A víz a fiú minden mozdulatára túlcsobbanással fenyegetett. 

Hasán jókora szivacs csücsült, a vízben habcsapatok úsztak. Ellie egyik 

része elgyönyörködött benne, és eszébe jutott, milyen szenvedélyes és 

lelkes volt Rick, amikor megismerkedtek. A másik része pontosan 

tudta, hogy a fiú az utolsó cseppig elhasználta a meleg vizet, így ha ő is 

fürdeni akar, legalább egy órát kell várnia. Ráadásul Rick a 

levendulaolajat is elpocsékolta. 

– Milyen napod volt? – kérdezte Ellie, és meglátta a csak tegnap 

kimosott és megszárított törülközőt egy tócsa közepén heverni a padlón. 

– Szar. Nem jössz be mellém? Jobb kedvre deríthetnél. 

Ellie megrázta a fejét. Nem akarta elárasztani a padlót vízzel, nem 

akart szeretkezni, hisz még dolgoznia kell, és pisilnie, már megint. 

– Siess, édes. Vécére szeretnék menni. 

– Rajta, ne is törődj velem – biztatta Rick. 

Ellie megrázta a fejét. – Inkább kibírom. Készítettél valami 

uzsonnát? 

– Nem volt időm. Amint végeztem a műteremben, első utam a kádba 

vezetett. Rendezni akartam a gondolataimat. 

Ellie mosolygott, remélvén, hogy nem lehet észrevenni rajta az 

erőlködést, aztán felvette a törülközőt, rárakta a mosdóra, és kiment. 

Rick csodás teste és ellenállhatatlan mosolya veszített valamicskét a 

csáberejéből az utóbbi napokban. 

A konyhában, ebben a nappalihoz hozzátoldott, nem ritkán penészes 

lyukban Ellie megtöltötte a kannát, hogy aztán a mosogatással 

foglalkozzon. Tekintetbe véve, hogy Rick ideje nagy részét a 



műteremben töltötte, s hogy mindennap a kocsmában ebédelt a 

haverjával, hihetetlen mennyiségű szennyes edényt produkált. 

Úgy látszik, ezúttal bundás kenyér volt a reggeli, babbal, és minden 

ketchuptengerben úszott. Ezenkívül az ebédidőben elmaradhatatlan 

húsos pite-sült krumpli-sör menet előtt Ricknek még volt ideje és 

gusztusa chipset ropogtatni. A chipses zacskó a földön hevert, fele 

tartalma szétszóródott. Amellett, hogy Ellie rosszul volt a curry szagtól, 

fel is dühödött. Nincs annyi pénzük, hogy ínyencségeket takarítson a 

padlóról. 

Miközben bögréket suvickolt és ketchupöt meg odaszáradt 

tojássárgáját kapargatott a tányérról, a fiúja meg a forró vízben ejtőzött, 

Ellie úgy érezte, neki is kijárna már egy kis kényeztetés. Milyen lehet 

vajon az elkapatott úrnő szerepében, akit hőn imádnak és valamennyi 

szeszélyét teljesítik? Ennél még az is jobb lenne, ha csak járna egy 

fiúval, de nem laknának együtt: akkor csak maga után takarítana, és 

nem kéne büdös zoknikat meg alsógatyákat mosnia. 

Mindazonáltal terhesen ez aligha kivitelezhető – hamarosan túl kövér 

lesz ahhoz, hogy vonzalmat ébresszen. Egy pillanatra abbahagyta a 

sikálást. Ha szorít az idő, akkor inkább egy futó kalandot kéne 

megcéloznia, egy mesébe illő, de kurta viszonyt, mielőtt még 

mutatkozni kezd a terhessége. Elvégre többnyire a kapcsolatok kezdete 

az, ami izgalmas. Miért ne legyen hát vége mindjárt az elején, a csodás, 

szédítően vad szex után? 

Az ötlet kifejezetten fellelkesítette, és Grace-en kezdett gondolkozni. 

Hogy alakul a borkóstoló? Mire végzett a mosogatással, már el is 

döntötte, hogy mindenképpen megfesti a nő házát, és neki ajándékozza 

a képet. Olyan elkeseredettnek látszott, és Ellie tenni akart valamit, 

hogy felvidítsa. 



– Szóval – mondta Rick, amikor tisztán és majdnem szárazon 

kegyeskedett leballagni, és elterpeszkedett a szófán. – Hogy ment? 

Sikerült megfőznöd a pöffeszkedő plutokratákat? 

Ellie megrázta a fejét. Grace nem pöffeszkedő plutokrata, még ha 

akadtak is ilyenek a felmenői között. – Nem, de készítettem néhány 

fotót egy csodaszép házról. 

– Megrendelést is kaptál? 

– Nem. A tulajdonosnak nincs pénze. 

– Szerintem időpocsékolás egy csomó benzint fizetni csak azért, 

hogy a festményeiddel házalj. Inkább keress magadnak állást. 

Ellie megértette, hogy ilyen, amikor Rick „érdeklődést tanúsít”, és 

azt kívánta, inkább tojjon a fejére. – így is két munkahelyen dolgozom, 

Rick, és mindkettő sok ácsorgást igényel. Nem lenne szabad ennyit 

állnom most, hogy terhes vagyok. 

Rick a szemöldökét ráncolta, amitől csak még vonzóbb lett. – Azt 

hittem, megegyeztünk, hogy ezt elintézed. 

Ellie beharapta a száját. Nem volt ereje vitatkozni, de hát hogy képes 

Rick megint ezzel jönni? A fiú minden érzékenységét a művészetébe 

ölte; a kapcsolatuknak már nem maradt semmi. – Te eldöntötted. Én 

nem – mondta Ellie. 

– Átbeszéltük, és megegyeztünk, hogy így a legésszerűbb. 

Ne bőgj, Ellie, tarts ki, és maradj higgadt, parancsolta magának a 

lány. – Észszerű vagy sem, nem vagyok hajlandó megtenni. 

– Susie is átesett rajta. Gond nélkül. 

– Jó, örülök, én akkor se teszem meg. 

– Hülye, szentimentális kurva – mondta Rick minden rosszindulat 

nélkül. 

Ellie így is hátrahőkölt a szavaitól. Rick nem akart a lelkébe taposni, 

mégis megbántotta. 



– Főzöl nekem egy teát? 

– Nem. Megyek dolgozni. – Túl korán volt még, de Ellie-t ez most 

nem érdekelte. A munkahelyén legalább megfizetik a takarításért, és a 

vendégek néha azt mondják: köszönöm. 

Ellie távoztával Grace tovább készülődött a borestre. Ez volt az ő új 

terve: olyasmit csinálni, ami idővel hasznot hajt, és visszavezeti őt az 

emberek közé. 

A cikkeivel tisztes sikert aratott – néhány helyi lap megvette tőle az 

eddigieket, és továbbiakra is igényt tartott –, de ő főként különleges 

borokról írt, amilyeneket az emberek többsége nem engedhet meg 

magának. A borkóstolóval Grace a mindennapi embert kívánta bevonni 

a tömegborok tesztelésébe. Jó móka lesz. Csak azt remélte, hogy a 

társalgási készsége nem csökevényesedett el végleg. Ez az első alkalom, 

hogy vendégeket fogad, mióta Edward elment, a házassága előtt pedig 

soha nem csinált ilyet. 

Kihozta a poharakat a lépcső alól, elővette őket a dobozokból, és 

ellenőrizte, hogy nem maszatosak-e. Nem volt megelégedve a 

tisztaságukkal, ezért feltett egy kanna vizet, és egyesével odatartotta a 

poharakat a gőz fölé, mielőtt konyharuhával áttörölgette őket. 

Minden szék előtt hat pohár állt egy-egy papírlap számokkal 

megjelölt karikáin, hogy a kóstolók pontosan tudják, melyik pohár 

melyik számot viselő üveghez tartozik. Grace korábban szerető 

gondossággal rajzolta körbe hat pohár alját, és lefénymásolta a 

legközelebbi városka postáján. Amikor a gép elromlott és a 

kiszolgálóhoz fordult segítségért, a férfiról kiderült, hogy nagy 

borimádó; ő is itt lesz ma este a feleségével. 

A poharak mellett értékelési táblázat: oldalt számok és betűk, 

valamint oszlopok az egyes borok illatával és ízével kapcsolatos 



észrevételeknek. Lehetőség volt pontozásra is. Grace egy régebbi 

borkóstolóról emlékezett erre a táblázatra, amelyen akkor vett részt, 

amikor még a borimportőröknek dolgozott. 

A táblázat alján lista a borokról, eredetükről, valamint az árukról. 

Grace mindig elmosolyodott, ha felidézte, milyen gyakran 

összetévesztik az emberek a legdrágábbat a legolcsóbbal; és hogy 

mennyire fel tudnak háborodni ezen! 

Idegessége abnormális méreteket öltött. Hisz ez csak egy teljességgel 

kötetlen borkóstoló – a tetejébe még ingyenes is. Remélte, hogy 

számíthat azért némi jelképes hozzájárulásra, de ez most még csak 

kísérletezés. Ki tudja, hajlandók-e az emberek elautózni egy idegen 

házába a világ végén, hogy ott bolti lőrét ízlelgessenek. 

Legutóbb, a Nőszövetség üléstermében zajos sikere volt. Mindenki 

élvezte; Grace ugyan hányingerrel küszködött a lámpaláztól, de amint 

elkezdte tárgyalni a borokat, felfedezte, hogy szívesen osztja meg 

másokkal az érdeklődését. Az Ellie-vel való délutáni találkozása pedig 

bátorságot öntött belé – utóvégre remekül elbeszélgettek. 

Amikor megcsörrent a telefon, Grace rögtön arra gondolt, hogy 

valaki le akarja mondani az estét – alighanem mindnyájuk nevében –, s 

neki kell majd egyedül meginnia a bort és eltüntetnie a kísérőfalatokat. 

Mivel nem volt benne biztos, hogy jelen állapotában épp erre vágyik-e, 

vagy sem, tétován emelte fel a kagylót. 

A nővére hívta. – Szia, Grace, hogy s mint? 

– Á, szia, Allegra. Jó hallani a hangod. – Bizonyos értelemben ez 

igaz is volt, hisz a telefonálás legalább leköti, míg a vendégekre vár, így 

nem fog idegességében nekiesni a bornak, hogy már érkezésük előtt az 

asztal alá igya magát. 

– Azon tűnődtem, nem gondoltad-e meg magad a házeladásról. 



Tipikus Allegra, mindjárt bele a közepébe. – Nyilván gondolkoztam 

róla, hiszen felvetettétek, de nem akarom eladni. 

– Semmi értelme egyedül laknod ott, most, hogy Edward lelépett. – 

Allegra nyilvánvalóan a „lassú víz partot mos” elmélet híve: addig kell 

nyaggatni a másikat, míg az végül kénytelen lesz engedni. 

– Edward már rég elment. Miért pont most adjam el a házat? 

– Mert most, hogy rendbe hozattad a tetőt, jó pénzt kaphatnál érte. 

Ha Allegra nem kíméli őt, hát tőle se várjon mást. – Vagyis nagyobb 

konc jutna neked. 

– Ne légy hülye! – Allegra néha nagyon éles tudott lenni. – 

Természetesen levonjuk a tetőfedés árát, csak azután osztozunk. De 

nagyon jól tudod, hogy igazságtalan volt Lavinia nénitől egyedül rád 

hagyni a házat, és nem pedig mindnyájunkra. 

– Rád és Nicholasra hagyta a bútorokat! Az se kutya. 

– Grace-t egyszerre untatta és bosszantotta a téma. Nem először 

került sor erre a beszélgetésre, és tudta, hogy nem is utoljára. 

– A ház jóval többet ér. 

– Ő nekem a keresztanyám volt. 

– Komolyan, Grace, hagyd már ezt a gyerekes makacskodást! Be 

kell látnod, hogy neked túl nagy az a ház. Gyerekkorodban fütyült rád 

Lavinia néni, akkor meg miért pont rád hagyta a házát? Nyilván kezdett 

becsavarodni. Márpedig ha nem volt eszénél, akkor úgy helyes és 

tisztességes, ha osztozol velünk a házon. 

– Csak szólj, ha te is itt akarsz lakni velem – morogta Grace. – Bár 

azt hittem, szeretsz Farnhamben élni Daviddel meg a srácokkal. 

– Jaj, ne légy nevetséges! 

– Hát lehet, hogy a néni megbánta, hogy kiskoromban nem törődött 

velem. Mindenesetre akár bolond volt, akár nem, rám hagyta a házat. 



Egyáltalán, minek beszélünk erről már megint? Kilenc éve, hogy enyém 

a ház. 

– Igen, de míg Edward is ott volt, több értelmét láttam. Mellesleg 

hogy tudsz bútorok nélkül élni? 

– Van pár bútorom. – Odapillantott a konyhaasztalra, amit a 

városban vett egy ócskásnál. – A tealádák felhasználási módja igen 

sokrétű, és ha beindul a borprojektem, lesz egy csomó szép farekeszem. 

Ismertem egyszer egy lányt, aki egy teljes konyhát felépített 

borrekeszekből. 

Ingerült sóhajtás süvöltött ki a telefonból. – Na, mindegy, Nicholas 

kért meg rá, hogy hívjalak fel… 

– Ő is felhívhatott volna. – Minden bosszúság ellenére Grace örült, 

hogy nem a bátyja telefonált, aki még Allegránál is erőszakosabb. 

– Neki egy perc ideje sincs. Nagymenő állást kapott. Az üzleti 

negyedben. 

– Remekül hangzik – csattant fel Grace. – Az egója szépen 

odapasszol a többi felhőkarcoló közé. 

Meghökkentette Allegrát, aki sokkal szelídebbnek ismerte a húgát. – 

Grace! Gyereknek soha nem voltál ilyen utálatos! Tök hülye voltál, de 

nem utálatos. 

– Nem? Hát, azt hiszem, felnőttem. A válás teszi. 

Csend lett. Grace sejtette, Allegra azon morfondírozik, megjegyezze-

e, hogy ő mindig is tudta, hogy a húga házassága kudarcra van ítélve, 

vagy inkább tartsa a száját. Edward antik bútorai azt jelentették, hogy 

Allegra és Nicholas mindent elhordott a házból, ami nem volt 

odaszögezve. 

– Sajnálom, Grace, ha tapintatlan vagyok, de valóban úgy hiszem, 

hogy jobban járnál a ház eladásával. Biztos egy rakás pénzt ér. 



– Nem feltétlenül. Visszaesett az ingatlanpiac, és még az is lehet, 

hogy teli a ház szúval. 

– Ugye nem? – Allegra hangján őszinte riadalom érződött. – Hisz 

most rakattad újra a tetőt. 

– Egy ház nem csak a tetőből áll – mondta Grace. Kaján 

elégedettséget érzett, hogy sikerült felizgatnia Allegrát. 

– És megnézetted már? 

A kártevőket bizony komolyan kell venni. – Még nem. 

– Muszáj lesz! Ragaszkodom hozzá. Mi több, átküldőm egy barátom 

fiát, majd ő átnézi neked a házat. 

Grace eltartotta a fülétől a kagylót, nem bírta elviselni a nővére 

rikácsolását. 

– ... méltányos áron dolgozik. Tudod mit, én fizetem, így nem lesz rá 

ürügyed, hogy elutasíts. 

Mivel ebben volt igazság, Grace csak hebegett. Valóban talált volna 

ürügyet, leginkább azért, mert ha kisül, hogy a házat lassan felzabálja a 

szú, neki nincs annyi pénze, hogy tegyen valamit ellene. És hacsak a 

kártevők nem szaporodtak el túlságosan, a ház az ő életében még 

biztosan állva marad. Már csak az óriás méreteiből kifolyólag is. 

– Tudasd majd, hogy mikor alkalmas. – Grace hallgatólagos 

beleegyezése lecsillapította Allegrát. 

– Majdnem mindig itthon vagyok, Legs. 

– Szeretném, ha nem hívnál így! 

– Bocs. 

Allegra felsóhajtott. – Nem érdekes, úgyse tudsz leszokni róla. Az a 

hülye Nicholas kezdte el. De igazán, Grace, egy kicsit aggódom 

miattad. Többet kéne kimozdulnod. 

– Csak nem most, bármelyik percben megérkezhetnek a vendégeim a 

borkóstolóra, és még a kenyeret se tettem ki. 



Grace-t furcsamód felüdítette a nővére hívása. Beszélgetésük 

megerősítette minden vélekedését és érzését a házzal kapcsolatosan. 

Eltökélte, hogy nem adja el. Szerette, mert az övé volt. A testvéreit meg 

egye csak tovább a sárga irigység. Végtére is a bútor, amit elvittek, 

csupa értékes darab. Azonkívül mindketten biztos karriert építettek ki, 

és van partnerük – Allegrának egy dúsgazdag férje, Nicholasnak meg 

egy dekoratív és rendkívül csábos barátnője, aki befektetési bankár. S 

bár ez a szakma már nem olyan jövedelmező, mint egykoron, 

Nicholasszal együtt jól el vannak eresztve. 

Másfelől egy ilyen ház fenntartása akkor is szüntelen vesződség, ha 

Grace szerényen él. Jó, hogy a tetőt rendbe hozatta, arra szinte biztosan 

nem kell költenie egy darabig. A hátulsó, régebbi traktus nyirkosodik, 

de az öregebb házak mind nyirkosak itt-ott, s mivel nem használja a 

hátsó részt, ez nem probléma. 

Ám hiába a derűlátása, hogy az épület még őt is túléli, és hiába 

legyint rá a nyirkosságra, Grace tisztában volt vele, hogy ha nem fűti fel 

és nem lakja be a házat, az apránként pusztulásnak indul. Szóval vagy 

valami pénzes kereseti lehetőség után néz, amiből futja a renoválásra, 

vagy, ahogy jelenleg is teszi, a ház segítségével próbál bevételhez jutni. 

Erre szolgál a borkóstoló, ami, te jó ég!, kevesebb mint egy órán belül 

kezdetét veszi. 

– Istenkém! Most aztán előadhatom magam nagyokosban, mint aki 

tudja, hogy mi a jó francról beszél! 

Grace pontosan tudta, hogy mi a jó francról beszél; csak azon 

aggódott, hogy senki nem hisz majd neki. 

Ahogy felinalt az emeletre átöltözni, ráeszmélt, hogy ennek az 

estének most óriási a tétje. Nemcsak a pénz miatt, bár az is fontos, 

hanem azért is, mert a sikerrel Grace bebizonyítaná, hogy itt kell 

maradnia Luckenham House-ban, amely több mint tégla és vakolat, 



értéke meghaladja a szépségét. Máskülönben a ház, vagyis minden 

vagyona, csupán egy festői, ámde kényelmetlen élőhely lesz. 

Miközben előásta réges-régi sminkretiküljét, Grace azon tűnődött, 

hogy noha csak egyszer, valamikor tizenhét éves korában járt Lavinia 

néninél, nagynénje, aki igazság szerint egyik nagyszülőjének volt a 

testvére, bizonyára megszimatolta, hogy a kislány azonnal beleszeretett 

az otthonába. Míg a szülei a fenntartás költségein sopánkodtak, meg 

azon, hogy milyen nehéz jó cselédet találni, Grace mindössze annyit 

mondott leplezetlenül: ez csodaszép. 

Megszemlélte a sminkkészletét, amit még a házassága előtt vásárolt, 

sőt az előtt, hogy randizgatni kezdett, és úgy határozott, hogy nem 

vesződik az alapozóval. Rálehelt a szempillaspirálra, és remélte, hogy 

van még benne. Ahogy a beszáradt kefével ügyeskedett, rájött, hogy 

éppen ezért kapta örökül a házat, és nem a bútorokat. Ő meglátja azt, 

ami a felszín mögött rejlik. 

Legnagyobb megkönnyebbülésére a kisbolttal egybekötött 

postahivatalban megismert kedves házaspár érkezett elsőnek. 

– El se tudom mondani, mennyire kíváncsian vártam, hogy 

beléphessek ebbe a házba! – mondta Mrs. Rose. – A nagynéném itt 

takarított kislánykoromban, és rengeteget mesélt a sok szép holmiról. 

Grace felnevetett. – Attól tartok, a sok szép holmi már nincs meg, a 

ház viszont a régi. 

– Úgy szeretném valamikor megnézni! 

Grace belegondolt, hogy Mrs. Rose még képes és elhíreszteli, milyen 

a ház belülről, de arra jutott, hogy nem bánja. Végtére is a tisztes 

szegénységen nincs mit szégyellni, és csak nagyobb biztonságban lesz, 

ha a helyi betörők tudomást szereznek róla, hogy nincs bútora. 



– Nos, utána szívesen körbevezetem. Nem mintha sok látnivaló 

volna. 

– Köszönöm, édes, alig várom. 

Mivel ők voltak az elsők és Grace rokonszenvezett velük, a 

legkényelmesebb székekhez kormányozta Mr. és Mrs. Rose-t. A későn 

jövők majd a tealádákra ülnek. 

A következő pár, Cavendishék azelőtt Londonban éltek. Fiatalok 

voltak, jól öltözöttek, és nem rejtették véka alá a gazdagságukat, de 

Grace így is szimpatikusnak találta őket. Jó társaságnak tűntek. 

– Üdv! Sara vagyok, ő pedig Will – mondta Sara. Skarlátszín 

nadrágkosztümöt viselt káprázatos, leomló fekete stólával, amely 

annyiba kerülhetett, mint Grace kocsija. – Will, drágám, ez itt Grace, 

akiről beszéltem. Will vagyonokat költ borra, és arra gondoltam, ideje, 

hogy megtudjak valamit erről a nedűről. Á, önöket ismerem! – mondta 

a Rose házaspárnak, akik karót nyelten ültek a székeikben, mint akik 

attól félnek, hogy hibáztak. 

– Maguk vezetik a postahivatalt! – Sara nyújtotta a kezét, amit Mr. 

Rose kénytelen volt megfogni. – Imádom a boltjukat! Olyan, mint egy 

kincses ládikó! Az ember soha nem tudja előre, hogy mit talál majd 

benne! 

Mr. Rose ellágyulása szembeötlő volt, örömmel vette Sara bókjait, 

Grace meg annak örült, hogy Cavendishék a helyi boltban vásárolnak. 

Azok közé is tartozhattak volna, akik mindent az interneten keresztül 

vesznek, a mérföldmesszi hipermarketből. 

– Ülhetek az egyik tealádára? – kérdezte Sara. – Mókás lenne! 

– Ki fogja szakítani a harisnyáját! – óvta Grace, ahogy felfigyelt az 

áttetsző anyagra Sara lábán. 

– Ó, az nem baj – sikkantotta Sara. 

– A feleségem nem ismeri a takarékosságot – jegyezte meg Will. 



Sara elvigyorodott. – Te borra meg gyors kocsikra szórod a pénzed, 

én ruhákra költök. Várunk még valakit? 

Grace-nél volt egy lista, amelyet most előhúzott a nadrágzsebéből. – 

Még egy házaspár érkezik… – Kikereste a listán. – Hamilton-Lacey-ék. 

Aztán van itt még egy bizonyos Margaret Jeffreys, meg a borszaküzlet 

tulajdonosának a barátja, Mr. Cormack. 

– Keresztneve? – kérdezte Sara. 

– Flynn – felelte Grace. 

– Szóval ír! Isteni! Imádom az íreket, nagyon tudnak flörtölni! 

Mr. és Mrs. Rose egy kissé feszengett, s mivel ők ültek a székeken, 

Grace rögtön tudta, hogy nem az ültetési rend böki a csőrüket. 

Will szerető homlokráncolással nézett a nejére. – Csak ne olyan 

hevesen, drágám. Várd meg a bort, hogy mentségül szolgáljon 

gyalázatos viselkedésedre. 

Sara bocsánatkérően megvonta a vállát. – Bocsiii! A telefonban 

milyen volt a hangja? – súgta félhangosan Grace-nek. 

– Én nem beszéltem vele. Mr. Cormack a városi borkereskedésen 

keresztül jutott el hozzám. – Igazat szólva Grace gyanította, hogy a 

kereskedő kifejezetten azért küldte ide Mr. Cormacket, hogy 

ellenőrizze, érti-e Grace a dolgát. Nincs ezzel semmi baj, gondolta ő, 

hiszen ha kiállja a próbát, a kereskedő talán később is küld majd hozzá 

borokat tesztelésre. 

Megszólalt a csengő, és Grace beengedte a másik házaspárt, akik 

roppant aggodalmasan pislogtak körbe. – Ó. Kopott elegancia – mondta 

az asszony –, bűbájos. 

– Nyilván azon töprengett, hogy mégis mibe hagyja belerángatni 

magát. 

– Jöjjenek a konyhába – javasolta Grace, aki megint elfelejtette a 

nevüket, és nem kukkanthatott bele a listájába anélkül, hogy udvariatlan 



lenne. A kezével jelezte az irányt, aztán elvette és a korlátra helyezte a 

vendégek meggondolatlan sietséggel levetett kabátjait. 

– A konyhába? Ó. – Az asszony vágyakozva pillantott a bejárati 

ajtóra, és azon tűnődött, késő lenne-e megfutamodni. 

A házaspár helyet foglalt, és kényszeredetten mosolyogni próbált. 

Sara Cavendish barátságos diskurzust kezdeményezett, s bár Grace nem 

hallott minden szót, mert épp vizet folyatott egy kancsóba, annyit azért 

elcsípett az elfelejtett nevű feleség szavaiból, hogy nem egészen ezt 

várták egy borkóstolótól. Amikor az asztalra tette a kancsót, Grace még 

pont látta a szemrehányó pillantást, amit a nő a férjére vetett. 

Ketten még mindig hiányoztak. Időközben Grace szeletelt kenyeret 

tett az asztalra, rakott ki poharakat a víznek, a borosüvegek is a 

helyükön álltak, és észrevette, hogy az emberek unalmukban 

szórakozottan csipegetni kezdik a kenyeret. Allegra kitalált volna nekik 

valami játékot, vagy körbekérdezte volna, hogy ki mivel foglalkozik, de 

mert vendégeiben látszatra nem volt sok közös vonás, Grace nem tudta, 

mitévő legyen. Különösképpen, mert a legutóbb érkezettek 

csökönyösen elzárkóztak attól, hogy bekapcsolódjanak a Cavendishék 

és Rose-ék közt folyó csevejbe. 

– Talán kezdjük el – szólalt meg Grace, remélve, hogy néhány korty 

bor majd feldobja a hangulatot. – Már elmúlt nyolc. 

Ám e pillanatban, végtelen megkönnyebbülésére, feldalolt a csengő. 

Margaret Jeffreys és Flynn Cormack együtt érkeztek. 

– Elnézést a késésért – mondta Margaret az ajtót kitáró Grace-nek. – 

Eltévedtünk. Flynn kedvesen felajánlotta, hogy elhoz, mert azt 

mondtam, ismerem az utat, aztán lüke fejjel balra mutattam a 

kereszteződésnél, pedig jobbra kellett volna, és ezzel egy csomó időt 

veszítettünk! 



Grace mosolygott. Margaret és Sara Cavendish nyilvánvalóan a 

születésükkor elválasztott ikrek, mindketten oldják a természet adta 

emberi félszegséget. Flynn Cormack viszont lehet, hogy ír származású, 

de annyi biztos, hogy nem sugározza magából azt az áradó 

közvetlenséget, amire Sara számított. Inkább nagyon is mogorva. Jól 

kijön majd a dupla nevű házaspárral, akiknek a nevére Grace továbbra 

sem emlékezett. 

Margaret végigcsacsogta az utat a konyháig, s ahogy belépett, 

mosolygósan körbetekintett az asztaltársaságon. Odaintegetett Sarának 

és Willnek, amikor rájött, hogy ismeri őket, és Mr. és Mrs. Rose-t is 

felismerte. 

Grace megnyugodhatott. Kellemes légkörben senki nem fél majd 

érzelmeket nyilvánítani. Vélekedése szerint az emberek nagy többsége 

túl mereven áll hozzá a boriváshoz. A volt férje mindenképpen. 

– Hát akkor – kezdte. – Amint a hirdetésben is szerepelt, azért 

vagyunk itt, hogy a szupermarketben kapható Cabernet Sauvignonról 

értekezzünk. 

– Mi soha nem veszünk bort szupermarketben – mondta Mrs. 

Duplanevű. – Csakis jó hírű borkereskedőknél vásárolunk. Vagy 

borbarlangokban, ha épp Franciaországban időzünk. 

– Ha a szupermarketek nem árulnának bort, a falusi boltokban 

nagyobb lenne a kereslet – jegyezte meg Mr. Rose. 

– Hallgass, drágám – mondta Mrs. Rose. – Tudod, hogy nincs meg 

az engedélyed. 

– Kérdés, hogy megéri-e kiváltani – így Sara. – Boldogan 

vásárolnánk a borából, ha iható lenne. 

– Szerintem lépjünk tovább – javasolta Grace, aki tudta, hogy ha már 

az első korty előtt kitör a diáklázadás, minden reménye elúszik. Töltött 

magának egy keveset az első borból. – Ha körbeadták az üveget és 



mindenki töltött magának, mesélek egy kicsit a szőlőfajtáról. Bordói 

vörösborok készülnek belőle, amelyeket mi Angliában a claret szóval 

illetünk. Jellegzetes a zamata, s ha egyszer megtanulták felismerni, és 

tudják, hogy kedvelik, akkor tudni fogják, melyik bort válasszák a 

szup… a borszak-üzletben – tette hozzá a kém kedvéért, aki mind ez 

idáig egy szót se szólt. 

– Helyes – folytatta, továbbra is igazgatónős modorban, amint az 

üveg körbejárt. – Szagoljanak bele jó mélyen, és mondják el a 

véleményüket. 

A kém elkapta Grace tekintetét, és furcsán, fürkészve nézett rá. 

Grace már kezdte azt hinni, hogy az özönvíz előtti smink tett valami 

furcsát az arcával. 

Végre vége. Margaret Jeffreys meg a kém kivételével – Grace túl 

fáradt volt ahhoz, hogy nevekre is emlékezzen – mind hazamentek már. 

Az imént körbevezette Margaretet és Mrs. Rose-t a szalonban, és 

Margaret még mindig odabent cigarettázott. 

A kém segített Grace-nek leszedni az asztalt. – Most akar 

elmosogatni? – mutatott a poharakra: egész csomó gyűlt össze. 

– Ma este már nincs kedvem – mondta Grace. – Napsütésben jobb 

mosogatni, nem gondolja? 

– Nekem mosogatógépem van. 

Grace vállat vont. Mit beszéljen az ember a mosogatásról 

olyasvalakivel, akinek mosogatógépe van? 

– De ha kézzel kell mosogatni, szívesen segítek – ajánlkozott a kém. 

– Mondjuk, törölgetek. Ketten gyorsabb. 

Grace megrázta a fejét.– Nincs meleg víz – magyarázta mosolyogva, 

boldogan, amiért talált egy kézzelfogható okot, holott valójában azért 

ódzkodott a férfi segítségétől, mert nyomasztónak érezte a jelenlétét a 



konyhájában, ahol ő magányhoz szokott. – Elfelejtettem bekapcsolni a 

fűtőbetétet. Majd reggel megcsinálom. Ha jó forró vizet használok, 

törölgetni se kell. 

– Egy ekkora házban gazdaságosabb módon kéne előállítani a meleg 

vizet, a merülőforralós megoldás biztosan költséges. 

– Nem vészes. Csak magam vagyok. 

– Ez is furcsa – ráncolta homlokát a kém. 

Grace összeborzongva várta a kioktatást, hogy nevetséges egyedül 

élnie egy ilyen hatalmas házban, etcetera, etcetera. A következő 

pillanatban azonban rájött, hogy igazságtalanul ítél. Ez a férfi, akinek 

elfeledte a nevét, aligha fogja kioktatni, mint ahogy a nővére. – Mi 

furcsa? Hogy egy szál egyedül lakom a házban? 

– Nem. Hanem hogy egyedülálló. Mert az, ugye? 

Grace nem tudta eldönteni, hogy egyszerűen csak válaszoljon a 

kérdésre, vagy elküldje a férfit a fenébe. Végül úgy határozott, hogy 

egy sima „igen” gyorsabb lesz. Amúgy sem szívesen konfrontálódott. – 

Igen – bólintott. – De nekem jó így. 

A kém is bólintott, mintha értené, de aztán így szólt: 

– Azon tűnődöm, hogy volna-e kedve valamikor velem vacsorázni. 

Grace, fejében nevek, borok és a meleg víz állapotának nyüzsgő 

kaleidoszkópjával, megtorpant. – Minek? – kérdezte. Hisz épp az imént 

fejtette ki, hogy szeret egyedül lenni. 

Most először a kém elmosolyodott, és Grace azt kívánta, bárcsak 

emlékezne a nevére. A listája nélkül azonban tanácstalan volt. 

Tudatlansága csak fokozta zavarodottságát, amelyet a férfi jelenléte 

váltott ki. 

– Talán mert megéhezik? 



Grace megrázta a fejét, végre biztos fogódzóra lelt. A válása óta 

szinte soha nem éhezett meg. És nem csábította az ötlet, hogy 

vacsorázni menjen egy férfival, akinek a nevére se emlékszik. 

– Azt nem hiszem. – Azután, mert tudta, hogy ez egy kissé talán 

nyersen hangzott, hozzátette: – De nagyon köszönöm a meghívást. 

A kém kutatóan tanulmányozta. Épp mondani készült valamit, 

amikor megjelent Margaret. 

– Mehetünk, drágám? Elszívtam. Nagyon szép ház – mondta Grace-

nek. 

Grace mosolygott. Margaret minden bizonnyal sűrűn megéhezik. Ő 

bezzeg el tud menni vacsorázni a rejtélyes ír férfiemberrel. 



HARMADIK FEJEZET 

Ellie éjjel fél egykor ért haza. Eredetileg háromig szólt a munkaideje, 

de előbb elkéredzkedett. Nem kellett megmondania, mitől olyan 

kimerült; csupán annyit mondott, hogy nem érzi jól magát. Ami igaz is 

volt. 

Ricket nem találta otthon; feltehetően a kocsmában lebzsel, ahol 

előszeretettel szolgáltak ki zárás után is. A mosogató csurig volt zsíros 

hideg vízben ázó koszos edénnyel. Rick segítsége ebben ki is merült, s 

bár tény, hogy az étel így legalább nem kövült rá teljesen a tányérokra, 

Ellie szinte elviselhetetlennek érezte, hogy át kell dugnia a kezét a 

narancssárga zsírfelszínen a lefolyóig. De megtette, mert reggel még 

inkább felfordulna tőle a gyomra. Aztán, ha már úgyis benne volt, s míg 

várnia kellett, hogy legyen meleg vize és megfürödhessen végre, 

elmosogatott. 

El kell innen mennie. Hirtelen ráeszmélt, hogy ez már nem egy 

gondolatban is szavakba foglalhatatlan elképzelés, hanem tény és való. 

Ahogy bekente a kezét – túl későn jutott eszébe, hogy a lefekvési 

előkészületek közben úgyis lemosódik majd a krém –, azon töprengett, 

vajon miért olyan biztos most benne, hogy el kell hagynia Ricket, 

hiszen azelőtt nem így érzett. 

Mi változott kettejük közt, a terhességen kívül, ami egyelőre 

túlságosan is mellékszál, hogysem hatást gyakoroljon a kapcsolatukra? 



Bizonyos értelemben semmi; Rick ugyanaz a diák, akibe egykor 

beleszeretett. Későn kel, és tele miatta a ház sörösdobozokkal, 

csikkekkel meg svábbogarakkal. Eszébe se jut elmosogatni, amíg akad 

még tányér, amiről enni tud, és a mai napig reggel-este szeretkezni akar. 

E tekintetben minden a régi. 

Viszont Rick azelőtt kedves volt. Apró figyelmességeket vásárolt 

neki: csokoládét, virágot, egy picike, szív alakú sajtot. Régen 

virágokkal borította be a párnáját, és egyszer, amikor ő jóval korábban 

bújt ágyba, mint Rick, cukorkákból kirakta az asztalon: „szeretlek”. 

Mindezek nélkül rabszolgamunka volt a fiú után mosogatni, 

hiányzott az otthonosságérzet. Ráadásul Rick már azelőtt veszített a 

gyengédségéből s lett még trehányabb, hogy Ellie megmutatta neki a 

kis kék vonalkát a terhességi teszten. Amennyiben Rick a 

viselkedésével azt kívánta volna demonstrálni, hogy reménytelen eset 

lenne apaként, sikerrel járt volna. De Ellie, ez alól legalábbis, 

felmentette a fiút – Rick nem változna meg csak azért, hogy 

ráerőszakolja az akaratát. Miért is kéne megváltoznia? Rick mindig a 

saját feje után ment, s most kezdett ráunni Ellie-re, csak azért volt 

szüksége rá, hogy a lány gondoskodjon a kényelméről. Hát majd talál 

magának egy másik lelkes, fiatal művészeti hallgatót. Ellie nem is akart 

belegondolni, mennyi időt és energiát elpazarolt a kapcsolatukra; túl 

fáradt volt hozzá, hogy megbirkózzon az érzelmeivel. Eldöntötte, hogy 

kiszáll. 

Másnap délelőtt tizenegy óra tájban, amikor Rick még aludt, s 

mielőtt ő maga meggondolhatta volna, Ellie vett egy mély lélegzetet, és 

felhívta az anyját az üzletben, remélve, hogy nem ügyféllel foglalkozik 

éppen. 

Anyja sikeres lakberendező volt, akinek a karrierje többé-kevésbé 

zavartalanul folyt tovább Ellie érkezése után is. Apja biztosításban 



utazott, és úgy vélte, hogy a gyermekneveléshez való hozzájárulása 

semmiféle értelemben nem keresztezheti a dadus tevékenységét, s elég, 

ha vakációnként egyszer elviszi Ellie-t a McDonald’sba. Mindketten 

tiszta szívükből szerették a lányukat, és ezt ő is tudta, csakhogy a 

karrierjük meg a külföldi utazgatások még drágábbak voltak a 

számukra. 

Ellie volt az egyetlen gyermekük, s örökösen azt érezte, hogy mind a 

világba pottyanása, mind az azt követő létezése zavarba ejti őket. Az 

anyja művész volt, míg Ellie „művészkedő”. Anyja a minőségi ruhákat 

kedvelte, Ellie viszont turkálóban összeguberált hóbortos, batikolt 

holmikat hordott. Becsületükre legyen mondva, és Ellie őszintén hálás 

volt nekik ezért, szülei hagyták, hogy kövesse az álmait és művészetet 

tanuljon, nem látogatták meg az egyetemen, hogy ellenőrizzék, és nem 

tettek megjegyzéseket a barátaira, amíg távol tartja őket a nappaliból. 

– Szia, szívem! – Anyja hangjából a meghökkenés és az öröm elegye 

csendült ki, de Ellie már megszokta. Mintha az anyja vagy meg is 

feledkezett volna már a létezéséről, vagy arra számított volna, hogy 

soha többé nem hall felőle. 

– Szia, mama. Hogy vagy? Megvetted azt a nadrágkosztümöt? – 

Ezzel részben arra kívánta emlékeztetni az anyját, hogy nemrégiben 

beszéltek; Ellie akkor azért hívta fel a szüleit, hogy beszámoljon a 

terhességéről, de inába szállt a bátorsága. 

– Igen. Méregdrága volt, de megérte. – Szünet. – És, mi újság? 

Minden rendben? Nincs szükséged pénzre? 

Ellie-nek olykor az volt a benyomása, hogy a szülei a pénzükkel 

védekeznek ellene. De ő teljesen önálló volt, s az egyetem elvégzése óta 

minden hasonló gesztusukat elhárította, hacsak az nem születésnapi 

vagy karácsonyi ajándék formájában érkezett. 



– Arra gondoltam, hogy egy időre hozzátok költöznék. – Miután 

kimondta, rádöbbent, hogy valamikor régen azt mondta volna: 

„hazaköltöznék”. Ám ez most inkább egy vendég látogatása lesz, 

semmint a lányuk hazatérése. Egykori szobáját már régen 

újraértelmezték, és átalakították dolgozószobává az apjának. 

– Nagyszerű. – Idegesség az anyja hangjában. – Sokáig maradsz? 

Csak mert a jövő hétvégén elutazunk. 

Ellie sóhajtott. Miért is hitte, hogy anyja majd könyörögni fog neki, 

hogy többé ne hagyja el? Soha nem ragaszkodott a lányához, és Ellie 

élete nagy részében hálás volt neki ezért – tudta, hogy némelyik barátja 

különösnek találja a hűvösséget az anyjával való kapcsolatában, de neki 

így volt normális. Végtére is nem minden anya anyai. Ellie most mégis 

arra vágyott, hogy az anyja másmilyen legyen. 

– Néhány napra gondoltam, ha annyi még belefér. Csak amíg találok 

lakást. 

– Ó. – Szünet. – Jól vagytok Rickkel? 

– Megvagyunk. De lehet, hogy szétmegyünk, ez minden. 

– Jaj, szívem! – Ellie-nek jólesett az őszinte együttérzés. Esetleg 

mégis beszélhetne az anyjának a babáról. Akkor talán felélednek benne 

azok az anyai ösztönök, amelyeknek az ő kisbabakorában még híján 

volt. 

Hagyott egy cetlit a fiúnak. Rick majd elolvassa, ha felkel, és 

alighanem boldog lesz, hogy lemászott végre a nyakáról. Dühös is lesz, 

mert egyedül kell fizetnie a lakbért, de ő szinte biztosra vette, hogy 

Rick hamar talál magának mást, aki kiszolgálja. Irtó jóképű srác, 

következésképpen rendkívüli módon el van kapatva. Bár Ellie boldogan 

alárendelte volna magát, ha Rick örülni tud a babának, és kedvesebben 

bánik vele. 



Miután bevásárlótáskákba meg szemeteszsákokba tuszkolta azt a 

néhány tárgyat, amihez kötődés fűzte, és mindent berámolt a kocsijába, 

mély levegővétellel rácsukta az ajtót az elmúlt tizennyolc hónapra. – Ne 

gondolj rá, Ellie – mondta keményen. – Csak menj. – Azután kihajtott a 

városból a vidéki Gloucestershire és ama kis mezőváros irányába, ahol 

a szülei laktak. 

A szülei háza csodaszép volt. Ők az „építészeti dizájn” kifejezést 

használták rá, amiben Ellie nem látott logikát, hiszen minden háznál 

szükség van építészetre és dizájnra. Modern ház volt, energiatakarékos 

és elegáns. 

Ugyanakkor mindörökre hiányzik belőle a melegség, ébredt rá Ellie 

néhány órával később, miután egész nap céltalanul autózott, hogy 

elüsse az időt, míg az anyja hazaér. Ahogy leparkolt a Citroen 

bogárhátúval az anyja sportkocsija mellé, az odahagyott bathi házra 

gondolt, amelyre az „otthonos” szó túlzottan tág kifejezés volna. 

Viszont gyakorta tűnt fel a lakberendezési magazinokban. 

Anyja mindenen rajta hagyta a stílusjegyét. Egyszer egy, a fehér 

festék használatával foglalkozó cikkbe is bekerült, ahol azt illusztrálták, 

hogy milyen sokféle árnyalata létezik a fehérnek. 

Most egy acélserlegben peckeskedő skarlátszín amarillisz volt az 

egyetlen színfolt, meg az anyja ugyancsak skarlátvörös 

nadrágkosztümje. Ahogy összeölelkeztek, Ellie-nek rögtön eszébe 

jutott, mennyire nehéz volt ilyen steril világban felnőni, tinédzserként 

is, amikor az ember már többnyire ura önmagának. Egy kisbabának 

borzasztó lenne itt. Szerencsére igen gyorsan elvetette a gondolatot, 

hogy a szülei házában nevelje fel a gyermekét. 

– Gyere be, szívem. De jó látni téged! Szörnyen sajnálom, hogy ott 

kell hagynod azt a tüneményes házikót… 



– Rick neve szerepel a haszonbérleti szerződésen – mondta Ellie. – 

És soha nem tudnám rávenni, hogy elköltözzön. 

– Egy italt, szívem? Gin-tonik? Tudom, hogy neked nem telik 

alkoholra. 

Ellie-t már a gondolattól is hányinger kerülgette. 

– Kösz, mama, nem kérek. Inkább csinálok egy borsmentateát, ha 

szabad. Hoztam magammal pár filtert. 

– Szóval a habókosságod a régi? – Vállveregető derültség épp csak 

árnyalatnyi csalódottsággal, Val általában így reagált a lányára. 

Ellie felnevetett. – Attól tartok. Te nem kérsz valamit? 

– Ó, nem. Megvárom, míg apád hazaér. Most már bármelyik percben 

itt lehet, szóltam neki, hogy ne késsen. Vacsorázni megyünk. Van egy 

új hely, alig vártuk, hogy alkalmunk legyen kipróbálni. – Hangja 

elapadt, ahogy, meglehetősen tüskésen, Ellie számos fülbevalójára 

nézett. – Nem hinném, hogy… 

Ellie szó nélkül eltüntette a felesleget az orrbavalójával együtt. 

– Pompás, hogy eljöttél, és kényeztethetünk egy kicsit – folytatta az 

anyja. 

Miközben Ellie teát készített a rozsdamentes acél konyhában, ahol 

hasznára vált, hogy mindennek tudja a helyét, másképp fogalma se lett 

volna, melyik selyemfényű ajtót kell kinyitnia, egyszer csak rádöbbent: 

anyjától örökölte azt az ösztönt, hogy egyedien széppé varázsolja az 

élőhelyét. Csakhogy az otthon szépségének mibenlétéről alkotott 

elképzelésük gyökeresen eltért. Ellie a színeket szerette, a kézzel 

készült edényeket meg a tarka függönyöket. Anyja a matt feketéért 

rajongott, a fémért, meg a konyhaasztal fölött függeszkedő kovácsoltvas 

csillárért, amely csak valami kosztümös filmben lehetett volna méltóbb 

helyen. 



Anyja kiment utána a konyhába, makulátlan konyharuhával a 

kezében, hogy felitassa a teacseppeket. 

– Segítsek neked lakást keresni? Bath nagyon szép város, a boltok is 

szuperek, de azt hiszem, egy kissé drága. 

– Nagyon drága. A diákok száma jócskán meghaladja a szabad 

ingatlanokét. 

– De ha találunk valami jó helyet, apáddal esetleg ki tudnánk 

segíteni. Mondjuk, kifizetjük az első havi bért, a kauciót? 

– Igazán kedves tőled, ám azt hiszem, én még egy rossz helyet se 

tudnék fizetni. 

– Hisz eddig is helytálltál. És nyilván feleznél valakivel. Jézusom, 

hisz annyit robotolsz! Alig jut mellette időd a festésre. 

– Tudom… 

– Remek ötlet, hogy lefested az emberek otthonát! 

– Tudom. – Ellie karácsonyi ajándékul a szülei házát is lefestette. 

„Egyszerűen imádták”, de a kép azóta is a földszinti illemhely falán 

lógott. – Az a helyzet, mama… 

– Jaj, azt hiszem, megjött apád! – Val kiviharzott a konyhából, a 

ceruzaszoknyájában tipegve, amiről Ellie-nek eszébe jutott a régi 

mondás, miszerint a szerelmesek gyermekei árvák – ő egyke árva volt. 

Szülei kifogástalan otthonában Ellie-n már néhány nap után 

elhatalmasodott a türelmetlenség. Az addig eltelt időben reggelente 

ágyban maradt, s mikor a szülők munkába siettek, megmondta nekik, 

hogy ne is törődjenek vele. Igazából titokban kívánt megküzdeni a 

hányingerrel. Aztán amint kitették a lábukat, Ellie már tárcsázta is 

számos munkaadóját, és megkésve – ámbátor bűnbánóan – felmondott. 

Nem vezethetett mindennap órákat, hogy beérjen a munkahelyére, még 

ha utána maradt volna is ereje dolgozni. Főnökei kielégítő mértékben 



sajnálták, hogy elveszítik – bár a sajnálatuk nem vetekedhetett az 

övével, aki otthontalanul és terhesen most még a jövedelmének is 

búcsút mondott. 

Magára maradva a házban, száraz pirítóst evett, borsmentateát ivott, 

és ügyelt rá, hogy semmi nyoma ne legyen az ottlétének. Időről időre 

felmerült benne, hogy a családi háttérnek köszönhetően talán csakugyan 

betegesen rendmániás lett, amint azt Rick egyszer a fejéhez vágta. 

Lehetséges, de nem valószínű. A szülei gutaütést kaptak volna, ha csak 

egyszer is meglátogatják Ricket és Ellie-t a bérelt házukban. Kezdjük 

azzal, hogy a szófák és a székek huzata nem passzolt színben a 

falakhoz. 

Miután a nappali tévézés lelket öntött belé, sétálni indult a faluban; 

lisztet és vajat vásárolt, hogy sajtos rudat, apró olívás lángost vagy 

crostinit készítsen a szüleinek, rágcsálnivalónak az italok mellé, amikor 

hazatérnek a munkából. Nem mintha különösebben rajongtak volna a 

rágcsálásért, viszont így kevésbé érezte magát koloncnak. 

Amikor végzett a sütögetéssel és feltakarított, nekiállt festeni. Ez 

ugyancsak körültekintést igényelt – Ellie a gondolattól is rettegett, hogy 

egy festékcsepp meggyalázza a nappali szűz fehérségét. Jól tudta, hogy 

fejvesztés terhe mellett fest odabent, de a konyhában képtelen 

fényviszonyok uralkodtak, és mindent letakart újságpapírral, mielőtt 

hozzáfogott. Megéri a fáradságot, ha Grace majd megpillantja a képet. 

Egy reggel úgy döntött, visszamegy a szép házhoz, amelyet fest, 

hogy még egyszer megszemlélje. 

Alig valamivel több, mint egy órájába telt eljutni a házhoz 

legközelebb eső városba, de ott aztán elbizonytalanodott. Leparkolt, és 

elindult vécére meg némi információra vadászni, ebben a sorrendben. 

Vécét mindjárt talált, s épp a High Streeten baktatott, amikor feljebb az 



utcán észrevette Grace-t, amint kilép az egyik boltból. Túl messze volt 

ahhoz, hogy kiáltson neki, ezért hát nekiiramodott. – Grace! Tényleg 

maga az. Pedig egy pillanatra azt hittem, melléfogtam. 

Grace-nek egy teljes percébe telt Ellie-t felismerni; no nem mintha 

megváltozott volna, csupán a körülmények voltak szokatlanok. – Á, 

üdv! Örülök, hogy látom. Mi szél hozta? 

Ellie nem akarta szóba hozni a festményt, hisz még fel is sülhet vele, 

így inkább azt mondta: – Csak nézelődöm. Most épp a szüleimnél 

lakom, és kezdek unatkozni. 

– Hát akkor talán üljünk le egy kávéra. 

– Ha meginnom nem kell, részemről rendben van. 

Grace mosolygott, a véletlen találkozás jókedvre derítette. – Az 

ivóban barátságos ilyenkor, mert alig vannak. Ott elüldögélhetünk. 

– Szóval – mondta Grace ásványvizet kortyolgatva, már a 

kocsmában, miután elhelyezkedtek a kandallótűznél. – Hogy fogadták a 

szülei? 

– Még nem mondtam el nekik, hogy terhes vagyok, ha erre irányul a 

kérdés. – Ellie összedörzsölte a tenyerét, és a lángok felé tartotta. 

– Ó. – Grace Ellie-t tanulmányozta, és azon töprengett, ő vajon hogy 

mondta volna el a szüleinek, hogy állapotos, ha a házasságkötés előtt 

esik meg. Nagyon nehéz lett volna. Nem hibáztatta Ellie-t, amiért nem 

volt elég bátorsága hozzá. 

– Maradok még pár napig, úgyhogy bőven van időm. Közben 

találnom kell magamnak egy helyet, ahol lakhatom. Csak az a baj, hogy 

még ha minden klappol, Bathban akkor is kevés szállás akad, hát még 

az én pénztárcámnak. Bár a szüleim felajánlották, hogy kisegítenek – 

tette hozzá hamis derűvel, ám Grace így is észrevette a tekintetén 

átsuhanó végtelen szomorúságot. 



Ironikus, gondolta Grace. Itt van Ellie terhesen, pedig nem akar az 

lenni, és nincs fedél a feje fölött, s itt van ő, aki mindennél jobban 

szeretne gyermeket, és még nagy is a fedél, amely a feje fölé borul. 

– Biztosan talál valamit – mondta Grace. – Úgy értem, maga igen 

leleményes, és szépen fest. Biztosra veszem, hogy gond nélkül el tudja 

adni a képeit, és a baba mellett is folytathatja a festést. 

Ellie bólintott. – Igen, tudom. És egyéb lehetőségeim is vannak. 

– Akkor minden rendben lesz – érintette meg Grace a lány csuklóját. 

Nem volt hozzászokva az efféle bizalmaskodáshoz, de természetesen 

jött a mozdulat. – Higgye el. Remek lány maga, Ellie. 

Ellie meghatódott. Rick nemtörődömsége után, amivel a babát 

fogadta, meg a szülei szeretetteljes közönye után jólesett olyasvalakinek 

a társaságában lennie, aki hisz benne és törődik vele. 

– Köszönöm, Grace. Maga is remek csaj. 

Grace felnevetett. – Még egy kis ásványvizet? Egész ízléses a 

vécéjük. 

Ellie megvidámodva hajtott haza. Végig fogja telefonálni a 

szállásügynökségeket: biztos van, aki szívesen osztja meg a lakását egy 

kisbabával, olyan helyen, amit ő is ki bír fizetni. Találékony, tudta jól, 

és örült, hogy Grace észrevételezte és megerősítette ezt benne. Most 

már holtbiztosán befejezi a képet, noha nem jutott ideje újabb pillantást 

vetni a házra. 

A vacsora után, amit félkészen vásároltak és percek alatt főztek ki a 

wokban, Ellie nekidurálta magát, hogy beszámol a szüleinek a 

terhességéről. Előző este ugyanezt tette, meg az azelőtti este is, amikor 

étteremben ettek. És ezúttal is, akárcsak korábban, megfutamodott. 



Aztán egy este, néhány nappal később – kicsivel több mint egy hete 

lakott náluk – az anyja így szólt: – Nos, szívem, nagyon örülünk neked, 

de nem gondolod, hogy ideje lenne továbbállni? 

Ellie tisztában volt vele, hogy nem maradhat, nem is akart maradni, 

mégis szíven ütötték az anyja szavai. – Hát… de. 

– Meg tudsz húzódni valahol, míg lakáskeresésben vagy? 

– Persze! – Csak talál majd valamit. 

– Ugye nem érzed úgy, hogy kihajítunk? 

– Nem, mama, csak éppen… van itt valami… 

– Tudom, hogy nem könnyű lakást találni abban az árkategóriában, 

ami megfelel neked, de ha esetleg találsz valamivel drágábban, csak 

szólj, és mi kifizetjük a kauciót meg az első havi bért, ahogy ígértem. 

Elég idős vagy már, hogy megállj a magad lábán, de mi mindig itt 

leszünk neked. 

Ellie szemügyre vette az anyját: milyen elegáns! Nehéz elhinni, hogy 

volt valaha terhes, hogy szült, vagy akár szeretkezett. A haja szőke, 

enyhén melírozott, hathetente vágatja egy londoni fodrászszalonban. 

Ruhái fenségesek. – Fontos, hogy mindig tipp-topp legyek – fejtegette 

Ellie-nek évekkel azelőtt. – Melyik ember fogadna fel lakberendezőnek 

olyat, aki slamposan öltözködik? 

– Igazán kedves vagy – mondta most Ellie. – Majd tudatom, hogy 

vagyok. Holnap reggel indulok, ha jó lesz úgy. 

– Segítek bepakolni a kocsiba – mondta az anyja fellélegezve. – 

Holnap délután golfozni megyek. Hétvégenként általában nem 

engednek nőket a pályára, de lassan kénytelenek tudomásul venni, hogy 

a nő is dolgozó ember! 

– Jó neked, mama – nézett rá Ellie. – Most, ha nem bánod, 

lefekszem. Hullafáradt vagyok. 



Reggel, miközben az anyja narancslével és teljesen szokványos 

reggelivel traktálta, ami Ellie-ből hányingert váltott ki, végre ki tudta 

mondani azt, amit napok óta hiába próbált. 

– Anya, apa, nem akarlak megijeszteni titeket, de azt hiszem, el kell 

mondanom, terhes vagyok. 

Parányi csendet követően az anyja azt mondta: – Jaj, szívem! Itt nem 

szülheted meg! Ne érts félre, de magad is beláthatod, hogy ez 

lehetetlen! – Ez úgy hangzott, mintha jó előre betanulta volna. 

– Te tudtad, hogy gyereket várok, mama? 

Val a férjére sandított. – Sejtettük a rendszertelen étkezésedből, 

gondolkoztunk rajta, hogy mi lenne a legjobb, és arra jutottunk, hogy 

minden lehetséges módon támogatunk, de nem ajánljuk fel, hogy lakj 

nálunk. Azt te se várhatod el. 

Ellie az anyja hibátlan arcára meredt. – Ó. Hát, legalább nyíltan 

megmondtátok. – Pontosan erre számított, ezért meglepte a hirtelen 

beléhasító fájdalom. 

– Megtartod a babát, ugye? – kérdezte az apja. 

– Persze hogy megtartja! – csattant fel az anyja. – Különben már 

elvetette volna. 

– A mama jól mondja, megtartom. 

– Na és Rick? Hajlandó vállalni a gyereket? – kérdezte az apja. 

Ellie megrázta a fejét. – Nem. Felhívott a minap, nem akarja a babát, 

és amúgy is szar – elnézést – csapnivaló apa lenne. – Rövidre szabott, 

keserves beszélgetést folytattak, ami meggyőzte Ellie-t, hogy helyesen 

döntött a lelépés mellett, ugyanakkor vágyakozást fakasztott benne egy 

érettebb, kevésbé énközpontú Rick iránt. 

– Nem lesz egyszerű egyedül felnevelned a gyermeket – mondta az 

anyja. – De nem hiszem, hogy maradt még idő apát fogni neki – tette 



hozzá nagy vidáman, tréfával próbálva elütni azt, amit távolról sem 

gondolt mulatságosnak. 

– Nem – mondta Ellie –, bár ha gyorsan cselekszem, szerintem egy 

futó kaland még belefér. 

Anyja idegesen felnevetett. – Ne butáskodj! 

Ellie mosolygott. Az ötlet egyébként remek. 

– Nos, kiállítottam neked egy csekket – mondta az apja, akit 

türelmetlenné tett a sok kelekótyaság. – Ötszáz fontról szól. Jelen 

pillanatban ennyit tudunk nélkülözni, épp egy kis pangás van a cégnél. 

– De hamarosan küldünk még. – Val Ellie kezéért nyúlt. – Remélem, 

nem tartasz minket túlzottan kőszívűnek, anyának is rémes voltam, és 

nem hiszem, hogy nagymamának jobb lennék. 

Ellie gombóccal a torkában felállt – elég rémesen reagáltak, de 

őszintén megmondva Ellie számított rá, hogy cserben fogják hagyni –, 

és megölelte az anyját. – Nagyszerű anya vagy. És nagyinak is első 

osztályú leszel. 

– Jaj, szívem, ugye nem engeded majd, hogy nagyinak szólítson? Az 

olyan öreges! 

Így aztán Ellie egy ötszáz fontra kiállított csekkel, teli tank benzinnel 

meg egy festménnyel Luckenham House felé vette az irányt. Úgy 

tervezte, hogy leszállítja a képet, azután felkeresi egy régi egyetemi 

barátnőjét, aki a környéken lakik. Nála biztosan meghúzhatja magát, 

még ha a lány alkotásaival kell is osztoznia a helyen. 

Furgon parkolt Grace háza előtt, rajta mutatós arany betűkkel a 

következő felirat: „Goscombe Kártevőirtás”. Egek, csak nem lepték el a 

házat a kártevők? Ellie-t abban a minutában elöntötte a segíteni akarás, 

eltöprengett, hogy vajon miért, és a hálának tudta be a dolgot, hiszen 

Grace is kedves volt hozzá a múltkor. Alig várta, hogy odaadhassa neki 



a festményt, amellyel egyébként tökéletesen elégedett volt. A furgon 

mögött parkolt le, fogta a táskáját, és végigbaktatott a kerti ösvényen. 

A bejárati ajtó tárva nyitva, a csípős szél keresztülsüvített a házon. – 

Hahó! Van itthon valaki? Grace! 

Grace meghallotta Ellie barátságos kiáltozását, faképnél hagyta a 

munkaruhás fiatalembert, aki olyan vehemenciával kopácsolt a 

faborításon, amitől az szinte garantáltan át fog lyukadni, és a galériához 

futott. – Üdv! De jó látni! Kerüljön beljebb! 

– Felmenjek? – kérdezte Ellie. 

– Ne – mondta Grace, hálásan a lehetőségért, hogy lecserélheti a 

kedves, vidám Ellie-re a fogát szívogató fiatalembert. – Inkább én 

megyek le. Egyébként is kávét kell főznöm az úrnak. 

– Ki ez? – kérdezte Ellie, amikor Grace csatlakozott hozzá, és 

megindultak a konyha felé. 

Grace bűntudatosan sóhajtott: egyfelől, mert hagyta, hogy a nővére 

erőszakoskodjon vele, másfelől, mert cseppet sem volt hálás 

Allegrának, hogy a nyakára küldte ezt az embert. – A nővérem bérelte 

fel. Rendes tag. Fiatal. Örülnöm kéne. 

– Miért? Ha nem maga hívta ki, akkor miért kellene hálásnak lennie? 

Grace újból sóhajtott, és feltette a vizet. – Szánalmas vagyok! Előbb 

behódolok, aztán meg nyavalygok. Ahelyett, hogy elfogadnám, hogy 

papucs vagyok, és beszüntetném a siránkozást! 

– Szerintem a siránkozás rendben van. Néha magam is papucs 

vagyok – tette hozzá Ellie, ahogy eszébe jutott, hogy az anyja első ferde 

pillantására szolgaian kivette a fülbevalóit. 

– Na, mindegy, örülök, hogy eljött. – Grace azon gondolkozott, 

hogyan kérdezhetné meg Ellie-t, hogy miért jött el hozzá, de nem akarta 

megbántani, hisz boldoggá tette a jelenléte. 



– Ezt hoztam – mondta Ellie, s egy festményt vett elő a táskájából. – 

A szüleimnél csináltam. Ajándék – tette hozzá sietősen. 

Grace megfogta a képet, és könnyekig elérzékenyülve nézte a saját 

házát. – Csodaszép! De nem adhatja oda ingyen. Kifizetem! 

Ellie megrázta a fejét. – Nem. Festés közben is tudtam, hogy nincs rá 

pénze. 

– De magának is luxus, hogy csak így ingyen ideadja. 

– Grace elgyönyörködött a házában; Ellie-nek remekül sikerült 

megragadnia a kő melegségét, a krókuszok lágy ibolyaszínét, meg az 

élénksárga jázminokat, amelyek igazából még ki se bújtak. Volt a 

festményen egy terebélyes kúszónövény, talán magnólia, ami a 

valóságban nem létezett, de szépen nézett ki. 

– Márpedig odaadom és punktum. Hogy ment a borkóstoló? Annyira 

lefoglaltak a saját gondjaim, hogy a múltkor el is felejtettem 

megkérdezni. 

Grace tudta, hogy Ellie úgyse fogadna el tőle pénzt a festményért, 

így azt mondta: – Hát, akkor köszönöm. Nagyon tetszik. És borzasztóan 

kedves magától. Be fogom kereteztetni. Ami pedig a borkóstolót illeti, 

nos, azt hiszem, a végén már jól ment. 

– Vagyis miután mindenki berúgott? 

– Annyit nem lehet inni. Egy borkóstolón az ember nem iszik 

összesen még egy pohárral se. 

– Komolyan? De nem köpték ki, ugye? 

– Dehogy! Nagyon kötetlen volt. Többségében. Jött egy házaspár, 

akik nyilvánvalóan valami egész másra számítottak, meg egy férfi – a 

neve kiment a fejemből –, aki rengeteget körmölt, viszont alig szólalt 

meg. – Grace a homlokát ráncolta. – Szerintem kémkedni jött. Látszott, 

hogy ért a borokhoz. 

– Egy kém! Miből gondolja? De hisz álcázniuk kell magukat! 



– Nem olyan kémre gondoltam! – kuncogott Grace. Ellie társasága 

igazán üdítő volt. – Megkínálhatom valamivel? 

– Köszönöm, semmivel. Meséljen még a kémről! 

– Hát, egész este egy szót se szólt, de a végén itt maradt, hogy 

segítsen elrámolni. A barátnője közben a szalonban dohányzott, nem 

volt szívem kizavarni a tél derekán. 

– De hogy érti, hogy kémkedni jött? – Ellie-t szemlátomást 

felcsigázta a gondolat. 

– Szerintem a városi borkereskedő küldte, aki így akart tesztelni 

engem, de nem szólt róla, hogy ne idegeskedjem. Jól tette, mert tényleg 

ideges lettem volna. Hiába értem a dolgom, nincs túl sok gyakorlatom. 

– Szemöldökráncolás. – A vége vicces volt, elhívott vacsorázni. 

– Hát nem a barátnőjével jött a pasi? – Ellie illően elborzadt. 

– Természetesen nemet mondtam. De képzelje csak el: a tag randira 

hív, miközben egy másik nővel van! – Grace összeráncolta a homlokát. 

Ő nem ezért kosarazta ki a pasast. – Habár lehet, hogy nincsenek is 

együtt. Először azt hittem, csak utastársak voltak, míg a nő be nem jött 

és drágámnak nevezte a pasast. 

– Talán ez a heppje – vetette fel Ellie. 

Grace az ajkába harapott. – Akár. 

– Na és, elment volna a pasival, ha nem hiszi róla, hogy foglalt? 

Grace elborzadva felelte: – Jaj, dehogy! Képtelen lennék randevúzni 

ilyen hamar a válásom után. – Talán nem is olyan hamar. Csak ő érezte 

így. 

Ellie úgy döntött, hallgat az őrült-örömteli tervéről, hogy futó 

kalandba keveredik. Nem akarta sokkolni Grace-t. – Fura, hogy pont 

borokkal foglalkozik – mondta helyette. – Ne vegye sértésnek, de én 

mindig azt hittem, hogy ez egy pasis szakma. 



– Már évek óta nem az. De értem, amit mond. – Grace elmélkedve 

kavargatott egy csésze kávét, amibe az előbb két kanál cukrot szórt. – 

Felviszem neki. 

– Nincs valami keksze? – kiáltott Ellie a távozó Grace után. – Rám 

tört az éhség. 

Grace visszalépett. – A fickó is éhes lehet. – Leemelt egy elnyűtt, 

mázas kerámiadobozt, rajta zöld „Keksz” felirattal. – Gyömbéres jó 

lesz? 

Ellie lelkesülten bólogatott. – Tökéletes. 

Miután felvitte a kávét meg néhány süteményt a fiatalembernek, aki 

láthatóan azon igyekezett, hogy darabokra szedje a házát, Grace 

visszament Ellie-hez, és a konyhaasztalhoz telepedve kortyolgatta a 

teáját. 

– Hogy került a borszakmába? – Ellie bocsánatkérően felsóhajtott. – 

Jaj, ne haragudjon. Mindenbe beleütöm az orrom. És pofátlan vagyok! 

Kekszet követelek, aztán lerohanom magát a kérdéseimmel. Mit 

gondolhat most rólam! 

– Szerintem az a néhány szem keksz a legkevesebb, amivel tartozom 

önnek. Hiszen most ajándékozott nekem egy festményt. – Grace megint 

odapillantott a képre, a tálalóhoz vitte, félretolta a tányérokat, és a 

középső polc legközepére tette. – Itt nem eshet baja, míg beke-

reteztetem és találok neki rendes helyet. Bár így is szépen mutat. 

Nagyon köszönöm. 

Ellie elpirult, meghatódott Grace örömén, amivel az ajándékot 

fogadta. – Mindenképp megcsináltam volna. 

– És kérdezzen csak bátran – biztatta Grace, a székébe visszaülve. – 

Jó, amikor meghallgatják az embert, és nem kioktatják. Talán ezért 

akarok borkóstolókat tartani, ahol nem utasítgathat senki, és nem 



vágnak folyton a szavamba, mint egész eddigi életemben. Legalábbis 

remélem. – Akkor este néha még kicsúszott a kezéből a gyeplő. 

– Szóval? Hogy került a szakmába? 

– Rendkívül egyszerűen. Nem volt kedvem leérettségizni. – Grace 

homloka ráncba szaladt, ahogy felidézte szülei egykori döbbenetét, 

hogy egyik gyermeküknek nem lesz felsőfokú végzettsége, mert képes 

és inkább elmegy dolgozni. Grace azonban tudta, hogy nem veheti fel a 

versenyt a szüleivel és idősebb testvéreivel, ezért úgy döntött, ő más 

irányt választ. – Egy borbehozatallal foglalkozó cégnél helyezkedtem 

el. Érdekelni kezdett a dolog, és letettem az alapvizsgákat. Mókás, mert 

mikor még iskolába jártam, azt hittem, egy életre elegem van a 

vizsgákból, de a bornál teljesen más volt. Talán azért, mert a 

családomban senki nem foglalkozott még ilyesmivel, így nem 

kukucskálhattak át a vállam fölött, hogy dirigáljanak. 

– Élnek még a szülei? Bocsánat, de azok közé tartozom, akik 

mindent tudni akarnak. 

Grace nevetett. – Élnek, de Portugáliában laknak, golfpályák, más 

idősek és milliónyi könyv között. Én csupán egy utógondolat voltam 

nekik, ezért tudott Allegra basáskodni fölöttem. Mire a világra jöttem, a 

szüleimet már más érdekelte. – Mosolygott, mintha nem számítana, 

mintha csak a puszta tényállást ismertetné. 

– A férjét a borimportőröknél ismerte meg? 

Grace bólintott. – A vásárlónk volt. A családom akkor már egy ideje 

szüntelen azzal nyaggatott, hogy képezzem tovább magam, és 

szerezzem meg a bormesteri címet, amihez olyan nagy tudás szükséges, 

hogy felér egy tudományos fokozattal. De Edward nem akart 

megváltoztatni. Azt hiszem, ez az egyik ok, amiért hozzámentem. 

Olyannak szeretett, amilyen vagyok. És muszáj volt kikerülnöm Allegra 

befolyása alól. Kezdtem ráunni a terrorra. – Grace itt elhallgatott, mert 



Ellie feltűnően csendes volt. – Megmondta már a szüleinek, hogy 

állapotos? 

Ellie bólintott. 

– Megrémültek? 

– Úgy valahogy, de sejtették. 

– Istenem! Hogyhogy? 

– Feltehetően azért, mert minden különösebb ok nélkül napokra 

hozzájuk költöztem. 

– Na és mit szóltak? 

– Azt mondták, náluk nem nevelhetem fel a babát, és ebben 

tökéletesen igazuk van. Olyan a házuk, akár egy bemutatóterem. Nem 

való oda kisbaba. Felnőtt fejjel is épp elég nehéz elviselni azt a helyet. – 

Ellie mosolygott, de a szeme nem vett benne részt. Lassú folyamat lesz, 

míg eloszlik a fájdalom, amely a szülei reakciója miatt eltöltötte. 

Grace nemigen tudta, mit mondhatna. Az ő szülei is reménytelen 

esetek – bár lehet, hogy vele van a baj, hisz Allegrával és Nicholasszal 

remekül kijöttek –, mégis ők a szülei, szóval más ne tegyen rájuk 

megjegyzést. Grace nem akarta megbántani Ellie-t azzal, hogy valami 

rosszat mond. 

– Azért adtak egy csekket – mondta Ellie –, a kaucióra. 

– Van róla elképzelése, hogy hová szeretne költözni? 

– Van. Ismerek egy lányt még az egyetemről, aki Bathban maradt, és 

műteremmé bővítette a lakását. A padlón is elhálok, míg találok 

valamit. Egymagam nem tudnék finanszírozni egy lakást, úgyhogy 

gyerekszerető társbérlőt kell keresnem. 

– Én szeretem a gyerekeket – mondta Grace, és tudta, hogy kiérezni 

a hangjából a sóvárgást. Elnézte Ellie-t, és azt kívánta, bárcsak 

ugyanolyan fényes lehetőségeket tudna nyújtani neki, mint amilyenek 

Bathban várják. 



– De nem keres lakótársat. 

– Éppenséggel örülnék neki, ha megoszthatnám valakivel a házat, 

csakhogy nincs ember, aki itt akarna élni, a semmi közepén. 

– Hisz olyan szép itt! Biztos talál majd valakit… Grace? – Grace 

arca furcsa kifejezést vett fel. 

– Azon tűnődöm – persze egy percig se hiszem, hogy lenne hozzá 

kedve –, itt maradhatna, míg talál valami megfizethető helyet Bathban. 

Tudom, hogy hosszú távon nem ez a legjobb megoldás, de… van egy 

felfújható matracom. 

A beékelődő csönd pillanatában Ellie megpróbálta felfogni Grace 

javaslatát. 

Grace tovább ütötte a vasat. – Tisztában vagyok vele, hogy nem túl 

csábító, amit ajánlok. Egy jégverem, mérföldekre mindentől, de itt aztán 

el lehet férni. És én nagyon örülnék a babának. 

– Én pedig örömmel laknék itt! Egyetlen porcikám se kívánkozik 

Bathba. Csak hát a munkám… 

– Folytathatná a festést. A padlás kiváló lenne műteremnek. 

– Végül is a pénzemmel kihúzom egy darabig. – Ellie hirtelen 

összeráncolta a szemöldökét. – Jaj, remélem, nem érzi úgy, hogy önre 

akaszkodtam! Olyan jó lenne itt lakni! Gyönyörű a ház, és jó mulatság 

lenne alakítgatni. Persze csak ha akar valamit alakítani rajta. – Hirtelen 

feszengeni kezdett. Utóvégre alig ismerik egymást. 

Grace mosolygott. – Eddig azért nem mertem hozzányúlni a házhoz, 

mert nem tudom, képes leszek-e fenntartani… 

– Ha viszont lenne egy bérlője – például én –, az még egy módja 

lenne annak, hogy keressen a házon. A borkóstolók mellett. 

– Jaj, Ellie! Ez pompás lenne! Pokolian ijesztő egyedül szembenézni 

ezzel az egésszel. Néha egyenesen azt kívánom, hogy a körülmények 

rákényszerítsenek a házeladásra, akkor nem kéne tovább küzdenem. 



– Borzasztó lenne eladni egy ilyen csodát! 

– Tudom. De igaz, ami igaz, rettentően magányos vagyok itt. – 

Odafentről zajos dörömbölés hallatszott. – S hogy a kísértetek is milyen 

lármásak! 

Ellie-t megnevettette ez a kis élc. – Milyen lakbérben egyezzünk 

meg? Ezt a házat nem tudnám viszonyítani egy olyan helyhez sem, ahol 

korábban laktam. 

– Felejtsük el a lakbért… 

– Akkor nem maradok. Szüksége van a pénzre. 

– De nekem fogalmam sincs, hogy mennyit kérjek. Mi lenne, ha 

egyszerűen feleznénk a kiadásokat? Végtére is, hacsak a szülei nem 

folyósítanak magának pénzt a jövőben is – Ellie arckifejezéséből ítélve 

ez aligha valószínű –, el kell kezdenie spórolni. 

– Grace! Vagy fizetem a lakbért, vagy máris elmegyek – jelentette ki 

Ellie kategorikusan. 

Olyan rossz volt még belegondolni is, hogy Ellie elmegy – akárha 

egy régóta ígérgetett ajándékot akarnának elorozni tőle –, hogy Grace 

beadta a derekát. – Ne! Maradj. De a lakbér alacsony legyen. Nincs 

teljesen felszerelve a ház. Bár lehet, hogy fogok venni egy tévét. 

Ellie felkelt és megölelte Grace-t. – Nagyon köszönöm! Hála neked, 

palotában élhetek, és nem leszek fedél nélküli egyedülálló anya. 

Grace viszonozta az ölelést. A lánnyal való találkozás volt hosszú 

ideje a legjobb dolog, ami történt vele. 



NEGYEDIK FEJEZET 

– Körbevezetsz még egyszer? – kérdezte Ellie. 

– Hát persze. És előkeresem a felfújható matracot. Jaj, de jó lesz! De 

előre szólok: a fűtőbetét nagyon kicsi, úgyhogy gazdálkodnunk kell a 

meleg vízzel. 

– Hová lettek az ágyak? – kérdezte Ellie, miközben felbattyogtak az 

emeletre. – Gondolom, legalább öt hálószoba van. Mihez kezdenek a 

testvéreid azzal a sok ággyal? Nyilván eladni se lehet őket. 

– Hát szóval, az ágyakat nem vitték el – magyarázta Grace, és 

próbálta leplezni a zavarát. – Mindet elégettük, amikor Edwarddal 

ideköltöztünk. A nővérem a fejébe vette, hogy tele vannak poloskával; 

elég avíttak és büdösek voltak, lószőr matraccal. 

– Ó – így Ellie. A lépcsőpihenőn megállt. – A futonágy, amelyen 

Rickkel aludtam, igazából az enyém. Elhozom majd, ha egy kicsit 

erősebbnek érzem magam. Tulajdonképpen minden bútorunkat én 

vettem. Áthozhatnánk őket. – Szünetet tartott. – Bár csupa limlom. 

Egyáltalán nem illik ide. 

– Az is jobb, mint a semmi. Különben ócskáshoz mennék bútorokra 

vadászni. 

– Legalább az ágyat meghagyták neked. 

Grace halkan nevetgélt. Ellie nyilván úgy látja, mintha sáskajárás lett 

volna a házban. – Hát persze. Nem olyan szörnyű ám a helyzet. Edward 



itt hagyta nekem az ágyunkat a pehelypaplannal, párnákkal, 

ágyneművel, és itt hagyta a ruhásszekrényt meg egy komódot is, ami 

nagylelkű gesztus volt a részéről, mert ezeket még ő hozta. – Ellie látta 

átsuhanni a bánatot Grace arcán, meg azt is, ahogy palástolni próbálja. – 

Gondold csak el – folytatta Grace talmi vidámsággal –, az ágy és a 

paplan se marad meg nekem, ha Edward új felesége nem jelenti ki, 

hogy ő márpedig nem hajlandó abban az ágyban aludni, amelyikben 

férje az előző feleségével szeretkezett. – Tréfásnak szánt képet vágott, 

de ez nem nagyon sikerült. – Roppant költséges lehet új ágyat venni, 

valahányszor az ember újraházasodik. Edwardnak biztosan, mivel ő már 

a harmadik feleséget fogyasztja. 

– Úgy kell neki! – mondta Ellie. – Melyik a te szobád? 

– Ez itt. A többi közül bármelyiket választhatod. De javaslom, hogy 

maradj a háznak ebben a fertályában. Itt kevésbé sarkvidéki a klíma. 

Az egyik szobából hirtelen előtoppant a munkaruhás fiatalember, 

halálra rémítve a nőket. 

– Kész vagyok, Miss Ravenglass… – kezdte. 

– Ez az asszonynevem. Mrs. Ravenglass, vagy Miss Soudley. 

– Vagy Ms Ravenglass-Soudley – tette hozzá Ellie a pontosság 

kedvéért. 

A férfi lepillantott az írótáblájára. – Engem egy bizonyos Mrs. 

Statherton-Crawley hívott ki. Azt mondta, Miss Ravenglasst keressem. 

– Csak mondja, mit akar. – Grace-nek megesett rajta a szíve. Ha 

valaki, hát ő tudta, mennyire megfellebbezhetetlen a nővére. 

– A hölgy azt mondta, hogy neki küldjem el a jegyzőkönyvet, 

magának csak szóljak, ha végeztem. – Homlokráncolás. – Rendben lesz 

így? Akarom mondani, maga itt lakik? 

– Igen, de nem baj. Tegye csak azt, amire Mrs. Statherton-Crawley 

utasította. 



– Akkor itt írja alá. 

Grace aláírta, majd így szólt: – Lemegyek magával, és kikísérem. 

Mire visszaért az emeletre, Ellie már kiválasztotta a neki legjobban 

tetsző szobát. Káprázatos kilátás nyílt belőle, s mikor Grace megjelent, 

ő az ablakfülkében térdepelve csodálta a távolba vesző hegyeket. 

– Szép szoba – ismerte el Grace. – Jó választás. Csak a tapétát 

sajnálom. Elbírsz viselni ennyi rózsát? 

– Persze. Egy kicsit talán tényleg… tarka, de meg fogom szokni. 

Grace összeráncolta a homlokát. – Legalább harminccentisek! És 

mindez rikító rózsaszínben. Még rémálmaid lesznek. 

– Miért nem cserélted le a tapétát, ha ennyire zavar? 

– A régi lakberendezőnk elköltözött az országból, aztán Edward is 

elment… egyszerűen nem volt rá alkalmam. 

Ellie, aki egy felszakadt tapétadarabkát piszkálgatott közben, most 

megfordult. – Te magad is átfesthetted volna a szobát. 

– Nem láttam értelmét – rázta a fejét Grace. – De most, hogy itt 

vagy, talán… Vagy túl nagy fába vágnánk a fejszénket? 

– Dehogyis! Gyerekjáték, ha csak ráfestünk. Igazából le kéne szedni 

a tapétát, de az egy csomó idő. 

– És nem kerülne sokba? 

– Nem! Újjávarázsoljuk ezt a szobát! Látnád csak, mit műveltem a 

házunkkal; alig költöttem rá, mégis gyönyörű lett. 

– Ó. Szomorú lehetsz, hogy ott kellett hagynod – sajnálkozott Grace. 

– Úgy értem, bárhogyan érzel is Rick iránt, az volt az otthonod. 

– Hamar túljutok majd Ricken. Ő csak egy éretlen kisfiú, az 

apaszerep meg férfiaknak való. Persze fájdalmas volt elhagyni a házat, 

hisz kezdetben boldogok voltunk ott, de Rick… – Felsóhajtott. – Azt 

hiszem, ő csupán egy közjáték volt nekem. 



– Én ezzel a házzal kapcsolatban érzek így. Edwarddal mi is 

boldogok voltunk itt. Csak sajnos ő több volt nekem puszta közjátéknál. 

Grace arcán újból átsuhant a boldogtalanság, és Ellie tovább 

csicsergett, hogy felvidítsa: – Túl fogjuk élni! Szívós, modern nők 

vagyunk! 

– Úgy van! – Grace a levegőbe bokszolt, hogy mutassa elszántságát, 

de még az üres léggel szemben is alulmaradt. 

– Figyelj csak. – Ellie nem tett megjegyzést Grace elfuserált kis 

mozdulatára, viszont hirtelen eszébe jutott valami. – El kell mondanom 

valamit. Nem akartam, mert úgy gondoltam, hogy felháborodnál… 

– Már nem gondolod úgy? 

Ellie somolyogva rázta a fejét. – Nem. Szóval, azt találtam ki, hogy 

viszonyt kezdek valakivel! Neked is ezt kéne tenned. 

Grace önkéntelenül felnevetett. – Ellie! Ez butaság. Én nem is lennék 

rá képes! 

– Nem? Soha? 

– Talán majd egyszer, valamikor, de most nem. Ilyen hamar Edward 

után. 

– Sajna nekem nincs időm várni! – magyarázta Ellie. 

– Ha új szerelemre vágyom, annak gyorsan kell jönnie, és csak 

kérészéletű lehet, mert hát, nézzünk szembe a tényekkel, egy férfi se 

fog kívánni, ha már akkora méreteket öltök, mint egy ház. 

– Na és a baba születése után? Egyébként mikorra várod? 

– Nem tudom biztosan, úgy ősz elejére. 

Ellie zavarba jött a határozatlanságától, így Grace nem erőltette a 

témát. 

– A baba mellett is lehet ám viszonyod. Nem te lennél az egyetlen. 

Ellie bólintott. – Végső fokon talán, de melyik férfi akar magának 

olyan nőt, aki másnak a kölykét szoptatja? 



Grace félreértette. – Cumisüvegből is etetheted a kicsit. 

– Nem, nem. Egy futó kalandra vágyom, aztán elfelejtem a férfiakat, 

míg a baba fölcseperedik. 

– Nem gondolod, hogy meg fogod sebezni magad? 

– Hát, lehet, de ha eleve úgy vágok neki, hogy csak egy időre szól, és 

a pasi is így áll hozzá, én nem látok ebben semmi rosszat. – Ellie 

elnézte Grace-t, aki őrjítően kifürkészhetetlen volt. – 

Megbotránkoztattalak? Ugye nem tartasz ribancnak? Mert nem vagyok 

az. Csupán némi szórakozásra meg egy kis dédelgetésre vágyom. Míg 

Rickkel éltem, mindig én pátyolgattam őt. Szeretném, ha engem is 

körülrajongna valaki, mielőtt túl késő lesz. 

– Nem, dehogy botránkoztattál meg. Tökéletesen megértem az 

érzéseidet, még ha én másként gondolom is. – Grace a karórájára 

nézett.–Tudod mit, átruccanunk a városba, és mindent beszerzünk a 

festéshez. A matracot később is megkereshetjük, viszont ha most rögtön 

indulunk, még éppen odaérünk zárás előtt. Nekem amúgy is be kéne 

ugranom a városba, hogy leadjam a borkóstolóról írt cikkemet. 

Meséltem már, hogy kézzel írok? 

– Lehet, hogy mesélted, csak elfelejtettem, mindenesetre nem jól 

teszed. Hogy akarsz megélni a cikkírásból, ha nemhogy számítógéped, 

de még írógéped sincs? 

– Egyelőre megoldom, de igazad van. Majd megpróbálok szerezni 

egy használt számítógépet. Csak konyítanék hozzájuk valamit! 

Ellie szigorúan nézett rá. – Akkor az írógépet is felírom a 

bevásárlólistára. 

– Jó ötlet. Te állítsd össze a listát, én meg ellenőrzőm, hogy el lehet-

e olvasni, amit írtam. 



– Elnézést – fordult oda Ellie az ószereshez, akit ugyancsak 

meglepett a két nő váratlan belépője, amikor éppen be akarta csukni a 

boltot. – Használható a festék azokban a bádogdobozokban? 

– Hát hogyne, és dobozonként ötven penny igen jutányos ár. – Amint 

felismerte a nőkben a komoly vásárlót, az ószeres sokkal barátságosabb 

lett. 

– Kivéve, ha ki se jön a dobozból – mondta Ellie élesen –, de azért 

elvisszük. Ha be van száradva, visszajövünk a pénzünkért. 

– Nem nézzük meg a színét? – kérdezte Grace. 

– Nem kell. Jól látszik, ahol kifolyt, hogy halványszürke. Ha szépen 

mutat, más szobákat is kifesthetnénk, nem csak az enyémet. De kell 

még hozzá fehér emulziós festék. Maga nem tart olyat, ugye? 

– Nem – mondta a férfi. – Odaát a vasáruboltban találnak. 

Ellie Grace-re nézett. – Meg tudnád venni? Jó nagy bödönnel. Én 

addig intézem a többit. 

Grace hamar megjárta, s mikor visszatért, elhűlve nézte a sok bútort 

meg kicit-kacatot, amit Ellie a távollétében összehalmozott. – Biztos, 

hogy ezt mind megengedhetjük magunknak? 

– Hát persze. Lealkudtam. Már csak egyvalami hiányzik. – Ellie 

előcsalogatta a boltost az üzlet hátulsó traktusában nyíló kuckójából. – 

Nincs véletlenül eladó írógépe? Bármilyen megteszi. 

Az ószeres megrázta a fejét. – Sajnos nincs. Manapság nemigen 

keresik. Mindenkinek számítógépe van. 

– Kivéve engem – jelentette ki Grace. – Gyere, menjünk haza. 

– Biztosra veszem, hogy terhesen nem szabad festeni – mondta 

Grace másnap Ellie-nek. – Főleg széken állva. 

– Babát várok, ami egy teljesen normális állapot. Ha pedig nem állok 

fel a székre, nem érem el a fal tetejét. 



– De mérgező lehet a festék! 

– Minden bizonnyal, viszont nagyon olcsó volt, és nekem tetszik a 

színe, neked nem? 

Nem egészen ugyanaz az árnyalat volt, mint a megfolyás a doboz 

külsején, hanem annál egy fokkal sötétebb, kevésbé lágy. – Fogjuk rá. 

Elég sötét. 

– Száradás közben világosodni fog. 

– Akkor is inkább nekem kéne csinálnom. 

– Azt hittem, Edward meg te mindig hivatásos festőkkel 

dolgoztattatok. 

– Éppen azért szeretném kipróbálni. Olyan fiatalon mentem férjhez, 

hogy egy sereg hétköznapi tevékenység teljesen kimaradt az életemből. 

– Például a bulizás? 

– Például. 

– Elmenjünk? Klassz lenne! 

– Azt hiszem, egyelőre maradok a festésnél. Megpróbálhatom? 

Miután helyet cseréltek, és Grace – Edward egyik öreg nadrágjában, 

amit övvel fogott össze, fölötte a férfi egyik ingében – már rutinosan 

húzta le az ecsetet a festékes bödön szélén, Ellie megjegyezte: – Hát 

nem olyan, mint a Lakásvarázs a tévében? 

– Mi? 

– Tudod, amikor két pár otthont cserél, és egy lakberendező 

segítségével átalakítanak egy-egy szobát. Nem nézted soha? 

– Nem. Edward nem szeretett tévézni. 

Ellie majdnem kimondta, hogy Edward unalmas alak lehet, de 

idejében becsukta a száját. – Nem rejtegetsz valahol még pár bútort, 

aminek hasznát vehetnénk? Vagy összekutyulom a műsorrendet? 

Diákként rengeteget tévézik az ember – magyarázkodott. 



– Nem hiszem, hogy bármit is találnánk. A házban semmiképp. 

Hanem az a tegnapi jó fogás volt. A kis könyvespolc, az asztalkák… 

– Azokat át fogom csiszolni, és lelakkozom, egyet talán le is festek. 

Arra gondoltam, hogy összeszögelek pár borosrekeszt, és akkor kapunk 

egy szekrényt, kartondobozból lennének a fiókjai – tette hozzá Ellie. – 

Egyszer pelenkásdobozból készítettem asztalt, és kiválóan szuperált. 

Mellesleg min írod a cikkeidet? 

Ellie úgy festett, mint aki alig várja, hogy lenyíló tetejű, fiókos, 

titokrekeszes íróasztalt barkácsoljon Grace tealádáiból, és Grace 

védekezőn feltartotta a kezét. – Van egy kisasztalom, ami megfelel a 

célnak. Semmit nem kell alakítani rajta! Nem szükséges, hogy 

átvarázsold ruhásszekrénnyé vagy háromrészes ülőgarnitúrává. 

Ellie nevetett. – Ne haragudj, Grace, nem akartalak megijeszteni! 

Szólj csak rám, ha olyasmit művelek, ami nincs ínyedre. Tudom, hogy 

néha kissé elszalad velem a ló. 

Grace is elnevette magát; Ellie időnként olyan volt, mint egy 

labradorkölyök. – Ha nem bírsz magaddal, a fürdőszobával kezdhetnél 

valamit. Edward kedvelte a spártaiságát, de az ő bőr- meg 

ezüstmütyürkéi nélkül szörnyen komor lett a helyiség. Azt hiszem, én 

valami nőiesebbet szeretnék. 

Ellie követte Grace-t, aki le se tette a kezéből az ecsetet, s a lánynak 

nehezére esett, hogy ne kérdezze meg tőle, miért nem volt több 

beleszólása a fürdőszoba kinézetébe, ha egyszer az övé a ház. 

– Egy falfestmény sokat dobna rajta – mondta Ellie rövid töprengés 

után. – Valami ideillő kéne, például: jelenet egy római fürdőházban. 

– De csak szürke festékünk van – vetette közbe Grace, és nem tudta 

elkendőzni a megkönnyebbülését. 



– Nem baj. Hoztam olajakat, és van fehérünk is. Habár lehet, hogy a 

hajnali tenger jobban mutatna itt. Egy romantikus hangulatú festmény 

csónakkal, a tenger meg az ég csaknem ugyanaz a szín… 

– Pontosan ugyanaz a szín, hisz mindkettő szürke lesz… 

– Majd kiemeljük valahogy a hullámokat. Á! Most jut eszembe, 

hogy van nálam ezüst- meg aranyszínű toll. Tökéletes lesz! 

– Mm. – Grace igyekezett uralkodni az arcán. 

– Mit szólnál egy trompe-l’ail stílusú ablakrámához? Nagyon 

romantikus lenne. 

– A helyzetemből adódóan nem kérek a romantikából – tiltakozott 

Grace. – Lestrapált exfeleség vagyok, nem emlékszel? 

– Ígérem, hogy átfestem, ha nem tetszik neked – folytatta a lány, aki 

meg se hallotta Grace-t. 

– Na jó, rendben. Ne kímélj! De igyekezz, mert éhen halok. – Amint 

ezt kimondta, eszébe jutott az a férfi a borkóstolóról, Cormack Flynn 

vagy hogy is hívják, s hogy ő akkor azt mondta, sose éhezik meg. 

Milyen furcsa, hogy most meg farkasétvágya van. Talán az elfoglaltság 

teszi, és persze Ellie jelenléte is jókedvre hangolta. De miért jutott most 

egyszerre eszébe az az ember? Máskor mindig tele volt a feje 

Edwarddal. 

Végül este fél tíz volt, mire leroskadtak a konyhában, kimerültén, de 

legalább már látták a munka végét. Grace elővette a megmaradt borok 

egyikét. – Ihatsz alkoholt? 

Ellie hátrafordult a tűzhelynél, ahol épp tojásrántottát készített. – Egy 

keveset igen, de őszintén szólva, felhagytam vele. 

– Azért nem zavar… 

– Jó ég, dehogy! Rád fér egy ital, hogy ellazulj. Kérsz Marmite-ot a 

vajas pirítósodra? És a pirítósra rá vagy mellé szereted tenni a tojást? 

– Mindegy. Még sose gondoltam bele. Edward nem eszik rántottát. 



– Rick viszont igen, úgyhogy profi vagyok. 

Ellie Marmite-tal, Grace a nélkül kérte a pirítósát, és barátságos 

csendben ettek, mielőtt elbotorkáltak lefeküdni. Ellie később megbánta 

a választását, mert az éjszaka közepén arra ébredt, hogy borzasztóan 

szomjas. Kiment a fürdőszobába, csapvizet ivott a tenyeréből, és a 

szomja elmúltával rájött, hogy megint éhes. Hosszú percekig dideregve 

próbálta lebeszélni a gyomrát az ötletről, de végül megadta magát. 

Szinte biztos volt benne, hogy a mázas dobozban akad még pár 

gyömbéres süti. 

Nem gyújtott villanyt útközben. A hallban nem volt függöny, és 

fényesen ragyogott a telihold. Gyönyörű volt a ház, Ellie-t egy versre 

emlékeztette a holdfényről, amelyet még az iskolában tanult. Ezüst… 

valami. Amikor elért a konyháig és kinyitotta az ajtót, döbbenten 

pillantott meg egy sötét alakot a konyhaasztalra borulva. Valamely 

ösztön megfékezte a villanykapcsolóra tett kezét, s egy másodperccel 

ezután Ellie meghallotta a pityergést. Grace volt az. 

Grace feltekintett, amikor meghallotta Ellie-t, elakadt a lélegzete, 

hangosan szipogott. – Szia! Kérsz valamit? – Megtörölte az orrát a 

hálóinge ujjában. 

– Grace, miért sírdogálsz te itt a sötétben? 

Grace először megpróbálta kimagyarázni. – Nem sírok én… 

– Dehogynem. Mi mást csinálnál? Felkapcsolom a villanyt. 

– Ne! Kérlek. Gyújtok gyertyát. 

A gyertya fényében Ellie már látta, hogy Grace a paplanjába 

burkolózik, azért volt olyan furcsa formája. 

– Mi folyik itt, Grace? Mit csinálsz idelent? 

– Ezt én is kérdezhetném tőled! Jaj nekem, csak nem én 

ébresztettelek fel? 



– Nem. Éhes voltam, és lejöttem kekszért. Te mit tudsz felhozni 

mentségedre? Jéghideg van itt. 

– Tudom. Azért hoztam a paplant. 

– De mit keresel itt? – Ellie azon tűnődött, vajon mikor fordult át az 

állhatatossága gorombaságba. 

Grace megint szipogott, és zsebkendőt húzott ki a hálóinge ujjából. – 

Felébredtem, és… és sírhatnékom támadt, ezért lejöttem, hogy ne 

ébresszelek fel. 

– Jaj, szívem! – Ellie megkerülte az asztalt, és leült Grace mellé, 

hogy átölelje, s egyúttal csenjen magának egy kis melegséget a 

paplanból. – Edward miatt? 

Grace bólintott. 

– Akarsz beszélni róla? Talán segít. 

– Nem tudom! Még soha senkinek… én nem szoktam … 

– A nővéreddel se tudsz beszélni róla? 

Grace megrázta a fejét. – Nem! Előtte azt játszom, hogy kutya 

bajom. 

– Pedig biztos megértő lenne. Hisz mindnyájunkat ejtették már. 

– Allegrát nem. Egyébként azt a kifejezést, hogy „én megmondtam”, 

gyakorlatilag neki találták ki. Azóta hajtogatja ezt, mióta Edward 

legelőször randira hívott. 

– Akkor nekem beszéld ki magad! Biztosan jót fog tenni. Tudod, 

milyen lesz?… Van erre egy szó. 

– Katartikus? Lehet, hogy igazad van. 

– Na látod! 

– Mindent elmondtam már, csak… lassan két éve lesz, és egyszerűen 

beleuntam a boldogtalanságba! Mikor heverem ki végre? 

– Ez időszakos, vagy állandóan érzed? 



– Rohamszerűen jön. Először egész jól megvagyok, sokáig nem is 

gondolok Edwardra, aztán egyszer csak zummm, eszembe jut valamiről, 

és újból maga alá temet az érzés. Akkor már jobb, ha szüntelen őrá 

gondolok, úgy legalább nem ér meglepetésként. 

– Minden éjjel sírsz, mióta Edward elment? 

– Nem, dehogy. Többnyire átalszom az éjszakákat. 

– Akkor ez most mi? 

– Magam se tudom. Talán attól van, hogy jól éreztem magam veled, 

és a fenn után meg kell tapasztalnom a lennt. 

– Ez elég igazságtalan. 

– Nincs igazság a Földön, Ellie. Ezt mindenki tudja. 

– Akkor tehát úgy érzed, hogy az ittlétem megnehezíti az életed? 

Mert ha így van, akkor inkább továbbállok. 

– Ne! Kérlek, ne tedd! Örülök neked, és azt hiszem, idővel a 

falfestményt is meg fogom szeretni. Csak mikor jól érzem magam, 

utána még hangsúlyosabban tudatosodik bennem, hogy mennyire üres 

vagyok belül. 

– Ez most mindörökre megváltozik – ígérte Ellie, miközben azon 

töprengett, mi a nyavalyát mondjon, hogy Grace ne legyen ennyire 

elkeseredett. 

– Próbálom hinni. Hiszem is, mert mint mondtam, néha – többnyire 

– jól vagyok. Aztán megint tele leszek bánattal. Visszaeső vagyok. 

– Az mit is jelent pontosan? 

Grace-nek mosolyognia kellett, hogy Ellie ennyire meg akarja 

nevettetni. – Arra mondják, aki újra meg újra elköveti ugyanazt a 

bűntettet. Én folyton elszontyolodom, pedig már réges-rég ki kellett 

volna hevernem. 

– Nyilván nem szándékosan teszed, de segíthet, ha eltereli valami a 

figyelmed. Nem akarsz te is rámozdulni valakire? 



– Hogy mi? 

– Gyere velem pasizni. Jó móka lesz… 

– Nem – mondta Grace határozottan. – Nem vagyok pasizós 

hangulatban, és ez egyébként se az én műfajom. De a tiéd se, hisz nem 

iszol, márpedig nem árt, ha jól beseggel az ember, mielőtt rámozdul 

valakire. 

– Áá! Szóval mégiscsak járatos vagy a szlengben. 

– Csak felszínesen, és soha nem jutok benne anyanyelvi szintre – 

mondta Grace erélyesen. – De felvidítottál, Ellie. Komolyan. 

– Akkor jöjjön még egy kis vidámság! Készítek forró csokoládét 

meg pirítóst, jó lesz? 

– Igen, jól fog esni. – Grace elnézte Ellie-t, ahogy feltúrja a 

szekrényt lábasért. – Anyáskodsz fölöttem, Ellie. 

Ellie, lábassal a kézben, bocsánatkérően feltekintett. – Tudom. Rossz 

szokás. 

– Nem, nagyon is jó. Legalább gyakorolsz az anyaságra. 

– Istenem – kuncogott Ellie –, anya leszek. 

Másnap reggel mindketten későn ébredtek. Grace táskás szemmel, 

Ellie sajgó háttal; a felfújható matracot olyan nőkre tervezték, akiknek 

nincsenek domborulatai. A konyhaasztalnál fogyasztották késői 

reggelijüket, amikor megszólalt a csengő. 

– Jézusom, ez meg ki lehet? – motyogta Grace felugorva, és 

kisöpörte a haját az arcából. 

– Vársz valakit? 

– Nem! – Megint csengettek. – Jobb, ha kinyitom. 

Grace azonnal felismerte a küszöbön álló férfit, bár a nevét illetően 

még mindig volt benne némi bizonytalanság, és felkavarónak találta, 

hogy újra látja. A kém volt az. 



– Üdv – köszönt a férfi. – Valamelyik este itt jártam magánál. A 

borkóstolón. 

– Á, igen. Tán itt felejtette a kabátját? – Grace elvörösödött, mert 

eszébe jutott, hogy a férfi akkor nem is vette le a kabátját. Grace 

egészen addig abban a hitben élt, hogy az írek nem érzik a hideget. 

Nyilván ez is csak mítosz, mint az, hogy mind elbűvölőek. 

– Nem. Csak eszembe jutott… nem szeretnék tolakodni, de 

feleslegessé vált nálam egy régi Rayburn tűzhely, ön talán hasznát 

veheti. 

– Mire kéne nekem egy Rayburn? – kérdezte Grace, miközben azon 

töprengett, vajon miért akar ez az ember folyton rátukmálni valamit? 

– Szilárd tüzelésű – magyarázta a kém. – Bemelegíti a konyháját, 

meleg vizet termel, talán még pár radiátort is rá lehetne kötni. Odaadom 

magának. Nem kérek érte semmit – tette hozzá. 

– Ó. Nem hiszem, hogy… – kezdte Grace szégyenkezve, és azt 

kívánta, bár ne nézne rá a másik ilyen merőn. 

Ellie, aki követte Grace-t az ajtóig – arra az esetre, ha rejtélyes 

látogatójuk őrült, fejszés gyilkosnak bizonyulna –, rájött, hogy Grace 

tétovázás nélkül el fogja hárítani magától a melegség ígéretét. – 

Feltétlenül el kell fogadnod, Grace. Egy Rayburn! A nagyimnak is 

olyan van. 

– Hát akkor talán fáradjon be. – Grace tisztában volt vele, hogy ez 

nem hangzott valami barátságosan, és megpróbált mosolyogni. Soha 

nem tudta kezelni a férfiakat, korai házassága Edwarddal megfosztotta a 

gyakorlás lehetőségétől, és ez az ember valahogy különösképpen 

kibillentette az egyensúlyából. Remélte, hogy Ellie a maga kiskutyás 

modorában majd helyette is bólogat és mosolyog. Hátralépett, hogy a 

férfi – melyik lehet a keresztneve? – behatolhasson a haliba, de aztán 

nem tudta, hogyan tovább. 



– Vonuljunk talán a konyhába – javasolta Ellie. – Megnézzük, elfér-e 

ott egy Rayburn. 

– Jó ötlet – helyeselt a férfi. – Én meg ellenőrzőm a kéményt. 

– Szerintem nincs kémény – mondta Grace, és szinte remélte, hogy 

csakugyan nincs. Alig aludt az éjjel, tudta, hogy a szeme karikás és 

duzzadt. A kém túl termetes és vállas, ráadásul hímnemű: Grace nem 

akarta, hogy ott legyen a házában, amikor ő ilyen pocsékul fest. Még 

nem felejtette el neki, hogy akkor este vacsorázni hívta. Olyan kínos 

volt! 

– Hogyne lenne kémény! – fortyant fel a kém. – Csak nem lopták el! 

– Ez jó – mondta Ellie, s közben azon tűnődött, hogy miért veszi 

Grace ennyire félvállról ezt a nagylelkű ajánlatot. 

Grace mutatta az utat a konyhába. 

– Nagyon szép a ház – mondta a férfi. – Még ha kicsit fagyos is. 

– Február van – vágott vissza Grace. – Olyankor hidegnek kell 

lennie. 

– Olyan huzat van itt, hogy lobog tőle az ember haja, és ennek 

semmi köze a februárhoz – így a kém. – Egy Rayburn megoldaná a 

problémát. 

– Az is lehet, hogy nem megfelelő a kémény. – Ez még mindig 

barátságtalanul hangzott, de Grace nem tehetett róla. Az új tűzhely 

beszerelése munkásokat jelent. Neki már az is éppen elég volt, amikor 

ellepték a padlást az építőmesterek, s most, hogy eltűntek, vonakodott 

idegeneket beereszteni a konyhájába, mely ugyan hideg és 

kényelmetlen volt, ő mégis a ház lelkének érezte, mióta Edward elment. 

Grace némi bosszúsággal konstatálta, hogyjól kivehető, hol állt az 

eredeti tűzhely. Eddig azért nem vette észre, mert az új eltakarta, és 

halványzöld csempe borította a téglafalat. Ő azt hitte, nincs ott semmi a 

falon kívül. 



– Tökéletes – szemlélődött a férfi. – Megengedi, hogy előbbre 

húzzam az elektromos tűzhelyet? 

Grace vállat vont, Ellie felelt helyette: – Csak nyugodtan. Tegyek fel 

teavizet? 

– Megköszönném – mondta a férfi Grace-re nézve. A nő tisztában 

volt vele, hogy rég be kellett volna mutatnia, de továbbra sem tudta 

eldönteni, melyik a kém keresztneve. Miért kell, hogy ilyen hülye neve 

legyen? Ötven százalék rá az esély, hogy felcseréli a keresztnevét a 

vezetéknevével. – Hadd mutassam be, Cormack Flynn. 

– Flynn Cormack – így a kém. 

– Flynn Cormack – folytatta Grace, mintha nem érdekelné a 

tévesztése. – Ő pedig Ellie Summers. 

– Nagyon kedves öntől, hogy felkínál nekünk, akarom mondani: 

Grace-nek, egy Rayburnt – mondta Ellie. – Mivel tartozunk érte? 

– Ajándék – közölte Flynn. – Én úgyis csak kidobnám. Vettem egy 

másikat. 

– Nahát! Irtó kedves! – A gondolattól, hogy többnapos fagyoskodás 

után végre állandó hőforrás kerül a házba, Ellie előbbre mozdult, és kis 

híján az idegen nyakába ugrott, de visszafogta magát. Látta rajta, hogy 

nem értékelne egy spontán ölelést. 

– Ha tényleg olyan fantasztikus, akkor miért cseréli le? – kérdezte 

Grace, aki hasztalan igyekezett normálisan viselkedni. 

– Mert gáztűzhelyre váltok – magyarázta Flynn. – Magának viszont 

jó sok tüzelője van, hiszen a csalitos is az öné. 

– Honnét tudja, hogy az enyém a csalitos? – szegezte neki a kérdést 

Grace. 

– Onnét, hogy a telekhatáron belül van – felelte Flynn összevont 

szemöldökkel. – Errefelé ezt mindenki tudja… 



– Jöhet a tea? – szólt közbe Ellie, aki tartott tőle, hogy Grace nem 

csupán megnézi az ajándék ló fogát, de képes és még el is hajtja 

szegényt a csudába. 

– Valószínűleg egy vagyonba kerülne a beszerelés – mondta Grace 

elővigyázatosan. 

– Majd én megcsinálom – felelte Flynn. – Magának csak annyi lenne 

a dolga, hogy vesz néhány méternyi rézcsövet, és egy új melegvíz-

tároló se ártana. 

– Nem szeretnék vesződséget okozni. Nem is ismerem magát… 

– Az ég szerelmére, asszony! Olyasmit ajánlok, amire szüksége van! 

Nem tudná egyszerűen csak megköszönni? 

Grace kihozta a sodrából. A kémnek csak egész halvány ír akcentusa 

volt, ami elsősorban a szavai sorrendjében mutatkozott meg. Nem olyan 

jóképű, mint Edward, ó, nem, a benne lüktető energia mégis lenyűgöző. 

– Teát? – ismételte Ellie, aki mindeddig a pillanatig nem is sejtette, 

hogy ilyen mélyre nyúlnak a középosztálybeli gyökerei. – Nálam ez egy 

reflex. Az állandó teázás. 

– Remek ötlet – mondta Grace, hogy legalább egy kicsit hű legyen a 

keresztnevéhez. 

– Mi van a konyha fölött? – kérdezte Flynn. 

Grace átgondolta. – Azt hiszem, a fürdőszoba. 

– Pompás. Megnézhetném? Feltételezhetően a melegvíz-tartály is ott 

lesz valahol. 

– Odavezetem – mondta Grace. 

– Ne fáradjon. Egyedül is megtalálom. 

Amikor a férfi már nem hallhatta, Grace azt mondta Ellie-nek, 

magyarázatképpen a kedvetlenségére: – Kezd elegem lenni abból, hogy 

idegenek mászkálnak a házamban. 



– De tényleg kell neked az a Rayburn! Azt mondtad, szeretnél egy 

rendes tűzhelyet, és a Rayburnök nagyon jók – bizonygatta Ellie. – 

Tudom, hogy bosszantó, ha idegenek lófrálnak az ember otthonában, de 

egy Rayburn óriási előrelépést jelentene. Több liter meleg vizet termel, 

a nagyimnál legalábbis. – Ellie magában felidézte a nagymamáját, aki 

igen kezdetleges körülmények között élt, valahol vidéken, a lánya 

megvetette, de őt ez nem érdekelte. Ellie mindig jól kijött a 

nagymamájával, és biztosra vette, hogy a nagymama befogadta volna őt 

a babával, ha nem abban a kicsi és piszkos vityillóban él. – Más lesz 

vele főzni, és természetesen bele kell tanulnod a tűzgyújtás mikéntjébe, 

nedves hasábot például nem szabad rárakni, ha vizet akarsz forralni, de 

majd ezt is megszokod. Van tűzifád? 

– Az öreg istállók egyike tele van vele. Mikor a néném még élt, 

kidőlt itt egy nagy fa, abból még mindig van egy csomó, a néném nem 

égette el. – Grace egyszerre elvigyorodott. – Emlékszem, a néni halála 

után, amikor a testvéreim elhordták a bútort, a tűzifát is hosszan 

fodrozták. Szerencsére a bátyám Londonban él, füstmentes zónában, és 

a nővérem se szennyezné be a kezét holmi tűzgyújtással. Allegra épp 

javaslatot akart tenni, hogy adjuk el az egészet egy fakereskedőnek, 

amikor Edward feltűnt a színen. Olyan csúnyán nézett a nővéremre, 

hogy az rögtön befogta a száját. 

Ellie együtt érzőn megérintette Grace karját. – Flynn rendes ember. 

Grace a homlokát ráncolta; pontosan értette a lány burkolt üzenetét. 

– Ha te mondod. De még ha egyetértek is, nekem ez túl korai. 

Megmondtam. Miért nem hajtasz rá te? 

– Mert őt te érdekled. Ez nyilvánvaló. 

– Boldogulunk mi férfiak nélkül is – jelentette ki Grace szilárdan. – 

Ó! – pördült hátra meglepetten, ahogy Flynn idejekorán felbukkant. – 

Megnézte a fürdőszobát? 



– Igen, tökéletes. Felszerelhetnénk oda egy radiátort, és még 

néhányat a folyosóra vagy a hálószobákba. 

– Az már majdnem központi fűtés. A nagynéném nem szívelte a 

központi fűtést. Azt mondta, árt a bútoroknak, a volt férjemnek pedig 

esztétikai kifogása volt a radiátorok ellen. 

Flynn szkeptikusan felvonta a szemöldökét. – Nincs túl sok bútor. A 

nagynénje meg, ugyebár, halott. 

– Igen, az! – ágált Grace, és tudta, hogy abszurd, amit mond. – De 

attól még visszajöhet kísérteni a síron túlról, ha olyasmit teszek a 

házával, ami nem tetszik neki. 

– Ne beszéljen zöldségeket – hurrogta le a férfi, és Grace rémülten 

vette észre magán, hogy furcsamód vonzónak találja Flynn 

robusztusságát. Elfordult, hogy elkészítse a teát, amit Ellie korábban oly 

lelkesen ajánlgatott. 

– A babának is jobb lesz, ha egy kicsit melegebb van – szólalt meg 

Ellie. 

– Ó! – így Flynn. – Csak nem terhes? 

Grace hátrafordult. – Hozzám beszél? Nem, nem én vagyok terhes. 

– Hanem én – mondta Ellie, és rájött, hogy büszke az állapotára. 

– Ó – ismételte meg Flynn. – Nem látszik. 

– Nem is kell – mondta Ellie. – Még csak akkorka lehet, mint egy 

babszem. 

Flynn felmordult, alighanem egy újabb „ó” helyett. 

– Itt a tea – mondta Grace, és letette a bögréket az asztalra. – Tej 

sajnos csak egy kevés van. 

Flynn kapkodva itta a teáját, mint akit csak a jó modor kényszerít rá, 

hogy elfogadja. Aztán felállt. – Nos, akkor én megyek. Megfelel, ha a 

hét második felében hozom át a Rayburnt? Akkor lenne hozzá 

segítségem. Elég nagy súlya van. 



– Hogyne, nekem jó – felelte Grace. – Köszönöm. – Kényszeredetten 

felállt, hogy kikísérje, bár nem kívánt kettesben maradni vele. Nem 

Flynntől félt, hanem a szemében bujkáló kifejezéstől, amelyet sem 

megfejteni, sem figyelmen kívül hagyni nem tudott. 

– Oltári ez a pali – mondta Ellie, amikor Grace visszatért a 

konyhába. – Miért voltál vele ilyen kimért? 

Grace felsóhajtott, hülyén érezte magát. – Nem is tudom. Részben 

talán azért, mert akkor este vacsorázni hívott, aztán meg bejött az a 

Margaret nevű nő, és drágámnak nevezte. Edwardnak is megvoltak a 

maga hibái, de ő legalább nem szedett fel nőket a jelenlétemben. – 

Igazából nem ez volt az ok. 

Ellie rálegyintett. – Margaret miatt ne fájjon a fejed! Valószínűleg 

nem is a barátnője. Az, hogy drágámnak nevezte, még nem jelent 

semmit. 

– Nálam nagyon is sokat jelent – közölte Grace epésen. – Na, tegyél 

fel vizet, hogy elmoshassam a bögréket. 

– A Rayburnnel egy csomó meleg vized lesz… 

– Ó, fogd már be! – Grace megdobta Ellie-t egy konyharuhával, amit 

a lány, jaj, de bosszantó!, könnyedén elkapott. 



ÖTÖDIK FEJEZET 

– Menjünk és hozzuk el a holmimat Bathból – javasolta később Ellie, 

mikor már nem bírt megülni a fenekén. 

– Elég erősnek érzed magad? – kérdezte Grace. Ő is levert volt egy 

kicsit, de nem szólt róla, nehogy Ellie Flynn hatásának tudja be. 

– Azt hiszem, igen. Hozzád képest, Grace, én meglehetősen sekélyes 

vagyok. A szerelmi bánat nálam sokkal múlékonyabb, mint nálad. 

– Ez nem verseny! És nem jelenti, hogy sekélyes vagy, csak hogy a 

kapcsolat nem volt igazán tartós. Bár persze az én kapcsolatom se volt 

éppen örök életű Edwarddal. 

Ellie fölnevetett. – Gyere, hozzunk át ezt-azt. Alig várom, hogy a 

saját tárgyaim vegyenek körül. Szerintem neked is tetszeni fognak. 

– Ugye falfestményeket nem akarsz átszállítani? – kérdezte Grace. 

Ellie játékosan megbökte Grace karját, és felvonultak az emeletre 

készülődni. Újra odalent a hallban, épp indulni akartak, mikor 

megszólalt a csengő. 

– Ez nem lehet megint Flynn – mondta Grace, aki nem tudta 

eldönteni, örülne-e neki, ha mégis ő lenne az. Ajtót nyitott. 

Magas, hátizsákos fiatal nő állt a küszöbön. Meglehet, ott ácsorgott 

már egy ideje – talán félt becsöngetni –, mert látszott, hogy át van 

fázva. 



– Nahát! Demi – csodálkozott Grace; nem ismerte fel azonnal a 

mostohalányát. A következő kérdése az lett volna: „mit keresel te itt?”, 

de féket tett a nyelvére. Akármiért jött is a lány, nem tűnt boldognak. – 

Gyere be. Hogy találtál ide? 

Demi Edward lánya volt. Grace nem ismerte valami jól, de mindig 

megtalálta vele a hangot. Rengeteget nyúlt, mióta Grace utoljára látta, 

és nagyon sovány lett. Úgy nézett ki, akár egy elárvult csikó. De mi az 

ördögöt keres most itt? 

– Ő Ellie – mutatta be Grace a másik lányt, amikor Demi 

hátizsákostul belépett az ajtón. – Itt lakik nálam. 

– Szia – köszönt Ellie, akinek rögtön feltűnt, hogy ezt az információt 

nem fogadják szívesen; Demi támadón méricskélte. – Talán menjünk 

beljebb. Kérsz egy csésze kávét vagy valamit? 

– Hagyd csak – dünnyögte Demi; folyvást a földet bámulta, és az 

edzőcipője orrával szórakozottan simogatta az egyik kőlapot. 

Grace tanácstalan volt. Nem is sejtette, miért bukkant fel Demi, de 

érezte, hogy jobb, ha nem kérdez rá – legalábbis nem most rögtön. 

Demi amúgy sem tűnt közlékenynek. Ellie-re pillantott, de tőle se 

kapott segítséget. Grace egy ideje már a magányosok életét élte, erre 

most hirtelen mágnesként vonzza az embereket, és neki kell rendet 

teremtenie közöttük. 

– Hát akkor tedd csak le ide a cuccod – mondta elővigyázatosan, 

mert az is gondolkodóba ejtette, hogy miért van Deminél ilyen sok 

cucc. – Jól vagy? 

Demi megszívta az orrát. – Csövezhetek nálad egy darabig? – 

kérdezte idegesen. – Van elég helyed nekem meg… – Demi nyilván 

elfelejtette Ellie nevét, s bár eredetileg azt akarta mondani, hogy „neki”, 

a jó neveltetése nem engedte. 



Grace kipréselt magából egy kacajt. – Hát, van egy kis gond, ugyanis 

ágyunk egy darab sincs. 

– Én a földön is elalszom. – Ez olyan siralmasan hangzott, hogy 

Grace szíve összefacsarodott; észre kellett vennie, milyen hideg a ház, 

és mégis maradni akar. Vajon miért jött el hazulról? 

– Bepisilek – mondta Ellie, aki érezte, hogy Demi kettesben akar 

maradni Grace-szel. – Ti addig menjetek a konyhába. Biztos van mit 

megbeszélnetek. 

Grace a konyhában újra megtöltötte a kannát. – Nekem már a 

fülemen is víz jön, úgyhogy nem csatlakozom hozzád – mondta 

Deminek –, neked viszont jót tenne valami meleg. 

– Vodkád nincs véletlenül? 

– Nincs – mondta Grace, miközben mélyen megdöbbent, hogy 

Edward lánya fényes nappal vodkát kér. 

– Az utóbbi időben elég szar az életem, és nem akarok sírni – 

magyarázta Demi, az asztalra meredve. 

– A napnak ebben a szakában, azt hiszem, jobb sírni, mint vodkát 

inni. Hosszú távon biztosan. 

– Akkor feketekávét kérek, ha nincs ellene kifogásod – tette hozzá 

Demi, akiben a szigorú neveltetés dacára még mindig ott szunnyadt 

valahol a lázadó szellem. 

Ellie visszajött a vécéről, de az ajtóban megtorpant. 

– Zavarok? 

– Nem – felelte Grace; gyanította, hogy még szüksége lehet Ellie 

segítségére, akármi legyen is Demi problémája. 

– Nem számítottam rá, hogy vendéged van – mondta Demi. 

– Márpedig Ellie itt van, és itt is marad – jelentette ki Grace szelíd 

határozottsággal. – Ő a barátom. 



– De én is itt akarok maradni! – fordult Demi Ellie-hez. – Grace a 

nevelőanyám! Én családtag vagyok! 

– Valóban? – reagált Grace. – Ebben én nem vagyok olyan biztos, 

tekintve hogy Edward és én már elváltunk. 

Demi az asztalra fektette a karját, és odaütögette hozzá a fejét. – Jaj, 

de szar ez az egész! 

– Attól még meglátogathatsz – mondta Grace, sután megérintve a 

lány vállát. – Csak éppen, gyakorlati értelemben… 

– Francba a gyakorlati értelemmel – mormogta összekulcsolt karja 

fölött Demi. 

– Klassz név a Demi – szólalt meg Ellie, hogy oldja a feszültséget. 

Demi felemelte a fejét. – A Demeter becézése. – És újból 

visszaejtette a fejét. 

– Ó – így Ellie. 

– A szülei nem hajlandók a becenevén szólítani – mondta Grace. – 

Szerintük a Demi közönséges. 

– Ó – mondta Ellie ismét. – De te úgy szólítod? 

Grace bólintott. – Szerintem piszokság, ha nem úgy szólítják az 

embert, ahogy ő szeretné. – Aztán összeráncolta a szemöldökét, hiszen 

ő is Legsnek szólította a nővérét, ha fel akarta bosszantani. – A gúnynév 

más tészta, de ha valakinek a rendes neve… 

– Szar – vetette közbe Demi az asztalnál. 

– …nehezen megjegyezhető – folytatta Grace –, akkor előnyösebb 

lerövidíteni. 

– Egyetértek – helyeselt Ellie. – A Demi sokkal klasszabb. – Grace-

re pillantott. – Az ágyproblémán kívül más ok is van, amiért Demi nem 

látogathat meg? 



– Semmi a világon, hacsak nem a suli rovására teszi – mosolygott a 

nő Demire, és nem kerülte el a figyelmét, hogy sötét karikák árkolják a 

szemét. Vajon Edward mikor látta utoljára a lányát? 

– Nem látogatóba jöttem – mondta Demi. – Nálad szeretnék lakni. 

– Miért? – kérdezte Ellie, miközben Grace leült, láthatóan a sokktól. 

– Mert… ahol most élek, ott szar. 

– Ugyan már. Nagyon divatos, sok a bolt és rendszeresen járnak a 

vonatok, nem úgy, mint itt – vetette ellen Grace szelíden. – Csak nem 

vesztél össze a legjobb barátnőddel? 

Demi úgy festett, mint aki megint bőgni készül. – Az is benne van. A 

szülei elvitték magukkal Új-Zélandra. Miért pont oda? 

– Úgy hallom, Új-Zéland csodaszép – szólt közbe Ellie, aztán rájött, 

hogy ezzel csak ront a helyzeten, így inkább befogta. 

– De nagyon messze van – mondta Grace. – Ez borzasztó, Demi. 

Évek óta barátok voltatok, ugye? 

– Kisiskolás korunktól. 

– Találsz új barátokat. Tudom, hogy most úgy érzed, vége a 

világnak, de igazából… 

– Tudom, tudom! – mondta Demi. – Tényleg. Csak… 

– Mi az? – A nyugtalanság dárdaként hasított belé. Tegyük fel, hogy 

Demi terhes. Te jó ég, mit fog szólni a családja? – Ugye, nem vagy 

terhes? – Grace szája úgy kiszáradt, hogy csak suttogásra tellett tőle. 

– Dehogy vagyok! – Demit éppannyira elborzasztotta a gondolat, 

mint Grace-t. 

– Akkor meg mi a baj? – Grace átnyúlt az asztalon, és megfogta 

Demi kezét, részben a megkönnyebbüléstől. – Nekem elmondhatod. 

– Nem akarok már otthon lakni – jelentette ki Demi elfulladt hangon 

–, ez minden. Veled akarok élni. 



– De nem lehet, kincsem! – mondta Grace. – Mit szólnának a 

szüleid? 

– Nem érdekelné őket – morogta Demi, és megint a karjára ejtette a 

fejét. 

– Dehogynem! Bele is zavarodnának a gondolatba, hogy velem él az 

egy szem kislányuk! Anyád ki nem állhat engem, Edward meg, nos, ő 

soha nem bízná rám a lányát. 

Demi felkapta a fejét. – De igen! Elmondtam anyának, hogy 

Lorraine Új-Zélandra költözik, és ő csak annyit mondott: „nem baj, 

úgyis olyan alpári volt”. 

– Minő együttérzés – dünnyögte Ellie. 

– Most, hogy mindkettőjüknek van valakije, velem már egyáltalán 

nem törődnek. – Demi szipogva törölte meg az orrát a kézfejével. 

– Ez nem igaz. – Grace felállt, és adott Deminek egy konyharuhát. – 

Tudom, hogy a gyerekek magukat szokták hibáztatni, ha elválnak a 

szüleik… – kezdett bele a frázispufogtatásba. 

– Én nem hibáztattam magam! – közölte Demi. – Pontosan tudom, 

miért hagyta el apa anyámat, azért, mert az anyám egy tehén! De egy 

ideig legalább az anyám maradt. Most, hogy szerelembe van esve, le se 

szarja a fejem! 

– Ez butaság, szívem – hajtogatta Grace. – Anyád nagyon szeret 

téged. Hiszen az anyád! 

– Persze, szeret! Csak épp nincs ideje rám! 

– Na és Edward? – folytatta Grace. – Mindig te voltál a szeme fénye. 

– Neki igen, de az a ribanc, akivel összeállt, nem bírja a burámat! Te 

jó fej voltál, soha nem próbáltál elválasztani az apámtól, de az a nő nem 

engedi, hogy ketten legyünk, és amikor rákérdeztem, hogy élhetek-e 

velük, akkor… 

– Bekattant? – találgatott Ellie. 



– Aha. Ezért jöttem ide. 

– Jól tetted – mondta Ellie öntudatosan. 

– Tessék? – hüledezett Grace. – Jól tette, hogy elszökött otthonról? 

Jézusom, Demi, tudja valaki, hogy hol vagy? 

– Ne aggódj, észre se fogják venni, hogy leléptem. 

– Már hogyne vennék észre! Szeretnek téged! 

– Szombaton soha – folytatta Demi. – Azt hiszik, haverokkal 

vagyok. Mindig ezt hiszik, pedig fogalmuk sincs, merre járok. 

– Miért, merre jársz? – kérdezte Grace, és előre rettegett a választól. 

– Hát, lógok a haverokkal! De akármit csinálhatnék. Egyszer 

felmentem két napra Londonba a barátaimmal, és egy szavuk se volt. 

– De hát ez klassz, nem? – vetette közbe Ellie. – Hogy nem 

nyaggatnak folyton a kérdéseikkel: kivel voltál, hol voltál, mit csináltál. 

Demi beharapta a száját. – Klassz lenne, de ha pontosan tudod, hogy 

ez csak azért van, mert fel se tűnik nekik a hiányod, és tesznek rá, hogy 

mit művelsz, amíg nem zavarsz be az undorító turbékolásukba, úgy már 

nem is olyan klassz. 

Grace, akit kisgyerekkorában gyakorta bíztak a nővére meg a bátyja 

gondjaira, míg a szülei dolgozni voltak, meg tudta érteni ezt. 

Emlékezett rá, hogy egyszer beültették a moziba egy olyan filmre, amit 

nem is akart megnézni, csak azért, hogy Allegra kettesben maradhasson 

a fickóval, aki később a férje lett. És több hasonló eset is történt. 

– Na jó. Azt csináljuk, hogy felhívjuk anyádat, és megkérdezzük, 

maradhatsz-e egy darabig. 

– Hányadikos vagy? – kérdezte Ellie. 

Grace erről egy pillanatra megfeledkezett. – A fenébe is, nem fogják 

megengedni, hogy itt lakj, ha kimaradsz miatta a suliból. Esedékesek a 

vizsgáid! Vissza kell menned, szívem. Fontos, hogy leérettségizz. 

– Neked sincs érettségid – emlékeztette gorombán Demi. 



Grace már bánta, hogy a múltban, pusztán barátkozási célzattal, 

megvallotta ezt a tényt a könnyen befolyásolható Deminek. – Nincs – 

mondta –, de most az a lényeg, hogy tedd, amit mondok, és ne kövesd 

el ugyanazt a hibát, amit én. 

– Igaza van – helyeselt Ellie. – Az érettségi nem egy leányálom, de 

szükséges. Főképp, ha egyetemre szeretnél menni. Én is leérettségiztem 

– tette hozzá. – így jutottam be az egyetemre, hogy művészetet tanuljak. 

Azok voltak a legszebb évek. – Felsóhajtott, ahogy eszébe jutott a 

szerelme Rickkel, s hogy mennyire boldogan indult a dolog. Vajon 

milyen lesz majd újra látni a fiút, ha egyszer végre elmennek a 

bútoraiért? 

– De Grace-nek sincs érettségije. Csak azt a bortanfolyamot végezte 

el – makacskodott Demi. 

– De van róla papírja! – mondta Ellie. – Valami, amiből meg tud 

élni. 

– Azért ez túlzás – dünnyögte Grace. 

– Mindegy, úgyse számít – legyintett Demi. – Hetek óta lógok a 

suliból, és senki se vette észre. Nem hinném, hogy most majd hirtelen 

nekiállnak balhézni. 

– Mit beszélsz! Be fognak kattanni! – Grace Ellie szótárából 

kölcsönzött, hogy érzékeltesse a helyzet súlyosságát. 

– Ha nem tudják meg, akkor nem. 

– Meg fogják tudni – mondta Ellie. – Bár a suli nem tehet semmit, ha 

már elmúltál tizennyolc… 

– Demi még nincs tizennyolc – mondta Grace. 

– De idősebbnek nézek ki – ellenkezett Demi. – Mindenki mondja. 

– Az még nem jelenti, hogy érettebb is vagy! A szüleid tudják, hány 

éves vagy, így az iskolában is tudni fogják! 



– Nem tudom, ti hogy vagytok vele – mondta Ellie békítőleg –, de én 

éhen halok, ugyanis terhes vagyok. Készítsek valami harapnivalót? 

Mondjuk, szendvicseket. 

– Nagyszerű ötlet – mondta Grace. – Segítsek? 

Ellie Demi felé fordult. – Talán nem tudod, de ha sorsára hagynánk 

Grace-t, ő nem főzne és alig enne, úgyhogy én vettem a kezembe a 

főzést. Önvédelemből. 

Ez fanyalgó mosolyt váltott ki Demiből. – Én is elég éhes vagyok. 

Nem reggeliztem. 

– Demi – szólt Grace tétován, mert biztos volt benne, hogy nem 

akarja hallani a választ –, hogy jöttél ide? 

– Stoppoltam. 

Grace felnyögött, és felvette ugyanazt a testtartást, amit Demi: karok 

az asztalon, fej a karra ejtve. 

– Nyugi! – így Demi. – Hajam szála se görbült! 

– Meg kell ígérned, hogy soha többé nem stoppolsz egyedül. 

– Oké – egyezett bele Demi. – A fickó is csúnyán leteremtett, aki 

felvett és elhozott idáig. Azt mondta, veszélyes. 

Ellie elnyomott egy mosolyt, és a hűtő melletti asztalhoz lépett. 

Elnézte Demit meg Grace-t, ahogy a konyhaasztalnál ülnek. Csendesen 

beszélgettek, mindkettőjük hangja kérlelő, bár Demié egy kissé dacos. 

Grace túl fiatalnak látszott a nevelőanya-szerepre, de Ellie meg tudta 

érteni, hogy Demi miért épp vele szeretne élni. Ha a lány végre nem 

versenytársként tekintene őrá, remekül kijönnének. 

Ellie hosszan bíbelődött a szendvicsekkel, elsősorban azért, hogy 

Demi és Grace kedvükre beszélgethessenek, de meg azért is, mert 

mesteri ügyességgel tudott szinte a semmiből ehető ételt varázsolni. Ez 

abból az időből eredt, amikor már együtt voltak, de még külön laktak 

Rickkel. Valahányszor Ellie átugrott a fiúhoz, kiderült, hogy Rick egész 



nap egy falatot se evett, és gyakorlatilag semmi sincs otthon. Meleg, 

lélekcirógató érzés volt ízletes (ha nem is különösebben tápláló) 

ételeket készíteni abból a kevésből, ami akadt. Remélte, hogy Demi 

velük maradhat, akkor olyanok lennének, mint egy igazi család. 

Földanyának képzelve magát, Ellie büszkén tett le egy tányér 

szendvicset az asztalra Grace és Demi közé, s ők meglepetten 

tekintettek fel. 

– Tyűha! – mondta Demi. – Mindjárt éhen halok! Vehetek egyet? 

– Na, miben maradtatok? – kérdezte Ellie, és beleharapott egy 

sonkás-salátás szendvicsbe. 

Grace felsóhajtott. – Ebéd után felhívjuk Demi anyját, és 

megmondjuk neki, hogy Demi itt van. 

– Nem fogja érdekelni – csámcsogta Demi. 

– Dehogynem! Ha az anyja nem bánja és ki tudunk találni valami 

megoldást a sulira, akkor Demi itt maradhat. Feltéve, hogy a szülők 

beleegyeznek. 

– Helyes – mondta Ellie. – Na és ki akar eljönni velem a 

bútoraimért? 

– Én – mondta Demi, aki sokat vidámodott az evéstől. – Nagyon tuti 

lesz! 

– Még ne éld bele magad – intette Grace. – Lehet, hogy anyád nem 

engedi meg. 

– Mondtam már! Tojik a fejemre! Anyámat csak az új palija izgatja. 

Elég undi, ahogy folyton taperolják egymást, a szemem láttára. 

– Az tényleg gáz – helyeselt Ellie. 

Grace nem szólt. A szerelem első hevében ők is szinte össze voltak 

nőve Edwarddal. Demi alighanem azt is „undinak” találta volna. 

– Na jó, telefonáljunk. Hívod te, vagy hívjam én? 



Ellie kihallotta Grace hangjából, hogy megterhelőnek érzi a 

rászakadt felelősséget. – Mennyire jössz ki jól Demi anyjával? – 

kérdezte, miközben sokadjára érezte úgy, hogy védelmeznie kell Grace-

t. 

– Nem igazán. Hülye tyúknak tart – mondta Grace. 

– De azt hiszem, nem hibáztathatom. Edward miattam hagyta el. 

Persze hogy gyűlöl! 

– Komolyan mondom! – szólt közbe Demi. – Anyámnak tök 

mindegy lesz! 

– Akkor felhívod? – kérdezte Grace. 

– Hát jó. – Demi kivette zsebei egyikéből a mobilját, és pötyögött 

rajta egy keveset. – Nem veszi fel – közölte pár pillanat múlva. 

– Hagyj neki üzenetet! – rendelkezett Grace. – Mondd, hogy nagyon 

sürgős, és mielőbb csörögjön vissza. Most hívd Edwardot. 

Demi át akarta adni a telefont Grace-nek. – Hívjad te. Ki nem 

állhatom a degenerált feleségét. 

– Nem tudod apád mobilszámát? – kérdezte Grace. 

– Én nem akarok vele beszélni! – felelte Demi, Ellie szerint 

meglehetősen ésszerűtlenül. – Te beszélsz. – Amint kicsöngött, Demi 

Grace kezébe nyomta a telefont, ő más okokból kifolyólag ugyancsak 

nem óhajtott Edwarddal csevegni, főképp, mert a férfi hangja még 

mindig hatással volt rá, ráadásul Grace már azelőtt is rendre alulmaradt 

a vitáikban. Feszült csönd támadt. 

Végül Grace azt mondta: – Halló? Beszélhetnék Edwarddal, kérem? 

Grace vagyok. 

Demi és Ellie figyelte Grace-t, ahogy kis kenyérmorzsakupacokat 

építget, és próbálja megacélozni magát, miközben arra vár, hogy 

Edward átvegye a telefont. – Edward? Én vagyok az. Itt van nálam 

Demi. 



Rövid szünet következett, míg Edward válaszolt. 

– Most érkezett, és szeretne maradni egy keveset. – Újfent szünet. – 

Hagytunk üzenetet, hogy csörögjön vissza, de még nem hívott. – 

Azután Grace felsóhajtott, és Deminek nyújtotta a telefont. – Veled akar 

beszélni. 

– Apu! – Demi hangja már-már hisztérikus volt. – Nem megyek 

haza! Gyűlölök ott lenni! Anya utál engem. A pasija is utál! A francos 

kölykei meg miért nem tudnak a saját anyjukkal élni, ott, ahová valók? 

Ellie és Grace a tányérjukba bámultak. Ellie követte Grace példáját, 

és pálmafát rakosgatott ki a morzsákból. Betolakodónak érezték 

magukat attól, hogy hallják Demi indulatos vitatkozását az apjával. 

– Szarok a kurva vizsgákra! – kiabálta Demi. 

Grace arca megrándult. Tudta jól, hogy Demi nem beszélne ilyen 

rondán, ha az apja nem csupán elektronikusan éreztetné a jelenlétét. Ám 

a lány végül sírva adta vissza neki a telefont. – Bekaphatja! 

– Ide hallgass, Edward – kezdte Grace lendületesen; nem volt 

kíváncsi Edward szempontjaira, hisz unalomig ismerte őket. – Demi 

most fel van zaklatva. Tudom, hogy fontos a suli, de egy ideje amúgy se 

jár be. Itt legalább biztonságban van, és nem valami lepusztult 

diáktanyán alszik. Tudtad, hogy egyszer felutazott Londonba anélkül, 

hogy a leghalványabb sejtelmetek lett volna a hollétéről? 

Miközben Edward hosszasan és viharosan reagált, Grace a szájával 

formálta Demi felé, hogy ne haragudjon, amiért kiszolgáltatta a titkát, 

majd további tátogással jelezte, hogy úgy gondolta, lendít Demi ügyén, 

ha Edward tudja a teljes sztorit. 

Grace sokáig egy szót se szólt. Végül minden további nélkül elvette 

a fülétől a telefont, és lenyomta. 

– Megszakadt? – kérdezte Demi. 

– Ez nem kommunikáció – mondta Grace fáradtan. 



– Arra célzol, hogy csak úgy levágtad? – kérdezte Ellie. 

– Nagy vagy, Grace! 

Grace zavartan konstatálta, hogy Edward ez egyszer nem tudta 

megfélemlíteni. Talán azért, mert Ellie egyfajta támaszt nyújt neki. 

Akárhogy is, jó érzés volt, ha kicsit szokatlan is. – Amikor még a 

felesége voltam, eszembe se jutott volna megtenni, de most hirtelen arra 

gondoltam, hogy nem muszáj eltűrnöm az ordibálását, meg hogy 

olyasmikért hibáztat, ami legkevésbé se az én mulasztásom vagy 

felelősségem. – Rámosolygott Demire. – Boldog lennék, ha itt laknál! 

Gyere, válasszunk neked szobát! 

– Aztán elmehetnénk… a régi házamhoz – Ellie lenyelte a torkába 

gyűlt gombócot –, és megnézzük, mi fér be a kocsimba. 

– Bútort fogunk lopni? – kérdezte Demi, szemlátomást örvendezve. 

– Nem ellopjuk – mondta Ellie –, csak elhozzuk. Fizettem azokért a 

bútorokért. Bár nincs túl sok hely a kocsimban. 

– Akkor menjünk az enyémmel – ajánlotta Grace. – Az én kocsim 

valamivel nagyobb, mint a tiéd… – A vonalas telefon csörgésére 

abbahagyta a beszédet. – Jaj, ne! Ez az anyád lesz, Demi. 

– Nem hiszem. Anya nem tudja, hogy itt vagyok. Csak annyit 

mondtam az üzenetben, hogy hívjon vissza. 

– Edward tudja, hogy itt vagy, és én rácsaptam a telefont. – Csúf 

ledorongolásra számítva felvette a kagylót. Flynn enyhe ír akcentusú, 

búgó hangja meglepően nyugtatólag hatott rá. 

– Arra gondoltam, nem vihetném-e át a Rayburnt már ma délután. 

Most van segítségem, és nem biztos, hogy később is elérhető lesz az 

illető. 

Grace vágyakozva pillantott a lányokra, megértette, hogy nem tarthat 

velük. – Rendben van – szedte össze magát. – Akarom mondani, 

nagyon köszönöm. 



Amikor Ellie és Demi elindult a kis Citroennel, mindketten tele 

voltak izgalommal. 

– Mesélj nekem a barátnődről! Tényleg ő volt a legjobb? 

– A legeslegjobb – mondta Demi. – Folyton együtt lógtunk, és amíg 

itt volt, addig az otthoni élet is elviselhetőbbnek tűnt. Azt tervezzük 

egyébként, hogy a suli elvégzése után utazgatunk egy kicsit. 

– Jó ötlet. Találkozhatnátok például Hongkongban, és hátizsákkal 

körbejárjátok a világot. 

– Ez klasszul hangzik! 

– Nagy változás lesz Grace-nek, hogy nála lakunk. Úgy értem, eddig 

igen csendes életet élt, vagy nem? 

Demi megvonta a vállát. – Aput azelőtt gyakran látogatták a barátai, 

vacsorákat adtak, meg ilyenek. 

– Ó – lepődött meg Ellie. – Grace főzött? 

Demi megrázta a fejét. – Nem, apu, vagy hozatták a kaját. 

– És Grace jól érezte magát, mit gondolsz? 

– Mit tudom én. – Tisztában volt vele, hogy ez undokul hangzott, 

pedig nem akart undok lenni, hiszen Ellie nem olyan, aki beleköpne a 

levesébe, ezért Demi így folytatta: – Sose panaszkodott. Bár nem úgy 

tűnt, mintha jól érezné magát. – Demi a szemöldökét ráncolta. – 

Hozzám mindig kedves volt, a pártomat fogta, mikor apu keménykedett 

velem. Ezért is szeretnék Grace-szel élni. 

– Váratlanul elvigyorodott. – Apu nem kedvelte, ha apunak hívom. 

Azt akarta, hogy szólítsam „papának” vagy „apámnak”. Egyszer, mikor 

épp ezzel piszkált, emlékszem, hogy Grace azt mondta neki, nem 

várhatja el tőlem, hogy ilyen elavult kifejezést használjak, főleg mások 

előtt. 



– Akkor Edward nem is terrorizálta őt? – Alig szaladt ki a száján a 

kérdés, Ellie rádöbbent, hogy nem kéne így beszélnie Demi előtt az 

apjáról, de úgy döntött, félreteszi az aggályait. Tudnia kellett az igazat. 

– Apu senkit se terrorizál. Csak az akaratát érvényesíti. Grace 

többnyire hűségesen követte, ha meg nem értett egyet az apámmal, 

akkor egyszerűen levegőnek nézte. De nem veszekedtek, meg semmi 

ilyesmi. Bezzeg anyámmal. 

Ellie bólintott. – Értem. 

– Na és hogy lesz a bútorokkal? A barátod otthon van? 

Ellie egy kereszteződésnél lepillantott az órájára. – Nem hinném, de 

nála sose lehet tudni. – Képtelen volt eldönteni, akarja-e látni Ricket 

vagy sem. Mi lesz, ha megint fülig beleesik? Ezt a lehetőséget, az agya 

legtávolabbi zugába száműzte. Nem szabad még csak rágondolnia se. – 

A futonágy a legfontosabb – mondta Deminek –, befér hátra, ha 

szétszedjük. És a konyhából is kéne néhány apróság. Anyámtól 

robotgépet kaptam karácsonyra, azt eszemben sincs otthagyni. 

– Na és ha otthon találjuk a pasid? Nem fog balhézni? 

Ellie a nyugtalanság és az izgalom keverékét hallotta ki Demi 

hangjából. – Hát, remélem, nem kerül sor szappanoperai jelenetre – 

felelte, és igyekezett magabiztosságot színlelni. – Nem hiszem, hogy 

Ricket megrázta volna a távozásom, hiszen nem akarja a babát, és tudja, 

hogy bármikor kap magának mást, aki főz meg takarít rá. Az ágy miatt 

viszont lehet, hogy fel fogja húzni magát. 

– Aha. Nem tudom, akarom-e, hogy otthon legyen. Mikor láttad 

utoljára? 

– Lássuk csak… azt hiszem, a múlt hét elején. Nézd, ha félsz, 

nyugodtan maradj a kocsiban. 

– Nem, bemegyek veled. Nem cipekedhetsz egyedül, ha terhes vagy. 



Ellie felsóhajtott. – Azt hiszem, igazad van. Csak azt remélem, hogy 

a baba nem tudja, miket műveltem, mielőtt kiderült a számomra, hogy 

állapotos vagyok. – Hirtelen összeráncolta a szemöldökét. – Ugye nem 

gondolod, hogy kihasználom Grace-t? El tudom képzelni, hogyan látod 

ezt az egészet. Én csak úgy idecsöppentem. 

Demi megrázta a fejét. – Szerintem jó dolog, hogy Grace-nek van 

egy olyan lakótársa, mint te, aki korban közelebb áll hozzá. Apu barátai 

mind vénemberek, a nők meg folyton anyáskodtak Grace felett. 

Ellie hallgatott, és elképzelte Grace-t abban az irdatlan házban, 

ahogy Edward éles elméjű, szofisztikáit barátai leereszkednek hozzá. 

Hatalmas szerelem fűzhette Edwardhoz, ha képes volt ezt elviselni. 

– Ő persze sose mond rosszat apámról – mondta Demi. – Nem úgy, 

mint anyám. Grace nagyon lojális. 

Ellie megborzongott. – Vigyáznunk kell rá! 

– Lefogadom, hogy ő ugyanezt gondolja rólunk – kuncogott Demi. – 

Mindketten hajléktalanok vagyunk, te terhes is. Grace valószínűleg azt 

hiszi, hogy ő gondoskodik mirólunk. 

– Igazi kis csapat leszünk. Törődünk egymással. – Ellie 

összeráncolta a homlokát. – Remélem, megengedik, hogy maradj. Jó fej 

vagy! 

Demi érezte, hogy elpirul. Jó érzés volt újra jó fejnek lenni. 

Rick furgonja a ház előtt parkolt, amikor megérkeztek, s a közelben 

nem is akadt másik parkolóhely. 

– Basszus! – mondta Ellie, és nem volt benne biztos, hogy azért 

dühöng-e, mert Rick otthon van, vagy azért, mert így nem tud a ház elé 

állni. – Most aztán gyalogolhatunk. 

– Veszekedni fogtok? – kérdezte Demi. Még mindig hezitált, hogy 

akarja-e hallani. 

– Fogalmam sincs. Keressünk parkolóhelyet, és mindjárt kiderül. 



– Az lenne a legjobb, ha nesztelenül surrannánk be – szólalt meg 

Demi, miután Ellie letette a kocsit a szomszéd utcában. – Aztán, amikor 

nem néz oda, levonszoljuk a futonágyat a lépcsőn, és elinalunk vele. 

Ellie önkéntelenül felnevetett, de aztán zordonan nézett a lányra. – 

Egy futonággyal nem lehet szaladgálni. 

Túl nehéz. Meg kell kérnünk Ricket, hogy álljon el a furgonnal, 

akkor oda tudunk parkolni a ház elé. 

– Hajlandó lesz elállni? 

– Gőzöm sincs! Gyere, van kulcsom. 

– Rick? – kiáltotta Ellie, ahogy kinyitotta a bejárati ajtót. – Itthon 

vagy? 

A konyhába vezető ajtóban a leghelyesebb krapek tűnt fel, akit Demi 

valaha látott. – Szia. Ó, sziasztok – mondta Demi felé, és végigmérte. – 

Te meg ki vagy? 

– Szia, Rick, ő Demi. A cuccaimért jöttünk. 

– Szóval örökre elmész? 

– Igen. Te nem akarod a babát, én igen. – Olyan egyszerűnek tűnt 

most a képlet. 

– Van hol laknod? 

– Van. Nem bánod, ha elviszem a futonágyat? Én vettem, és 

szükségem van rá. 

Rick a szemöldökét ráncolta, amitől jottányit sem csappant a 

vonzereje. Demi lélegezni is elfelejtett. – Min fogok aludni? 

– Gőzöm sincs, de biztosan tudsz keríteni valahonnét egy ágyat. 

– Ez nem fair… 

– Nem fair! Mégis miről beszélsz? Én vagyok az, aki elhagyja az 

otthonát! – Jézusom, hogy lehet ilyen érzéketlen ez az ember! 

– Ez itt az én otthonom. Az én nevem áll a szerződésen! 



– Az enyém meg a futonágyon! Legalábbis mostantól! – Ellie 

tisztában volt vele, hogy Rick teljesen elkápráztatta Demit, ezért karon 

ragadta a lányt. – Gyere, Dems. Lehozzuk. 

Demi nem akaródzva hagyta, hogy elvonszolják a szédítően jóképű 

srác közeléből, és követte Ellie-t a hálóba vivő lépcsőn. Ellie kinyitotta 

a ruhásszekrényt, és bevásárlótáskákat kapkodott elő. – Az éjjeli lámpa 

az enyém, még az egyetemen készítettem. A ruháim meg a portfolióm 

nagyját már elvittem, úgyhogy most csak bútorokat viszünk. Te fogd 

meg azt a kisasztalt meg a vázát, Ricknek úgyse kell. – Megtorpant. – 

Istenem, olyan szomorú, hogy mindent szét kell hordani. 

– A ruhásszekrénnyel mi lesz? – kérdezte Demi, miután hagyott 

Ellie-nek néhány pillanatot, hogy összeszedje magát. 

– Nem fér be a kocsiba, vagy ha mégis, akkor semmi másnak nem 

marad hely – mondta Ellie, lényegesen józanabb hangon. – Megyek, 

szólok Ricknek, hogy álljon el a furgonjával. 

– Nem tudom elképzelni, amint Grace megkéri az apámat, hogy 

álljon odább az autójával, mert ő el akarja vinni a holmiját. 

– Sebaj. Én nem vagyok Grace, Rick pedig nem az apád. Akarod 

megnézni, hogy maradt-e valami a fürdőszobában, ami az enyém? 

– Nem, inkább lemegyek veled. 

Rick a konyhában üldögélt, és füvet szívott. 

– Elállnál a furgonnal, hogy beparkolhassak a ház elé? – kérdezte 

tőle Ellie. 

– Nem látom be, miért kéne megkönnyítenem a dolgod – mondta 

Rick szívtelenül, de nem gorombán. – Végül is elviszed az ágyam. 

– A saját ágyam. Egyébként jobban jársz, ha együttműködsz; 

könnyebb lesz ideköltöztetned valakit, ha én már nem zavarom a 

köreid. 

– Milyen kemény lettél, Ellie. 



– Nem kemény vagyok, hanem gyakorlatias. Légy te is az. 

Rick elfogadta Ellie álláspontját, vigyázva a hamutartó peremére 

tette a spanglit, felállt, és bekotort a zsebébe a kulcsaiért. 

– Állj el te – mondta Ellie-nek, és odaadta neki a kulcsokat. 

Ellie felsóhajtott. – Azon tűnődöm, ki fogja kitörölni helyettem a 

feneked, míg találsz egy másik buta libát a feladatra. 

Rick megvonta a vállát. 

– Gyere, Demi! – hívta a lányt Ellie. 

Rick furgonjában ültek, és megfelelő méretű parkolóhelyre 

vadásztak, amikor Demi megkérdezte: – Tényleg te törölted ki a 

fenekét? Ugye nem? 

Ellie haragosan rámeredt. – Persze hogy nem! Csak képletesen 

értettem. De minden mást én csináltam neki. Mit gondolsz, beférünk 

oda a konténer mögé? 

Demi vállat vont. – Nemtom. Szerinted Rick talál magának új 

barátnőt? 

– Úgy öt perc alatt, hacsak nincs máris valakije. Rohadék! – kiabált 

rá Ellie egy tűzpiros Mercedesre. – Az az én helyem! Eszedbe se jusson 

elém tolakodni. Köszönöm! – mosolygott aztán, és odaintegetett a 

továbbguruló sofőrnek – Ez a furgon egy istencsapása, ha parkolni kell. 



HATODIK FEJEZET 

Bánatában, amiért nem tarthatott a fosztogatókkal, Grace 

elmosogatta a bögréket-tányérokat, s közben azon merengett, mivel 

tehetné otthonosabbá a házat. Ellie-nek hála, az emeleten sokat 

szépítettek, a földszint viszont még igencsak puritán volt. 

Kezdett besötétedni; nemsokára körbejárja a házat, és felkapcsolja a 

lámpákat – nagy magányában alakította ki ezt a rendszert: mindig korán 

gyújtott világot, hogy ne sötétben kelljen felbotorkálnia az emeletre. 

Kemény lecke volt kifejlesztenie a stratégiát, s most eltűnődött, vajon 

apasztja-e majd a tudását Demi és Ellie ottléte, nem kell-e majd 

újrakezdenie a tanulást, ha egyszer a lányok elmennek, ami 

menthetetlenül be fog következni. 

Éppen elindult volna körútjára, amikor megszólalt a telefon. Demi 

anyja hívta. Ennyit arról, hogy Demi mobilján fog visszajelezni. 

– Tehetek érted valamit? 

– Nem hiszem el, hogy ennyire felelőtlen vagy! 

Grace általában mindent elkövetett, hogy kerülje a konfrontációt 

Hermiával; Edward első felesége a frászt hozta rá. Ma azonban, ki 

tudja, miért, elég bátornak érezte magát, hogy kinyissa a száját. – Ha 

Demivel óhajtasz beszélni, talán próbáld a mobilján. 

– A neve nem Demi, hanem Demeter! És most azonnal hazahozod! 

– Nincs itt. 



– Hogy érted, hogy nincs ott? Hát hol a pokolban van? 

– Hermia haragja annyira perzselő volt, hogy Grace azon tűnődött, 

nem lehetne-e valamiképpen összegyűjteni és tárolni ezt az energiát. 

Biztos elég lenne a meleg víz előállításához meg néhány radiátor 

működtetéséhez, és akkor nem lenne szüksége a tűzhelyre, amelyet az a 

Cormack Flynn – vagy Flynn Cormack? – rá akar sózni. 

– Elment egy barátnőmmel bútorokért. Egyébként honnan tudod, 

hogy a lányod itt van? 

– Edwardtól. Az a mihaszna alak nem hajlandó elmenni Demeterért! 

Elvárja, hogy én bumlizzam oda érte! 

– Te pedig azt várod, hogy én vigyem őt haza. – Grace próbálta 

észben tartani, hogy Hermia most aggódó anya, akivel elnézőnek kell 

lenni. 

– Nem hagyhatok itt csapot-papot amiatt a buta gyerek miatt! 

Vacsoravendégeket várok, úgyhogy rosszabbkor már nem is történhetett 

volna! 

Grace elképedt, de higgadt maradt. – Szerintem soha nem jó, ha az 

ember lánya elszökik otthonról. – Demi állítása, miszerint az anyjának 

már nincs ideje rá, ezek szerint igaz. 

– Hogyan? – Hermia nyilvánvalóan nem így értelmezte Demi 

távollétét. – Mégis miről beszélsz? Demeter nem szökött el otthonról! 

Grace nem szívhatta vissza a szavait, de most igyekezett békítő 

húrokat pengetni. – Ha nem szökött el, akkor miért vagy így 

felpaprikázva? – Későn jött rá, hogy semlegesebb kifejezést is 

használhatott volna. 

– Nem vagyok felpaprikázva! Vagy ha mégis, hát alapos okom van 

rá. A múltkor szobafogságra ítéltem, ő meg egyszerűen kisétált! 

Természetesen megvontam a zsebpénzét, de minek, ha Edwardtól úgyis 

kap? A volt férjemnek semmi érzéke a fegyelmezéshez. 



– Hát, a lányod mindenestre nincs most itt. Szóljak neki, hogy hívjon 

fel, ha visszaért? 

– Ne szólj neki, hanem parancsolj rá, hogy hívjon! És gondoskodj 

róla, hogy reggel rögtön az első busszal hazajöjjön. 

Bármennyire bosszús volt is, Grace kezdte megsajnálni Hermiát. 

Rendelkezéseket osztogat a vonal túl végéről, miközben semmiféle 

hatalma nincs a betartatásuk fölött. – Az nem fog menni. 

– És miért nem? Tudom, hogy soha nem voltál anya, de 

valamennyire csak meg kell értened az érzéseimet! 

Grace vett egy csillapító lélegzetet. – Hát hogyne. Én is kiborulnék, 

ha a lányom elmenekülne otthonról, de nem rakhatom őt fel a buszra. 

– De miért? Istenem, rajtad képtelenség kiigazodni! 

– Először is, hétvégén nincs busz, és egyébként se járnak sűrűn. 

Demi stoppal jött. Másodszor, nem kényszeríthetem a lányodat 

olyasmire, amit nem akar. Sokkal nagyobb nálam. Harmadszor, 

szeretem Demit, és úgy vélem, hogy igenis itt kell maradnia egy 

darabig. – Nem sejtette előre, hogy ezt fogja mondani, hisz elvben úgy 

vallotta, hogy a gyerekeknek a szülők mellett a helyük. Hermia azonban 

olyan rémes nőszemély, hogy Grace úgy érezte, nem csupán Demitől 

kéne eltiltani, de kisállatokat se lenne szabad rábízni. 

– Felejtsd el! – Még hogy néhány radiátor! Ennek a nőnek a haragja 

még a központi fűtéshez is elegendő volna. – Demeternek haza kell 

jönnie, hogy befejezze a tanulmányait. Egyáltalán hogy fordulhatott 

meg a fejedben, hogy ott marad nálad? Egy hörcsögöt se bíznék rád! 

– Vicces, én az előbb pont ugyanezt gondoltam rólad – mondta 

Grace. 

– Grace! Tisztában vagyok vele, hogy Edward egy gyereket vett 

feleségül, amikor elhagyott engem, azt azonban nem tudtam, hogy ez a 

gyerek még modortalan is! 



Grace először le akarta csapni a kagylót, aztán úgy döntött, nagyon is 

szórakoztató Hermia dühöngését hallgatni. Hogy hagyhatta valaha is, 

hogy rettegésben tartsa egy ilyen emberietlen jelenség, egy 

képregényszörny? 

– Amint megérkezik a kisasszony – folytatta Hermia, akinek 

sejtelme sem volt róla, hogy épp az imént minősítették le a Scooby-Doo 

egyik epizódszereplőjévé –, közlöd vele, hogy hallgasson a szép szóra, 

és jöjjön haza! És neked kell elhoznod őt! Én nem érek rá, és tudom, 

hogy kiszedtél Edwardból egy nagyon jó kocsit! 

– A kocsim az én dolgom, a lányod pedig a te felelősséged, nem az 

enyém – mondta Grace szelíden, miközben pontosan tudta, hogy 

Hermia valami vérmes reakcióra számít tőle. – Ezt a problémát egymás 

között kell megoldanotok Edwarddal. Én nagyon örülök Deminek. 

Szerintem aranyos kislány, s némi megértéssel talán még arra is 

rávehető, hogy hazamenjen és leérettségizzen. 

Ekkor Grace tényleg letette a telefont. 

Úgy ítélte meg, hogy a többiek is örülni fognak, ha kivételesen az 

összes ablakban fény ég, amikor hazatérnek. A ház is rászolgált, hisz túl 

szép ahhoz, hogysem egy emberkerülő exfeleség legyen az egyetlen, aki 

lakja. Grace először a szalonba ment, és felkapcsolta a falilámpákat. 

Nem volt benne biztos, hogy kedveli-e, de mindig is ott voltak, így fel 

se merült benne, hogy lecserélje őket. 

Azután az étkezőbe ment. Innét rálátott a csalitosra, leendő 

tűzifakészletére, és látta a kopasz fák derengő körvonalait a halovány 

égbolt alatt. Gyönyörködött egy keveset, csodálta az ágak csipkézetét, 

ahogy beszövik a zöldeskék hátteret, s mert a szépség mindig Edwardra 

emlékeztette, és mindörökre le akarta rázni magáról ezt a rossz szokást, 

Grace határozott mozdulattal elhúzta a függönyt. 



– Ó, a francba! – mondta, ahogy a függöny letépődött és 

selyemtócsába gyűlt a padlón. – Mit tettem? 

Aztán rémülten felsikkantott. Halovány, kísérteties alak bukkant elő 

azon a helyen, amelyre a függöny korábban rátakart. Grace-t azonnal 

kiverte a víz, tarkóján égnek meredt a szőr; egy pillanattal később 

zakatoló szívvel fogta fel, hogy nem szellemet lát. Az alak festve volt, 

csaknem életnagyságú figurája a spaletta fatábláját díszítette. 

Grace tenyere tovább izzadt, szíve tovább kalapált, hiába hajtogatta 

az agya, hogy ne fáradjanak. Ez itt nem egy kísértet; nem egy rég 

elveszett lélek alakmását látja a függöny mögött, hanem csupán egy 

képet. 

Miként lehetséges, hogy nem tudtam a létezéséről?, kérdezgette 

magától, miközben átvágott a szobán az ajtóhoz, hogy villanyt gyújtson, 

ami talán elűzi majd a félelmét. Ha belegondolt, hogy a kép mindvégig 

ott rejtekezett a függöny mögött, és ő nem is tudott róla… Bűntudat 

fogta el, ahogy megnyomta a kapcsolót. 

Ám az étkező egyetlen fényforrása egy villanykörte volt a 

mennyezeten, melynek vaskos ernyője minden fényt megtartott 

magának. Nem lett tőle világosabb, inkább kiemelte a szoba sötétjét. 

Grace ennek ellenére az ablakhoz ment, hogyjól szemügyre vegye 

ijedelme tárgyát. Nem látta rendesen a kriptafényben, de a volt férje 

művészeti albumaiban szereplő ábrázolásokra emlékeztette. Közelebb 

hajolt, ám ez sem segített, ezért úgy döntött, hoz egy elemlámpát. Volt 

egy a hallban lévő tealádában. 

Ahogy lehúzta a térítőt (asztalkülsőt hivatott szolgáltatni a ládának) 

és megtalálta az elemlámpát, csengettek. Grace összerándult a zajra, az 

idegei már így is fel voltak borzolva, aztán mély lélegzetet vett, 

nyugalmat parancsolt magára, és kikukkantott az ablakon, hátha a 



Fejnélküli lovast pillantja meg. De csak Flynn volt az. Grace húzódozva 

nyitott ajtót. 

– Miért van mindig olyan érzésem, hogy nem örül nekem? – 

kérdezte Flynn fanyar mosollyal. 

– Talán mert nem örülök? 

Grace maga is meglepődött harapós feleletén, legalább annyira, mint 

mikor azt hitte, szellemet lát. Ez nem vallott rá. A Hermiával folytatott 

beszélgetés alighanem kiiktatta a jó modorért felelős génjét. 

Mosolyogni próbált, de nem érezte meggyőzőnek az alakítását. 

Mert nyilvánvalóan nem is volt meggyőző. – Remélem, nem akar 

fejbe vágni azzal a tompa tárggyal – mutatott Flynn az elemlámpára. – 

Tudja, azért jöttem, hogy adjak magának valamit. 

– Bármi is ez, danaóknak ajándékát se kívánom! – mondta Grace, 

hogy oldja a hangulatot. Letette az elemlámpát, amely a térítőről 

mindjárt a ládába pottyant, és riadt nyögést fakasztott belőle. Az idegei 

vitustáncot jártak 

– Maga mindig így fel van spannolva? Mint egy kétéves az első 

futam előtt. Mármint egy kétéves ló. 

– Nem vagyok felspannolva! Megijedtem valamitől, ez minden. 

Rosszkor érkezett. 

– Sajnálom. 

– Semmi baj. Nem tehet róla. – Flynn minden egyes betoppanása 

felzaklatta Grace-t, márpedig ő most e nélkül is épp eléggé zaklatott 

volt. 

A férfi meg csak állt ott, mint aki magyarázatra vár. De Grace-nek 

nem állt szándékában beszámolni a festményről; előbb még szoknia kell 

a gondolatot, hogy a kép egyáltalán létezik. 

– Azt hittem, mozgást látok a lépcsőn, és megrémültem. 

– Értem. Ugye nincs kísértetjárás a házban? 



– Persze hogy nincs! S ha lenne is, én nem hiszek a szellemekben. 

– Helyes, akkor magának nem fognak megjelenni. 

– Flynn szünetet tartott. – Le tudjuk rakni valahol a Rayburnt? Nincs 

itt valami pajtaféle? 

– De van. – Grace végre hazai pályán érezhette magát. A 

természetfölötti meghaladta a felfogóképességét, az istállójában viszont 

remekül eligazodott. – Hol parkol? 

– A hátsó behajtón álltunk meg. 

– Van ott egy istálló. Odavezetem. 

Flynn megérintette a karját. – Nem kell. Meg fogjuk találni. Nincs 

olyan állapotban, hogy a vaksötétben bóklásszon. Lehet, hogy a 

szellemekben nem hisz, de így is elég sápadt. 

Grace fellélegezve mosolygott. – Nincs szükségük segítségre? 

Flynn a fejét rázta. – Hoztunk targoncát, és a Rayburnök mozgatása 

egyébként is férfimunka. 

– Jóljöhet két erős női kéz. 

– Egy nőben sincs annyi erő – rázta Flynn a fejét –, magában meg 

aztán semmiképp. – Végigtekintett Grace törékeny alakján. 

– Vékony vagyok, de szívós – bizonygatta Grace, azon tűnődve, 

mégis mi a fenének győzködi ezt az embert, hogy segíteni akar egy 

öntöttvas tűzhely vonszolásában. 

– Nem, nem az. Inkább tegyen fel teavizet. Csináljon valamit, amitől 

hasznosnak érzi magát, de nincs láb alatt. 

– Hogy maga milyen faragatlan! – És nem sül le a bőr a képéről, 

vagy hogy is szól az az ír mondás. 

– Azért biztosan jól jön majd a meleg víz. 

Ez nyílt kötekedés volt, de Grace nem vette fel a kesztyűt. – És ez 

magának ok? 

– Hogy maga milyen bakafántoskodó – mulatott rajta Flynn. 



– Kikérem magamnak! – ráncolta dühödten a homlokát Grace. 

Eltökélte, hogy nem hagyja, hogy a másiké legyen az utolsó szó, aztán 

hirtelen ráébredt a helyzet komikumára. 

Flynnt is nevetés környékezte, Grace látta reszketni a szája sarkát. – 

Menjen, ügyködjön valamit a konyhában, és hagyja, hogy a férfiak 

tegyék a dolgukat! 

Grace ezt már nem hagyhatta válasz nélkül, s mert nem fűtötte 

különösebben a vágy, hogy egy öntöttvas tűzhelyet taszigáljon ide-oda 

a hideg sötétben, azt mondta: 

– Rendben. – Ajkába harapva beviharzott a konyhába. Egyfelől 

szerette volna képen törölni a férfit, mégis nehezére esett magába 

fojtania a nevetést. 

Ahogy a ház mögött felkapcsolta a külső világítást, ráébredt, hogy 

Flynn társaságában egyszer sem gondolt Edwardra, jóllehet Edward 

addig majd minden gondolatában jelen volt. Ez már fejlődés. Flynnhez 

természetesen semmi köze, de ez mindenképp a gyógyulás jele. 

Jobb ötlete nem lévén, Grace feltette a teavizet, aztán 

szemrevételezte a farekeszt, amelyet bortartónak használt. Majdnem hat 

óra volt már, és Flynn társa talán szeretne majd egy pohár bort, ha 

végeztek. Neki magának is jólesne egy pohárral – még mindig feldúlt 

volt a függöny mögül előkerült majdnem-szellem miatt. Kivette az 

egyik üveget, pár másodpercig tanulmányozta, azután kihúzta a dugót. 

Mikor jönnek már vissza a lányok? Nevetséges. Egy hete még 

egyedül élt ebben a házban – ha nem is boldogan, de legalább 

nyugalmasan –, most meg elhagyatva érzi magát, csak mert az új 

lakótársai elmentek néhány órára. 

Kopogtak a hátsó ajtón, és Grace végigvonult a folyosón, hogy 

kinyissa. Elhatározta, udvarias és nyájas lesz, és nem hagyja, hogy 



Flynn Cormack előcsalogassa belőle a rosszabbik énjét. Száját elszánt 

mosolyra húzta. 

– Ő Pete – mondta Flynn. – Ez pedig itt Grace, aki a nevével 

ellentétben híján van minden bájnak. 

Grace ezt elengedte a füle mellett, és Pete-et célozta meg a 

mosolyával. 

Pete munkaruhát viselt, Flynn mocskos farmert és a kézelőknél 

kirojtosodott kötött pulóvert. Grace megpróbálta elképzelni, hogy 

Edward milyen öltözéket venne tűzhelycipeléshez, de nem sikerült. 

Vagy speciális védőruhát öltene, vagy biztonságos távolból vezényelné 

a műveletet. 

– Tettem fel vizet – mondta Grace –, ahogy parancsolta. – Átható 

pillantás Flynnre. – Sütemény is van. De azon tűnődtem, hogy Pete – 

megint rámosolygott, hogy hangsúlyozza: nem Flynn-nek szól a gesztus 

– nem kér-e esetleg egy pohár bort. 

– Engem meg se kérdez? – méltatlankodott Flynn. 

– Maga vezet! 

– Nem én vezetek, hanem Pete. És elfogadnék egy pohárral. 

– Hát ön, Pete? 

– Én inkább teakedvelő vagyok. Megköszönnék viszont egy 

süteményt. 

Grace elkészítette a teát, és töltött egy-egy pohár bort magának meg 

Flynn-nek. 

– Nem egészen chambré, ha szabad megjegyeznem – mondta Flynn, 

miután feltartotta poharát a fénybe, majd belekortyolt. 

– Az emberek hajlamosak megfeledkezni róla, hogy a 

„szobahőmérséklet” nem a mai központi fűtésű házak, hanem a 

tizennyolcadik századi szobák hőmérsékletét jelenti – mondta Grace, és 

tudta, hogy ez rendkívül fellengzősen hangzott. 



– Nézzenek oda! – emelte rá a poharát Flynn. 

Grace az ajkába harapott; csak azért se fog mosolyogni! – Vegyen 

süteményt, Pete – kínálta, és Pete vett egyet a csomag aljáról. 

Flynn úgy méregette Grace-t, hogy az asszonynak borsódzott tőle a 

háta. Nem volt illetlenség a tekintetében, mégis nyugtalanító volt, 

ahogy fürkészőn, spekulálva méricskéli. Csak tudnám, mit mondjak, 

hogy abbahagyja végre, tűnődött Grace. 

Legnagyobb megkönnyebbülésére a csengő figyelmet követelő 

hangja a lányok visszatértét jelezte. Hála az égnek! Grace már szaladt is 

az ajtóhoz. 

– Hogy ment? – kérdezte, amint ajtót nyitott. 

– Jól! Gyere segíteni! – kérte Demi, aki izgatott volt, és borzasztóan 

csinos. – Rengeteg mindent hoztunk! 

– Flynn van itt. Meg Pete. A konyhában. 

– Ki az a Pete? – kérdezte Demi. Flynnről Ellie már tájékoztatta. 

– Azt hiszem, Flynn barátja – felelte Grace. 

– Én mindjárt szomjan veszek – szólalt meg Ellie, megérezvén, hogy 

Grace-nek támogatásra van szüksége a konyhában. – Ölni tudnék egy 

csésze borsmentateáért. 

– Teafronton szükségünk lesz némi utánpótlásra – mondta Grace. – 

Igazából most, hogy Demi is itt van, egy csomó minden fog kelleni. 

Írjuk össze, és menjünk el bevásárolni. – A konyha felé vezető úton 

még hozzátette: – Amint kidobtuk ezeket a rémes férfiakat. 

Ellie félt, hogy Grace elzavarja a férfiakat, mielőtt ő a hasznukat 

vehetné, ezért így szólt: – Nem baj, ha megkérem őket, hogy segítsenek 

behozni a futonágyat? Nincs nagy súlya, de nehéz bánni vele. 

– Hát persze. Megteázol, és máris munkára fogjuk őket. Terhesen 

nem lenne szabad cipelned. 



– Pompás. Majd én megkérem őket – ajánlkozott Ellie, és elsőnek 

lépett a konyhába. 

Flynn és Pete épp a tűzhely mögött vizsgálódott, mintha az élet nagy 

kérdéseire keresnék a választ. 

– Üdvözlöm, Flynn! Ellie vagyok – mondta a lány Pete felé. – 

Kérem, segítenének nekünk behozni egy bútordarabot? Ugyanis 

állapotos vagyok, és nem szabad emelnem. 

– Mit kéne behozni? – kérdezte Flynn. 

– Egy futonágyat. 

– Nem lesz gond – mondta Pete felállva. Ahogy súlyos lépteik Ellie 

mögött dobogtak a kőlapokon, ő arra gondolt, hogy kedveli az olyan 

férfiakat, mint Pete és Flynn. Őszinteség lengte körül őket, ami Rickből 

mindig is hiányozni fog, hiába a halálos vonzereje. 

Grace és Demi már kipakolta a kocsiból a kisebb holmikat: fekete 

műanyag zsákokat; kartondobozokat meg egy halom lábast. Ellie 

bűntudatosan nézte a lábasokat. 

– Ezeket nem kellett volna elhoznom – mondta csak úgy, bele a 

levegőbe. – Azt hiszem, Rick az anyjától kapta őket. 

– Bármikor visszavihetjük, ha Grace-nek nem kellenek – 

buzgólkodott Demi. 

Ellie Demire pillantott, ám ekkor Flynn így szólt: – Na hol az a 

futonágy? 

– A kocsi tetején – mondta Ellie. – Mindjárt megmutatom. 

– Hagyd csak – szólt Grace Ellie-nek. – Majd én. Te addig vidd el az 

útból a felfújható matracot. Azt neked szántam, Demi – mondta, és a 

férfiakkal a nyomában kiballagott a sötétbe. 

Demi és Ellie műanyag zsákokkal meg dobozokkal felmálházva 

felvonult az emeletre. – Te hol alszol? – kérdezte Ellie. 



– Régen a fürdőszoba melletti kisszobában aludtam. Szép kis szoba a 

maga silány módján. Apu rendbe akarta hozatni nekem, de én úgy 

szerettem azt, ahogy van. 

Elérték a lépcsőpihenőt. – Kapcsold fel a lámpát, nekem nincs 

szabad kezem. 

– Nem tudom, hol a kapcsoló. 

– A fenébe. Akkor körül kell tapogatóznunk. Tegyük le a cuccot. – 

Mikor világosság lett végre, Ellie megkérdezte: – Szóval, merre 

menjünk a szobádba? 

– Erre – mondta Demi, és mutatta az utat. 

A helyiség falait tetszetős, feltehetően eredeti viktoriánus kori tapéta 

fedte, amely lényegesen esztétikusabb volt a túlméretes 

rózsaförmedvényeknél, amiket Ellie a szürke festék mögé rejtett. Egy 

kisebb kandalló is volt a szobában. 

– Mindig szerettem volna begyújtani – mesélte Demi –, de apu azt 

mondta, ki kéne pucolni a kéményt. 

– Valószínűleg igaza volt – ejtette le Ellie a csomagjait a padlóra. – 

Örülök, hogy befért a komód. Elég kicsi, de jobb, mint a semmi. 

Szeretnéd? 

– Hú, nagyon kedves vagy. A teteje jó lesz öltözködő-asztalnak, 

majd kirakom rá a sminkkészletemet. De neked biztosan nem kell? 

– Nekem nincs olyan sok ruhám, elférnek pár dobozban, amiken ülni 

szoktunk. 

– Hát, dobozunk az van bőven. – Demi a szemöldökét ráncolta. – Mit 

csinál Rick bútorok nélkül? Nem tudom, hogy vagy képes elhagyni őt. 

Olyan helyes! 

– Csak nem lehet vele együtt élni – magyarázta Ellie fanyarkásan. – 

Rick nem akarta, hogy megtartsam a babát. 

– Ó – mondta Demi, és látszott rajta, hogy nem egészen érti. 



– Azt hiszem, egyszerűen eltávolodtunk egymástól – folytatta Ellie–, 

de ő volt a legszebb srác az egyetemen. – Megrázta magát; nincs 

értelme a múlton rágódni. – Na, hozzuk be a matracodat. 

– Szerintem Grace nem bírja Flynnt – mondta Demi matraccipelés 

közben. 

– Nem tudom, miért. Flynn rendes fazon. – Ellie felsóhajtott. – Apád 

távozása teljesen kikészítette Grace-t. 

– Mindig szar, ha lapátra teszik az embert – bólogatott Demi, mintha 

személyes tapasztalatból tudná. – És Grace halálszerelmes volt apámba. 

Látszott rajta. – A szoba sarkában leengedték a matracot a padlóra. – 

Mégis mindig kedves volt hozzám – folytatta Demi. – Az új felesége is 

odavan apámért, de észre se veszi, hogy a világon vagyok. 

– Ó. Nem is próbál nyitni feléd? 

Demi megrázta a fejét. – Nem. Anyámat meg csak az új palija 

érdekli, meg a szépségterápiák, hogy meg tudja tartani a fickót. A pali 

valamivel fiatalabb nála. 

– Ó, az én anyámnak is a szépség a mindene – mondta Ellie. – Olyan 

a háza, mint egy bemutatóterem. Ha vele vagyok, úgy érzem, csak púp 

vagyok a hátán. 

– Az én anyám ugyanilyen! Ha nagy néha hozzám szól, kizárólag 

arról tud beszélni, hogy kozmetikushoz kéne járnom, meg hogy tanuljak 

rendesen. 

Összemosolyogtak, a kölcsönös megértés pillanata volt ez, aztán 

megfordultak, amint egy csattanást hallottak a lépcsőforduló irányából. 

A futonágy közelgett felfelé Pete és Flynn vállán, mögöttük Grace 

ügetett az ágyneművel. 

– Hová tegyük? – kérdezte Flynn. 

– Ide be – mutatta Ellie. – A matracot már elvittük az útból. 



Flynn és Pete letette a futonágyat a padlóra Ellie szobájában. – Az 

alsó része még a kocsiban van? – kérdezte Flynn. 

– Nem, már behoztuk – felelte Ellie. 

– Rendben. Megyek érte. 

– Jobb, ha magával tartok – mondta Grace kelletlenül, és követte a 

férfiakat. 

– Nem értem, mi baja Flynn-nel – mondta Ellie Deminek halkan. 

Demi ismét megvonta a vállát. – Az, hogy nem olyan jóképű, mint az 

apám. 

– Azért nem néz ki rosszul. Markáns vonásai vannak. 

– Ha Grace a markáns férfiakat kedvelné – kuncogott Demi soha 

nem ment volna hozzá az apámhoz. 

– Ó. Így már minden világos. 

– Különben is korai még, nem? 

– Én nem tudom. Elvégre apádnak is van valakije. – Minél többet 

gondolkozott rajta, annál inkább úgy gondolta, hogy Grace-nek 

pontosan egy Flynn kaliberű férfival folytatott viszonyra lenne 

szüksége. Ám ahogy a futonágy alja, hordozói nyögéseivel és fojtott 

szitkozódásával, közelgő érkezését hirdette, a lányok kénytelenek 

voltak berekeszteni a témát. 

– Ezzel megvolnánk – mondta Pete, miután az ágy minden darabját 

és az összeszereléshez szükséges szerszámokat is szépen odagyűjtötték 

a padlóra. – Ne segítsünk összerakni? 

– Nem szükséges! – vágta rá Grace. – Nagyon kedves önöktől, hogy 

segítettek, de innen már boldogulunk. 

Ellie a fejét ingatta, és szemöldökráncolva nézett Grace-re. – Nem 

igaz! Szétszedni is épp elég nehéz volt ezt a vacakot! Nagyszerű lenne, 

ha segítenének felállítani. 



– Úgy van – helyeselt Demi. – Ellie biztosan hullafáradt már. 

Hamarosan le kell dőlnie. 

Grace szeme odavillant Demire – honnét ez a hirtelen aggódás? –, és 

rádöbbent, a lányok nem fogják fel, hogy ő már kívül szeretné tudni a 

férfiakat a házon. Maga se tudta, miért, de úgy érezte, nyugodtabb lesz, 

ha már elmentek. 

– Megyek és felhozom a bort – ajánlotta, akkor mutatva ki a 

vendégszeretetét, amikor mindenki el van foglalva valamivel. 

Mire visszatért a borral és a poharakkal, a futonágy már majdnem 

egyben volt. Demi a cihával küzdött, míg Ellie a párnákat gyömöszölte 

bele a huzatokba. 

– Szédületesen csinálták – mondta a felbukkanó Grace-nek, aki a 

borosüveget a hóna alatt, a poharakat az ujjai között fogta. – Seperc 

alatt összerakták nekem. 

– Igazán kedves – ismerte el Grace. – Óhajt egy pohár claret-t? Mert 

úgy láttam, a másik bor nemigen nyerte el a tetszését. Semmi különös. 

Abból az eresztésből van, amit Franciaországban vásároltunk a 

férjemmel néhány évvel ezelőtt. 

– Ő már nem a férjed – mondta Ellie. 

– Nem, de a bor attól még bor – erősködött Grace, és közben arra 

gondolt: mire jó ez a szőrszálhasogatás? 

– Apu legújabb felesége nem iszik – közölte Demi. 

– Úgy fested le apádat, mintha valami kékszakáll volna – tiltakozott 

Grace. 

Demi megvonta a vállát. – Hát, végül is ez már a harmadik felesége. 

– És az olyan sok? – kérdezte Ellie. 

– Igen – szólalt meg Flynn. – Az egynél több már sok. 

Grace ránézett. – Maga hányadiknál tart? 



– Ó, én is kékszakáll vagyok – mondta komoran a férfi. – A nejem 

nem bírta elviselni, hogy örökké építési területen kell élnie, és kisétált. 

Ingatlanfejlesztő vagyok. 

Grace hasztalan próbálta elkendőzni utálkozását. Ellie látta rajta, és 

gyorsan megkérdezte: – Na és a jelenlegi felesége? 

– Őt még nem találtam meg. 

– Akkor maga nem igazi kékszakáll – mondta Demi. 

– De ha rágyúr, még lehet az. 

– Az istenért! – lépett közbe Grace, mindenféle szempontból elege 

volt ebből a beszélgetésből. – Inkább igyunk. Maga megitta a teáját, 

Pete? 

– Köszönöm, igen. Nagyon finom volt. És megettem az összes 

kekszet. 

– Semmi gond, hatalmas készleteink vannak. 

– Ellie, vagy Demi, vagy bármelyikük szobájában vagyunk most, 

talán nem szeretné, hogy itt borozgassunk – jegyezte meg Flynn. 

– Egész nyugodtan. Tegnap én még diák voltam – mondta Ellie. 

– És terhes vagy! Nem ihatsz alkoholt! – Grace rettenetesen 

szégyellte magát, amiért megfeledkezett Ellie állapotáról, de hálás volt 

a kibúvónak, hogy megszökhet. 

– Leszaladok, és hozok neked valami üdítőt. 

Elillant, mielőtt bárki megszólalhatott volna, Flynn azonban 

utánaeredt a konyhába. 

– Igazából Pete és én már mennénk. Köszönöm a bort. 

– Nem is volt ideje megkóstolni. – Most, hogy a férfi távozni készült, 

Grace azt akarta, maradjon. – Mellesleg én tartozom köszönettel önnek, 

hogy segítettek a lányoknak az ággyal. 

– Ez csak természetes. És szeretnék még mondani valamit. 



– Mondja. – Miért nem beszél, ha mondandója van? Miért kell ezt 

ilyen baljóslatúan bejelenteni? 

– Amikor azt mondtam, ingatlanfejlesztő vagyok, nem úgy értettem, 

ahogy maga gondolja. 

– Én nem… 

– Maga nyilván azt hiszi, hogy valami lakóparkokat gyártok. Pedig 

nem. Én házakat vásárolok, és felújítom őket. 

– Ó. 

– Láttam, milyen képet vágott az előbb. 

– Nem akartam megsérteni. 

– Nem sértett meg, de az arcára volt írva, amit gondol. 

– Tudja, a családom rá akar venni, hogy adjam el a birtok egy részét 

építési teleknek, de nem fogom megtenni, képtelen vagyok. 

– Nem is szabad megtennie. Ide amúgy se adnának építési engedélyt. 

Grace elmosolyodott. – Hála az égnek! 

– Ezt a családjának is nyugodtan megmondhatja. 

– Megmondom, amint újra felhozzák a témát. 

– Akkor én megyek. Majd hívom, hogy mikor tudnánk beszerelni a 

Rayburnt. Sokat fog dobni a konyhán. 

– Az biztos. Nagyon kedves öntől… 

– Nem, nem az. Nálam fölöslegessé vált. 

Azzal Flynn kisétált, magára hagyva a zavart Grace-t. 

Ahogy a nő visszaindult a lányokhoz, észrevette, hogy az étkezőben 

égve maradt a lámpa, és hirtelen eszébe jutott. Felszaladt a lépcsőn. – 

Hé, csajok! Soha nem találnátok ki, mi történt, míg elvoltatok! 



HETEDIK FEJEZET 

– Mi történt? – nézett fel Grace-re Ellie és Demi a 

párnapofozgatásból. 

– Azt hittem, kísértetet látok, de kiderült, hogy festmény! – mondta 

Grace. – Gyertek, nézzétek meg! Hozzátok a poharakat meg az üveget. 

Jaj, Ellie! Rólad megint megfeledkeztem. 

– Rá se ránts! Most inkább nézzük meg azt a festményt! 

– Hú, de izgi! – lelkendezett Demi, aki túl sietve hajtotta fel a borát. 

– Nem feltétlenül – mondta Grace. – Talán csak egy értéktelen 

mázolmány. Éppen elemlámpáért mentem, hogy alaposabban 

szemügyre vegyem, amikor Flynn megérkezett. 

– Irtó kedves, nem? – így Ellie, egy pillanatra megfeledkezve Grace 

nagy újságjáról. – Rendes tag – bökte oldalba Grace-t. 

– Az – ismerte el Grace. 

– Igazán vonzó a maga markáns, csiszolatlan módján. 

– Szerintem hajts rá, Ellie – mondta Grace, szándékosan félreértve a 

lány szavait. – Flynn biztosan örülne egy készen kapott családnak. Nem 

említette, hogy lennének gyerekei. Biztos vagyok benne, hogy te vagy, 

aki kell neki. 

– Az nem én vagyok, te buta, hanem te! 

– Apu sokkal jobban néz ki – kapcsolódott be Demi, és morcos 

pillantást vetett Ellie-re. – Azonkívül – egyszerre kimerültén, 



pityergősen csengett a hangja – légyszi, ne zúgj bele! Elegem van a 

szerelmespárokból! 

Grace megállt félúton lefelé a lépcsőn, és szembefordult Demivel. – 

ígérem, a leghalványabb esély sincs rá, hogy még egyszer az életben 

szerelmes legyek. Úgyhogy emiatt ne izgulj. Én mindig itt leszek 

neked. 

– Még akkor is, ha igazából nem vagy a mostohaanyám? 

– Mindegy, ki vagy. Én lemondtam a férfiakról. – Odasandított Ellie-

re, aki persze csalódottnak tűnt. – Szóval csak ne játssza a kerítőnőt, 

Summers kisasszony! 

Ellie megvonta a vállát. – Hát jó. Én se örülnék ám, ha belezúgnál 

valakibe, mert útban lennék a szerelmi fészekben. 

– Az ég szerelmére! – nevetett Grace nézzük meg a festményt, bár 

jobb lenne kivárni a reggelt. 

– Azt már nem – tiltakozott Ellie –, már felcsigáztál minket. De 

ennünk is kéne. Mindjárt éhen halok. 

– Tényleg! – élénkült fel Demi. – Hoztunk kínait. Csak meg kell 

melegíteni. 

– Pazar! Vacsora elvitelre… milyen dekadens. – Grace tudta, hogy a 

két lány furcsa szemeket mereszt rá, ezért megmagyarázta. – Edward… 

– Nem kedvelte a házhoz szállított ételeket – – fejezte be helyette 

Ellie. – Na, gyerünk, nézzük meg a festményt, aztán nekiesünk a 

kajának. Megveszek egy kis ráksziromért. 

Grace begyűjtötte az elemlámpát, és mutatta az utat az étkezőbe. – 

Talán nem is olyan érdekes, de ahogy elhúztam a függönyt… 

– Nekem azt mondtad, soha nem szoktad elhúzni – emlékezett Ellie. 

– Merthogy túl kényes az anyag. 



Grace savanyú képet vágott. – Nem szoktuk elhúzni, de ezt most 

elfelejtettem, és a függöny darabokra hullott. Aztán azt hittem, 

kísértetet látok. 

– Miért? – kérdezte Demi felvillanyozva és rémülten. 

– Ezért – mondta Grace, az elemlámpával a spalettára világítva. 

Demi felsikkantott, a szájához kapta a kezét, azután csönd lett. A 

hold besütött az ablakon, az árva villanykörte sápadt fényt adott. Az 

elemlámpa kiemelte a festett alakot. 

– Hűha – álmélkodott Ellie néhány másodperc elteltével. – Már 

értem, miért hitted, hogy kísértet. Nagyon réginek látszik. – Közelebb 

lépett. – Azt hiszem, ez Éva. 

– Összeráncolta a szemöldökét. – Nem tudom megállapítani, hogy 

magára a spalettára festették, vagy egy külön táblára, amit utána 

erősítettek rá. 

– Édes istenem – suttogta Grace. 

– Mi az? – kérdezte Demi, aki még mindig nem tért magához. 

– Semmi. Csak eszembe jutott, hogy… – Témát váltott. – Mi lenne, 

ha most megvacsoráznánk, aztán majd nappali fényben rendesen 

megvizsgáljuk? Ne menjen pocsékba a kínai. 

– Mi a baj, Grace? – kérdezte Ellie. 

– Semmi, csak… 

– Ne csináld ezt, Grace! Találsz egy csodás festményt, és nem 

ugrándozol örömödben? Hallgattam valamennyi művészettörténetet az 

egyetemen. Ez a kép nagyon értékes is lehet! 

– Épp ez a baj – magyarázta Grace. – Mit szól majd a nővérem, ha 

megtudja? 

– Arra célzol, hogy magának akarja majd a festményt? 

Grace bólintott. – Előfordulhat. Allegra és Nicholas képes rá. 



– Nagyon éhes vagyok – szólalt meg Demi, aki nemigen koncentrált 

Ellie és Grace beszélgetésére, ugyanis egyfolytában a festményt 

bámulta. 

– Menjünk enni – értett egyet Ellie, mert maga is megéhezett, és 

tudta, hogy Grace teljesen össze van zavarodva. 

Grace a villanykapcsoló mellett állva várta, hogy Ellie meg a kissé 

spicces Demi elhagyja a szobát. Azután rácsukta az ajtót a holdsütötte 

festményre, és azon merengett, vajon mit fedezett fel. Ha csak egy 

amatőr kéz pingálmányát, akkor minden rendben. Ha viszont csakugyan 

olyan régi és különleges a festmény, ahogy Ellie hiszi, az a 

legkülönbözőbb problémákat veti fel. Vagy éppen hogy ez lesz a 

megoldás? 

– Na szóval – mondta Grace másnap reggel, elnézve, amint Demi 

vajat ken egy előzőleg apró négyzetekre felvagdalt pirítósra. – Mi 

legyen a program? 

Demi ásított. – Szerintem én visszafekszem egy kicsit. 

Grace gyanította, hogy Demi pusztán udvariasságból kelt fel 

nagyjából ugyanabban az időben, mint ő meg Ellie, és úgy gondolta, 

csakugyan ágyban a helye, ha másnaposság kínozza. Demi a múlt éjjel 

több bort ivott a kínai mellé, mint amennyi megengedhető lett volna. 

– Fáj a fejed, Demi? – kérdezte tőle Grace. 

– Nem, dehogy. Csak fáradt vagyok. 

– Hát – szólalt meg Ellie –, én nagyon szeretném még egyszer látni a 

festményt. 

Egy pillanatig csend volt. – Á, igen – reagált Grace. – Hát persze. A 

festmény. 

Grace igazából nem felejtette el a festményt, de agyának egy olyan 

zugába rejtette, ahol azokat a dolgokat tárolta, amelyekre nem akart 



gondolni. Edwardot is megpróbálta bezsuppolni oda, de ő túlnőtt a hely 

méretein. 

– Abból még nem lehet baj, ha megnézzük, és minél többet tudunk, 

annál jobb. „Az információ megvéd”, vagy hogy is szokták mondani. 

– Igazad van. Menjünk, nézegessük egy kicsit. Jössz, Demi? Vagy 

visszabújsz az ágyba? 

– Megyek veletek, semmi jóból nem szeretnék kimaradni. 

– Akkor gyerünk – javasolta Grace, de Ellie-nek az volt az érzése, 

hogy hiányzik belőle a kellő lelkesedés. 

Ellie óvatosan eltávolította a függöny még fent lógó maradékát, és 

összegöngyölte a padlón heverő darabbal. Csak ezután emelte a 

tekintetét a festményre. 

Az alak, aki akkor este a szívbajt hozta Grace-re, egy meztelen nő 

volt, ennyi tisztán látszott, ám a részleteket jobbára homály fedte. 

Ellie közelebb lépett. – Csúnyán megpenészedett szegénykém! 

Vajon mióta rejtőzködött a függöny mögött? 

Demi felnevetett. – Talán bújócskázott, és senki se jött megkeresni. 

– Elég rosszul fest – ismerte el Grace. – Nézzétek csak, az ott egy 

lyuk. Vajon mi csinálhatta? 

– Nyilván egér – mondta Ellie. 

– Csak nehogy patkány legyen – szörnyülködött Demi. 

– De nézzétek a részleteket! A sok szép virágot meg állatot. Ott egy 

kisnyúl! – Ellie teljes eksztázisban volt. 

– Nincs rajta sok ruha – jegyezte meg Demi. – Azt hittem, mindig 

eltakarják a kezükkel az intim testtájakat. 

– Botticellire gondolsz? – kérdezte Ellie. – Milyen igazad van! Ez itt 

kifejezetten… szemérmetlen. 



– És erősen károsodott – mondta Grace. – Nem hinném, hogy érne 

valamit. Te mit gondolsz, Ellie? 

Ellie rámeredt. – Viccelsz! Szerintem ez valami régi mester 

munkája! 

– Vagy inkább a szeretője – tette hozzá Demi készségesen. 

Grace a mostohalányára tekintett. – Amikor még velünk éltél, nem 

mertél volna ilyeneket mondani. 

– Bocsánatot kérek. 

– Nem! Ez klassz. Viccelni jó. Nem igaz, Ellie? 

– Volnátok szívesek abbahagyni a fecsegést? A másik oldalon lennie 

kell még egy festménynek. Nem hinném, hogy a hölgy magányosan 

töltötte a hosszú-hosszú éveket. 

– Hát, elég kihívóan illegeti magát – mondta Demi belemelegedve. 

Grace elfojtott egy sóhajtást. Ellie nem is figyelt oda. 

– Álomszép. Figyeljétek meg, ahogy ez a páfránylevél elvezeti a 

tekintetet a… 

– Puncijához? 

Grace elszörnyedt Demi szóválasztásától. – Mit szólna Edward? – 

Költői kérdés volt, nem is méltatták válaszra. 

– Benézhetek a másik függöny mögé? – kérdezte Ellie. 

– Szerintem ez Éva. Látjátok? Ott a kígyó is, bár nehezen kivehető. 

Bevakult a lakk. Teljesen elszíneződött – tette hozzá, hogy a többiek is 

értsék. – Lefogadom, hogy a másik függöny mögött meg Adám van. 

– És épp eszi az almát – mondta Demi. 

– Hozok széket, és leszedem a függönyt – ajánlkozott Grace. – Ne 

tegyünk kárt a selyemben, ha egy mód van rá. 

Ellie nem tett megjegyzést, de az Évát rejtő függönnyel történtekből 

kiindulva gyanította, hogy nincs esély a selyem megmentésére. Figyelte 



Grace-t, ahogy óvatosan leemeli a függönyt. Karjába nyalábolta az 

anyagot, alászállt a székről, és Ellie reményei beigazolódtak. 

– Csupa mocsok – mondta, ahogy finoman végigsimított a képen. – 

De ő az, Adám. Nézzétek csak! 

Ádám még Évánál is érzékibb jelenség volt. Hímtagja büszkén, 

fügefalevéltelenül meredezett. Leplezetlen sóvárgás bujkált a 

tekintetében, és kezüket kacér mozdulattal az orcájukhoz érintve, 

nimfák fickándozták körül, akik az eredeti biblikus történetben 

természetesen nem szerepelnek. 

– Azta! – csodálkozott Demi. – Nem tudtam, hogy ilyesmit is lehet 

látni régi festményeken. 

– Antik pornográfia – jelentette ki Grace. 

– Amit éppen hogy a kora miatt művészetnek tekintünk – mondta 

Ellie. – Évszázadok óta itt lehetnek már. A nagynénéd tudott a 

létezésükről? 

– Ha tudott is, soha nem szólt róla. Talán nem tetszettek neki. 

– Adnál valamit, amivel letisztíthatom őket? Valami puha rongyot. 

Szeretném alaposabban megnézni a képeket. 

Grace szíve szerint nemet mondott volna, de csak sóhajtott. – 

Mindjárt keresek valamit. – Meg se moccant. 

– Mi az, Grace? – kérdezte Ellie aggodalmasan. – Repesned kéne az 

örömtől. A festmények gyönyörűek, feltehetően egy igen kiváló művész 

keze munkái. 

Grace mélyet sóhajtott. – Te ezt nem értheted. Ha tényleg régiek, és 

valami nagy ember festette őket, akkor értékesek. Ha pedig értékesek, 

akkor a nővérem meg a bátyám követelni fogják belőle a jussukat. 

– Azt hittem, csak tréfáltál tegnap este. A testvéreid tényleg 

megtennék: levetetnék és eladatnák veled a képeket? – kérdezte Ellie 

megbotránkozva. 



Grace bólintott. – Mindent ők örököltek, ami nincs lekötözve. Én 

kaptam a házat, vagyis az én örökrészem nyilván lényegesen nagyobb 

az övéknél. Ezen képtelenek túltenni magukat. Ha megtudnák, hogy van 

egy értékes, régi festmény… 

– Kettő – szólt közbe Demi. 

– Két értékes régi festmény a falon, szerintem… 

– Dührohamot kapnának? – vetette közbe Demi. 

– Úgy valahogy – bólintott rá Grace. 

– Mindenesetre vizsgáljuk meg a festményeket – ajánlotta Ellie. – A 

testvéreidnek nem kell feltétlenül értesülniük a képek létezéséről. 

Milyen gyakran jönnek látogatóba? 

Grace ismét sóhajtott. – Nem túl gyakran, de a nővérem az utóbbi 

időben állandóan a nyakamon lóg. Úgy véli, most, hogy Edward elment 

és megjavíttattam a tetőt, el kéne adnom a házat. Képtelen felfogni, 

hogy magányosan is boldog vagyok itt. 

– De hát nem vagy magányos – mondta Demi. – Mi itt vagyunk. 

– Igaz – bólogatott Grace –, és ez se fog tetszeni neki. 

– Hadd nézzem meg a festményeket! – Ellie-t kezdte bosszantani 

Grace kedvetlensége. – A nővéreddel meg a bátyáddal később is 

ráérünk foglalkozni. Elvégre lehet, hogy ezek itt csak értéktelen 

mázolmányok. 

– Annyit még én is látok, hogy nem csak mázolmányok – mondta 

Demi. 

– Egyetértek – így Grace. – De nagyon megviseltek. 

– Te is meg lennél viselve, ha háromszáz évre függöny mögé 

dugnának! Na, hol az a rongy, hogy letöröljem róluk a piszkot? Nagyon 

óvatosan kell csinálni, nehogy megkarcolódjon a felszínük. 



– Tudom, hogy bolondnak tartasz, mert nem örülök – mondta Grace, 

mikor rálelt végre egy tiszta törlőruhára a mosogatóhelyiség egyik 

szekrényében. – Csak hát ezek a festmények nagyon megbonyolítják a 

dolgokat. 

– Nem, ha senki nem tud róluk – jegyezte meg Ellie. 

– De hát hogy lehetne titokban tartani? 

Ellie már nem törődött Grace titkolódzási vágyával, amint a 

törlőronggyal, egészen lágyan, végigcirógatta Adám finom 

ecsetvonásokkal kidolgozott mellkasát. – Lehet, hogy hülyeséget 

csinálok. 

– Akkor ne csináld. Inkább menjünk mosogatni – javasolta Grace. 

– Szerintem szakértőt kéne hívnod. Ezek itt akár remekművek is 

lehetnek. 

– Nem tehetem – közölte Grace. 

– Biztos egy vagyonba kerülne – értett egyet Demi, és ásított. – Hol a 

tévé, Grace? 

– Nincs tévé. Bocs. A plazmatévé Edwardé volt, én meg nem vettem 

másikat. 

Ellie a homlokát ráncolta. – Miért? Nem szeretsz tévézni? 

– Magányos leszek tőle – vonta meg a vállát Grace. – De vehetünk 

egyet – tette hozzá, mert nem óhajtott belemerülni az egyedüllét 

témájába. 

– Most? 

– Hát, nem. Nem azonnal. Vasárnap van, és bár tudom, hogy vannak 

helyek, ahol vasárnap is lehet televíziót bérelni, így hirtelen nem 

tudnám, merre keressem őket. 

– Tévét bérelni? – szólalt meg Demi, aki előtt nyilvánvalóan 

ismeretlen volt ez a fogalom. 



– A szüleimnek biztos van egy fölös készülékük. Régen volt egy a 

szobámban – mondta Ellie –, bár a képet nem lehetett rendesen 

beállítani. 

– Fel nem foghatom, hogy bírtad ki tévé nélkül – szörnyülködött 

Demi. 

Grace az ajkába harapott. – Amikor apád elhagyott, sok mindenről le 

kellett mondanom. 

Demi lesunyta a fejét, és a tornacipőjét kezdte bámulni. – Persze. 

Bocs, nem úgy gondoltam. 

– Jaj, nehogy ettől most rosszul érezd magad! Nem vagy felelős apád 

tetteiért. Csak meg akartam magyarázni. 

– Értem – mondta Demi. – De ha apám kikéri a véleményem, én 

bizony nem hagytam volna, hogy elhagyjon téged azért a tehénért. – 

Ellie felé fordulva: – Na és te? Neked biztosan volt tévéd. Nem tudnánk 

áthozni? 

– Csajok, én nem veszem el Ricktől a tévéjét. Elhoztam az ágyat, az 

ágyneműt, majdnem az összes lábast, és sok egyéb hasznos holmit. 

Nem foszthatom meg a srácot az egyetlen lehetőségtől, hogy bámulni 

tudja a focimeccseit! 

A kérdést megválaszoltnak tekintve Ellie témát váltott, hogy a 

számára legégetőbb problémát feszegesse. – Szóval, mi lesz a 

festményekkel? 

– Semmi – mondta Grace eltökélten. – Ugyanakkor – tette hozzá 

Ellie ábrázata láttán – töprengjünk még rajta mosogatás közben! 

– Valamit muszáj lesz tenni velük – mondta Ellie –, hogy megóvjuk 

őket a további romlástól. Úgy értem, lehet, hogy te csak a bajt látod 

ezekben a képekben, de a művészet érdekében gondoskodnod kell róla, 

hogy ne legyenek az enyészetéi. 



– Veszek új függönyt, hogy el tudjuk takarni őket – javasolta Grace, 

és kinyitotta az étkező ajtaját. A többiek elértették a jelet, és kisoroltak. 

– És gondolkozni fogok a dolgon. Arról azonban szó se lehet, hogy 

beengedjek ide egy restaurátort. Ha a festmények valóban 

helyreállításra szorulnak, egyedül te nyúlhatsz hozzájuk, Ellie. 

– Én csak egy volt művészeti hallgató vagyok! – tiltakozott Ellie. – 

Mit se tudok a restaurálásról! 

– Nálam többet tudsz – mondta Grace. 

– Meg is tanulhatod – toldotta meg Demi. – Biztos van róla valami 

az interneten. 

– A pokolba! Akkor nemcsak tévét, de számítógépet is kell venni. 

Esetleg nem hozhatnánk el a te otthoni gépedet, Dem? 

– Én nem megyek vissza oda! – hördült fel Demi. – Anyám ki se 

engedne többé! 

– Szörnyű, hogy milyen negatívak vagytok – mondta Ellie. – Az 

imént egy igazi remekművet csodálhattunk meg. 

– Eléggé illetlen darab – kommentálta Demi. 

– S talán nem is olyan remek – tette hozzá Grace. 

– Ti meg csak holmi tárgyi javakra tudtok gondolni – fejezte be Ellie 

a mondatot. 

– Most, hogy mondod, szerintem látogassunk el a szupermarketbe – 

javasolta Grace. – Tudom, hogy nem nagy mulatság, Demi, de be kell 

vásárolni. 

Másnap reggel Grace magukra hagyta a lányokat, és bement a 

városba. Szüksége volt némi magányra, és annak ellenére, hogy a 

megelőző napon mindent megvettek, ami csak kapható volt a 

szupermarketben, megfeledkeztek néhány alapvető tételről. Ezenkívül a 



helyi újságból is venni szándékozott egy példányt; biztosan lehozták 

már a cikkét – a csekket aznap reggel kapta meg. 

Nyugtalankodott is; Deminek folytatnia kéne a tanulmányait, s bár a 

múltban tökéletesnek tűnt a kis vásárváros, ahová a nagynénje harminc 

éven keresztül bevásárolni járt, most egyszerre veszített a vonzerejéből, 

hiszen nem volt sem megfelelő iskolája, sem buszjárata. Na persze a 

néninek soha nem kellett gyámolítania egy problémás kamaszt; Grace 

és testvérei kivételes módon szófogadók és jól neveltek voltak, s csak 

ritkán jöttek látogatóba. Gondűzésképpen Grace betért a helyi 

borszaküzletbe. 

A boltos örült, hogy látja. – Grace! De jó látni magát! Remek kis 

cikket írt az újságba, gratulálok! Hallom, a borkóstoló is nagyszerűen 

sikerült! 

Grace hátrányban érezte magát, mert nem tudta a férfi keresztnevét, 

és nem sejtette, hogy az viszont tudja az övét. – Szóval mégiscsak 

küldött hozzám egy kémet – mondta, Flynnre gondolva, akivel Ellie 

mindenáron össze akarta őt boronálni. 

A boltos válaszmozdulata csak felerészben volt bocsánatkérő. – Hát, 

az illető igen jártas ember, és valahogy le kellett tesztelnem magát, 

mielőtt beajánlom más borkereskedőknél. 

– Miért, ez a szándéka? Ebben az esetben már nem is haragszom a 

kém miatt. 

– Flynnt lenyűgözte az ön tudása. 

Grace visszanyelt egy sóhajt. Tébolyító, hogy bár a nők évtizedek 

óta jelen vannak, és nem is akárhogy, a borszakmában, a férfiak nagy 

általánosságban továbbra sem hajlandók belátni, hogy nem csak ők 

büszkélkedhetnek érzékeny ízlelőbimbókkal. 



– Mit tervez a következő alkalomra? – kérdezte a borkereskedő, 

akinek a nevét, gondolta Grace, szélsebesen ki kell derítenie. – Mit 

szólna az angol fehérborokhoz? Akad néhány első osztályú fajta. 

– Nincs semmi bajom az angol borokkal – mondta Grace, az 

igazsághoz nem egészen híven –, de az áruk egy kissé borsos. Talán ha 

már állandó rovatom lesz. Persze valamelyik magazint esetleg 

érdekelheti a dolog. Ha így lesz, azonnal szólok magának. 

– Vannak kapcsolataim egy szőlészetben – ajánlotta a férfi. 

– Talán adjon egy névjegyet. – Grace úgy érezte, ez mesteri húzás 

volt a részéről. – Felhívom, ha valakit érdekelne egy cikk az angol 

borokról. 

Amikor a névjegy gazdát cserélt, Grace lepillantott rá, és így 

folytatta: – Én New World fehérborokra gondolnék. Tudna adni 

árengedményt… Graham? 

– Tudja, mit, ingyen adom magának a bort, ha cserébe csinál nekem 

egy kis reklámot. 

Grace odaballagott a New World vörösborok polcához. – 

Méltathatom a segítőkészségét meg a széles borkínálatát, de csak akkor 

tudom ajánlani a borait, ha valóban jobbak másokénál. 

Graham elvigyorodott. – Akkor jól meg kell fontolnom, hogy mit 

adok a kezébe. 

– Ne feledje, a legtöbb ember ár alapján vásárol bort – mondta 

Grace. – A szupermarketekkel csak minőségi fajták vehetik fel a 

versenyt. 

Graham kijött a pult mögül, és felkapott egy árazógépet. 

– Mi a világ tehetősebbik felén élünk, Grace. A hétvégi turisták 

többsége tisztességes borral akarja itatni a barátait. 

– Az lehet, de ők nem olvassák a helyi lapot! 



– Talán nem, de van egy barátom, ételekről ír egy képes magazinba, 

amely tele van házak fotóival. Azt mondja, a borújságírójuk dobbantott. 

Akarja, hogy szóljak nála egy jó szót az érdekében? 

– Graham! Az csodás lenne! Pont erre van szükségem. Igazán 

lekötelez. 

– Szívesen, Grace. Manapság egyikünknek se könnyű a megélhetés. 

Segítsük egymást. 

Grace erős bűntudattal távozott a boltból, hiszen a helyi lapba 

továbbra is a szupermarketekben kapható borokról fog írni. Milyen 

kedves ember ez a Graham! Úgy kívánta megünnepelni a tényt, hogy 

talán sikerül betörnie egy minőségi magazin lapjaira, hogy elmegy a 

legközelebbi nagyvárosba, és vagy vásárol, vagy pedig bérel egy 

televíziót. Épp ideje már, hogy csatlakozzon a normális emberek 

táborához, és abban sem volt biztos, hogy Demi sokáig bírja tévézés 

nélkül. 

Grace távollétében, s mialatt Demi a szobájában rendezkedett, Ellie 

elmosogatta a reggeli edényeket, aztán, mivel korábban engedélyt kért 

Grace-től, elrendezte a tálalón a Ricktől meglovasított edénykészletet. E 

tevékenység elégtétellel töltötte el. Azután átszervezte a szekrények 

tartalmát, hogy minden kézre essen, majd pedig letakarította a 

tűzhelyet. Amikor a konyha már csillogott-villogott, és aranyesőágak 

pompáztak az asztalon egy kancsóban, sárga rügyeik még teljesen 

csukva, Ellie csak ekkor engedélyezte magának, hogy újból megtekintse 

a festményeket. 

Oly szépen mutattak a reggeli fényben, hogy kétség sem férhetett 

alkotójuk egyedülálló tehetségéhez s ahhoz, hogy alighanem neves 

művész volt. Az állapotuk azonban aggodalomra adott okot. A lakk 

sokat barnult az évekkel, és látszott, hogy nyirkosság érte. Helyenként a 



lakk levált, ott a festék is pattogzani kezdett. Elég sok penész rakódott a 

képekre, és az egerek is kárt tettek bennük, bár csak Éva lábánál rágtak 

szabályos lyukat a virágokkal telehintett fűbe. 

Lehet, hogy Grace el akarja dugni a festményeket a függöny rongyos 

selyempalástja mögé, de Ellie ezt már-már bűnnek érezte. Még ha soha 

nem teszik közszemlére, a képeket akkor is feltétlenül restaurálni kell. 

Természetesen méregdrága lenne a restaurálásuk, de Grace talán 

igényelhetne valamiféle támogatást. Ott a Nemzeti Védnökség. Az 

Angol Örökségvédelem. Segítenének vajon ezek a szervezetek? Vagy 

elbitorolnák Grace-től a házát, meg egy csomó pénzt, mielőtt egyáltalán 

foglalkoznának vele? 

Grace szavai – „egyedül te nyúlhatsz hozzájuk”- egyre ott zakatoltak 

Ellie agyában. Megrázta a fejét, úgy dünnyögte: – Jaj, Grace drága, van 

fogalmad, milyen összetett és körülményes munka ez? – Egy amatőr 

restaurátor örökre tönkretehet valami évszázadok óta fennálló szépet. 

Ellie még mindig a fülében hallotta a művészettörténet-tanárja 

dühkitörését a Sixtus-kápolna restaurálásáról, amit a professzor csak 

„kriminális túlrestaurálás”-nak bélyegzett. 

Mivel Ellie kurzusának nem volt része egy hétvégi kiruccanás 

Rómába, hogy a saját szemével is meggyőződhessen a dologról, a tanár 

szavainak nem volt igazi súlyuk sem az ő, sem pedig diáktársai 

számára; ám a professzorról eszébe jutott, hogy ő talán ismer egy 

restaurátort, vagy tud valakit, aki ismer. 

Ellie meghozta döntését. Előbb körbeautózza a vidéket vászonra illő 

házakat keresve – nem messze van is egy tündéri falucska, mely számos 

megbízás forrása lehet, főként, ha a kocsmában kezdi –, aztán 

visszamegy az egyetemre, és felkutatja Mr. McFaddent. 



Grace néhány órával azután ért vissza a városból, hogy Ellie 

távozott. A hátsó ajtón ment be a házba. – Hahó! – kurjantotta. – Van 

itthon valaki? Hoztam tejet meg egy kis kenyeret. 

Amikor nem kapott választ, egy pillanatra meglegyintette a magány 

szele, aztán észrevette a cetlit az asztalon. Fényképezni mentem, és 

felkeresem a művészettörténet-tanárom. Ja, és hívott a nővéred. 

Visszacsörögsz neki? Sürgős. 

Ekkor Demi battyogott be fürdőköntösben, a haja törülközőbe 

csavarva. 

– Szia, Grace. Épp melíroztam. 

– Az klassz. – Grace igyekezett tetszést színlelni. – Kíváncsi vagyok, 

milyen lesz majd szárazon. Most fel kell hívnom a nővéremet. 

– Csórikám – nézett rá Demi együtt érzőn. – Akkor magadra 

hagylak. 

– Köszi – mondta Grace felnevetve, aztán odahúzott a telefonhoz egy 

széket, rajta Ellie tarka horgolt párnáinak egyikével, és felkészült egy 

hosszadalmas szónoklatra. 



NYOLCADIK FEJEZET 

Ellie Bath felé vette az irányt, hogy felkutassa egykori 

művészettörténet-tanárát. Volt egy olyan érzése, hogy a professzor már 

visszavonult, de biztosra vette, hogy valaki meg tudja majd adni a címét 

vagy a telefonszámát. Életbevágónak érezte a küldetését. Amennyiben a 

festmények a jelenlegi állapotukban maradnak, megállíthatatlan lesz a 

pusztulásuk, és most, hogy már a fény hatásának is ki vannak téve, még 

tovább fakulhatnak. 

Kimerítően sok időbe telt, mire fellelt valakit a titkárságon, aki 

hosszas könyörgés árán végre hajlandó volt megadni neki a volt 

professzora e-mail címét. 

– Sajnálom – magyarázta a nő. – Az állásomba kerülhet, ha kiadom a 

diákoknak egy oktatónk címét. 

– Én már nem vagyok a hallgatójuk. 

– Akkor pláne. – Aztán a nő megenyhült. – Ebédidő van, úgyhogy 

használja nyugodtan valamelyik gépet. A jó ég tudja, milyen gyakran 

lép be a professzor. Talán az e-mail cím se él már. 

Miután Ellie elküldte az e-mailt, a titkárnő megkérdezte: – Miért 

keresi a professzort? 

– Szükségem van egy festményrestaurátorra. Gondoltam, ő talán 

ismer egyet. 



– Nos, a Yellow Pagesben megnézte már? – A nő elővarázsolt egy 

szakadozott példányt. – Mindig megéri belekukkantani. Ha nem talál 

semmit, próbálja a művészeti galériákat vagy a régiségkereskedőket. Ők 

biztosan ismernek restaurátorokat. 

– Maga zseniális – lelkesedett Ellie. – Hogy nekem ez miért nem 

jutott eszembe? Már nem is haragszom magára, hogy nem adta meg Mr. 

McFadden telefonszámát. 

Amint Ellie odalapozott a megfelelő szakaszhoz, számos 

festményrestaurátor nevére bukkant. Rásandított a nőre, és kacérkodott 

a gondolattal, hogy megkérdezi, használhatja-e a telefont, de mert nála 

volt a mobilja, inkább nem feszítette tovább a húrt. 

Keresett egy helyet az egyetem területén, ahol csend is van meg 

elegendő térerő is, majd átnézte a listát, amelyet készített. Kínos lesz 

felhívni valakit, és tanácsot kérni. Egyszerűbb dolga lenne, ha 

mindössze a tökéletes embert keresné arra a nagy szakértelmet és finom 

kezeket igénylő feladatra, hogy visszaállítsák Ádám és Éva lenyűgöző 

érzékiségének egykori fényét. Csakhogy lényegesen nehezebb lesz 

kisajtolni a szükséges tudnivalókat olyasvalakiből, aki feltehetően 

évekig képezte magát, és mindezt azért, hogy Ellie belekontárkodjon 

valamibe, amivel mások a kenyerüket keresik. 

Ráadásul azt se árulhatja el, hogy minek kérdezősködik. Ha tehetné, 

a humanitárius szempontok művészeti változatára apellálna – kérem, 

mondja el, mi módon menthetem meg ezeket a fantasztikus 

műalkotásokat! –, ám Grace titkolódzási kényszere megakadályozta 

ebben. Valami mást kellett kigondolnia. Egy elhaladó diákcsapat 

beszélgetésének foszlánya megadta neki a választ. 

– Jó napot kívánok – mondta a dölyfös hangú illetőnek, aki az első 

számnál felvette a telefont. – Művészéti hallgató vagyok, és 

tanulmányoznom kell a festményrestaurálás alapjait. Tudna esetleg… 



– Nem érünk rá diákokkal cseverészni. Sajnálom. 

Amikor a következő két szám hasonló eredményt hozott, Ellie 

taktikát változtatott. 

– Üdv, művészeti hallgató vagyok, és munkalehetőséget keresek. 

Nem kérek fizetést, két hétig ingyen dolgoznék magának. Bármit 

megcsinálok. 

Hosszas csönd, majd egy sóhaj. – Éppenséggel ráférne a 

műtermemre egy takarítás. Vállalja? 

– Igen, amennyiben lehetőségem lesz betekinteni a 

festményrestaurálás világába. 

– Miért? Csak nem akar betörni a szakmába? 

– Nincs kizárva – mondta Ellie, akinek rengeteg alkalma volt 

kiötölni a választ erre az egyértelmű kérdésre. – Elvégre 

képzőművészetből elég nehéz megélni. 

– Bah! Én nem úgy gondolok a munkámra, hogy ha ló nincs, szamár 

is jó. – Jézus! Ebből az emberből süt a rosszindulat! – Mesterségem 

egyszerre művészet és tudomány. 

– Gondolom – folytatta Ellie. – Ezért is szeretném tanulmányozni. – 

Keresztbe tette az ujjait. – Bánom, hogy az iskolában nem fordítottam 

elég figyelmet a tudományos tárgyakra, és szeretném ezt valahogy 

bepótolni. 

Újabb mordulás. – Hát akkor talán keressen fel, hogy megnézhessem 

magamnak. De nem leszek a gardedámja. Egyedül kell dolgoznia. 

– Egyedül leszek a műteremben? 

– Természetesen nem abban, ahol éppen dolgozom. 

Ellie hangtalanul szitkozódott. 

– Akar jönni vagy sem? – szegezte neki a kérdést a férfi, akinek talán 

szintén átkozódni támadt kedve. 



– Hogyne, persze. Kérem – válaszolt Ellie, és lemondott a tervéről, 

hogy felhív még néhány galériát, hátha talál valakit, aki készségesebb. 

Jobb lesz ott, a tett színhelyén, főként, ha csakugyan két hetet akar a 

tanulásra szánni. 

– Akkor rögtön jöjjön. Később nem érek rá. 

Ellie nem pont ezt szerette volna hallani, de kényszerhelyzetbe 

került. 

– Rendben. Mi a cím? 

Feszültséggel terhes pillanatok következtek, mialatt Ellie 

visszaszaladt a segítőkész titkárnőhöz egy darab papírért, hogy 

lejegyezzen kismillió információt a barátságtalan ember házának 

megközelítéséről. Végül Ellie azt mondta: – Egy órán belül ott leszek. 

– Egy órán belül! Csak húsz perc az út, az istenért! – És a férfi 

letette a kagylót. 

Ahogy Ellie visszabaktatott a parkolóba – miután köszönetét 

mondott a titkárnőnek (könnyen lehet, hogy még szüksége lesz rá) és 

leellenőrizte a címet –, komolyan fontolóra vette, hogy elfelejti a 

goromba restaurátort, akihez csak ilyen faramuci útvonalon lehet 

eljutni, és keres helyette mást, aki szívesebben osztja meg vele a titkait. 

Az az ember úgyse tud róla semmit, még a nevét, vagy ami ennél is 

fontosabb, a telefonszámát sem. De mire odaért a kocsijához, már 

elvetette a könnyebbik megoldást. A festményrestaurátorok világa 

kétségtelenül szűk és zárt. Ha Goromba urat egy kicsit is feldühíti Ellie 

elmaradása, szinte bizonyos, hogy híre megy a megbízhatatlanságának. 

Akkor már inkább odakeveredik valahogy, még ha csak az idejét 

pocsékolja is. 



Harmincöt perc alatt ért oda, ami nem kis teljesítmény, ha tekintetbe 

vesszük Bath utcáinak keskeny méretét meg az egyirányú utcákból 

adódó komplikációkat. Mi több, sikerült aránylag a közelben parkolnia. 

Bekopogott a tekintélyes, György korabeli házak egyikének az 

ajtaján. Ez se ütött el a többitől a sorban, ugyanis fel volt osztva 

lakásokra, de mert biztosan ez volt a jó cím, Ellie feltételezte, hogy a 

férfi otthon dolgozik, s hogy a festményrestauráláshoz nem kell sok 

hely. 

Az ember, aki ajtót nyitott, meglepően tiszta volt. Ellie valamely 

okból úgy képzelte, hogy csupa festék lesz majd, akár a művészek. 

Magas volt, karcsú, őszbe vegyülő fekete hajjal, és továbbra is 

ellenségesnek tűnt; lehet, hogy Ellie-nek harmincöt percébe telt odaérni, 

ám a restaurátornak még ennyi idő is kevés volt, hogy megszelídüljön. 

– Maga akar munkatapasztalatot szerezni? 

– Nem! – nyomta Ellie a kezét a férfi kezébe, és eltökélte, hogy jobb 

kedvre hangolja. Mosolygott, és erős szemkontaktust teremtett. – Ellie 

Summers vagyok. Azért jöttem, hogy két hétig ingyen dolgozzam 

önnek. Munkatapasztalatot iskolásán szerez az ember. 

A lány néma üzenete, hogy tudniillik olyasmit kínál, amit épeszű 

ember nem utasít vissza, mosolygásra késztette a restaurátort, 

nyilvánvalóan akarata ellenére. Ellie kénytelen volt beismerni, hogy 

nagyon vonzó a mosolya. 

A restaurátor megrázta a lány kezét. – Randolph Frazier. Bocsásson 

meg, de tizenhétnek néztem. Kerüljön beljebb. Kávét? 

– Inkább teát kérnék. 

– Fáradjon be. 

A tradicionális exteriőr után Ellie-t meglepetésként érte a tágas, 

padlásszerű tér. Természetes fény ömlött be a sok-sok hosszú ablakon, 

alighanem az összes létező falat kivették, és a lakás a szomszédba is 



átterjeszkedett. Az eredeti méretükben megőrzött ablakok mögött 

csodás panoráma tárult szem elé. 

Ellie nagyon is jól tudta, milyen egy műterem: zsúfolt, gyakorta 

piszkos odú, festékes a padlója, festékesek a falai, festékesek az ajtók. 

Ez a hely azonban, ahol kis teakonyha bújt meg az egyik ablak alatt, 

inkább laboratóriumra emlékeztetett, mint műteremre. Makulátlan 

tisztaság és rend uralta. Állványokon festmények, az egyiket éppen csak 

elkezdték restaurálni, a másik tökéletesnek tűnt. Két irdatlan asztal is 

volt ott, az egyiken még egy festmény feküdt a hátára fordítva. 

– Hűha – mondta Ellie, és képtelen volt megállni, hogy oda ne 

menjen az egyik állványhoz. Bernáthegyi kutya volt a képen, mely akár 

egy régi mester munkája is lehetett, olyan végtelenül élethű volt. Ellie 

egészen közelről tanulmányozta az állat tökéletesen megfestett 

szőrzetét, melegséget sugárzó nemes tekintetét, a nyakörv 

rézkarikájának fényét. – Ez csodaszép. 

– Az én ízlésemnek kissé szentimentális – jegyezte meg a férfi, aki 

feltételezhetően a restaurálást végezte. 

– Volt rajta egy csúnya szakadás, itt-ott felrepedezett a festék. A 

keret is sérült volt. 

Ellie még közelebb hajolt. – Hol volt a szakadás? 

– Nem látja? 

– Nem. 

– Próbálja ezzel. – A restaurátor nagyítólencsés szemüveget nyújtott 

felé, amivel meg is lehetett világítani a képet. – Ott nézze. 

– Mintha tényleg látnék valamit – mondta Ellie néhány 

másodpercnyi szemmeresztgetés után. – De épp csak hogy. 

Fölegyenesedett, és visszaadta a szemüveget. A restaurátor nem úgy 

volt jóképű, ahogyan Rick, de látott benne valami figyelemébresztőt, 

amit sok nő vonzónak találna. Ha nem lenne annyira ijesztő ember, 



Ellie azt gondolta, talán őt választaná futó kalandnak – a restaurátor 

biztos nem cirkuszolna, amikor bejelenti neki, hogy a kapcsolatuk csak 

egy időre szólt. 

– Szóval, miért akar betekintést nyerni a restaurálásba? – kérdezte a 

férfi, folytatva útját a konyhába. 

– Csak a szokásos okból. Lediplomáztam, és szeretném használni a 

tudásomat, de pénzt is szeretnék keresni. 

– Nincs szükség képzőművészeti háttérre ahhoz, hogy valaki 

festményrestaurátor legyen. Egy kémia szakos diplomával többre 

menne. 

Micsoda elcsüggesztő megjegyzés. – Ó. 

– Mármint – folytatta Randolph Frazier – ha kicsit is komolyan 

gondolja, el kell végeznie egy kétéves tanfolyamot, de oda csak akkor 

veszik fel, ha van természettudományos érettségije. 

Elemi matematika is elég volt hozzá, hogy Ellie rádöbbenjen, 

legkevesebb négy évébe telne megszerezni a festményrestaurátori 

képesítést, és bármennyire kedveli is Grace-t, és bármilyen értékesnek 

véli a festményeket, ez túlságosan nagy áldozat. 

– Nincs valami rövidebb kurzus, ahová nem kell az érettségi? 

A restaurátor méltóságán alulinak tartotta, hogy válaszoljon. – Vagy 

rendesen csinálja, vagy sehogy. Hogy issza a teát? 

Ellie felsóhajtott. Valószínűleg csak az idejét vesztegeti, de ha teázás 

közben fecsegésre tudná bírni a restaurátort, az talán akaratlanul is adna 

neki pár tippet. – Egy csöpp tejjel, cukor nélkül, köszönöm. Maga hogy 

került a szakmába? 

– Nálam másként alakult a helyzet. Tizenhat évesen gondoltam 

egyet, és elmentem nyári munkára, mielőtt folytatom a tanulást. 

Jelentkeztem egy állásra, valakinek pont egy szakképzetlen tizenhat 

évesre volt szüksége, és felvettek. Hónapokig nem engedtek festmény 



közelébe, de addigra fel is hagytam az ötlettel, hogy egyetemre megyek, 

mert már pontosan tudtam, mit akarok kezdeni az életemmel. 

– Tyűha! 

– Azért leérettségiztem, esti iskolában, csak hogy megnyugtassam a 

szüléimét, és hasznos volt. De, tudja, ez nem olyasmi, amit öt perc alatt 

meg lehet tanulni. 

Ellie a bögréjébe nézve rejtegette a csalódottságát. – Hát persze, én is 

tudom. Na és hogy lát hozzá? Először letisztítja a festményt? 

A restaurátor megdöbbenésétől Ellie menten elpirult.– Nem! Hiszen 

lehet, hogy valahol fellazult a festék. 

Ellie még vörösebb lett. Grace tábláin biztosan voltak fellazult 

festékfoltok. – Úgy érti, hogy a tisztogatással csak kárt tennénk benne? 

– Hát persze! Lejön tőle a festék. – A restaurátor összeráncolta a 

szemöldökét. – Miért vág ilyen bűnbánó képet? Rákvörös lett az arca. 

– Nem igaz! Akarom mondani… – Bárcsak beszélhetne a táblákról, 

de érezte, hogy ez az ember az utolsó, akinek elmondhatja. A 

restaurátor azonnal továbbadná a hírt valami magasabb szervnek. – 

Terhes vagyok – tette hozzá terelő célzattal. 

– Á, értem. Ez megmagyarázza a modorát. Nincs férjnél, igaz? 

– Ezt meg honnét a csudából állapította meg? 

– Nem hord jegygyűrűt, s még ha nem tizenhét éves, akkor is túl 

fiatal, és nem volna szüksége munkagyakorlatra, ha lenne férje, aki 

támogatja. Maga tényleg művészeti hallgató? 

Ez a nyomorult úgy olvas benne, akár egy nyitott könyvben! – 

Igazság szerint már majdnem négy éve lediplomáztam. 

A restaurátor felvonta a szemöldökét. – Szóval idősebb annál, 

amennyinek látszik. Miért érdekli a hivatásom? 

– Megmondtam! – Minek kell megkérdőjelezni egy tökéletesen jó 

magyarázatot? – Szeretnék megélni a művészetből. 



– Hát, annak nem ez a módja. Gazdag festményrestaurátorok nem 

léteznek. 

– Én nem gazdagságra vágyom! Csak meg akarok élni! 

– Még az is kérdéses. Ettől függetlenül szívesen látom magát, két 

hétig dolgozhat nekem ingyen. 

– De ugye nem csak a műterem-takarítás lesz a feladatom? Én 

igazából azt szeretném, ha kiképezne mint a tanoncát. 

– Körülbelül hét év a tanoncidő. És maga valamit még elhallgat 

előlem. 

Ellie felsóhajtott. – Igen. Sajnos ez nem az én titkom, úgyhogy nem 

mondhatom el. 

A restaurátor farkasszemet nézett vele, egy örökkévalóságig. Azután 

komótosan bólintott. – Na jó. Maga takarítja a műtermemet, én pedig 

mesélek a szakmáról. Lebilincselő téma. 

Megint elmosolyodott, jelzésértékűen, és Ellie elfojtott egy sóhajtást. 

Ez a férfi túl öreg ahhoz, hogy viszonyt kezdj vele, mondogatta 

magának, már a lépcsőn lefelé menet. Most pedig összpontosíts! 

Mialatt Ellie restaurátorvadászaton volt, Grace lenyelte a békát, és 

feltelefonálta a nővérét. 

– Á – mondta Allegra –, örülök, hogy visszahívtál. Szóval, arra 

gondoltam, hogy meglátogatnálak. 

– Jó lenne látni téged. – Grace keresztbe tette az ujjait, hogy 

hatástalanítsa a hazugságot. – De miért nem családostul jöttök? 

– Nem tereferélni akarok. Megkaptam a jelentést. Attól az embertől, 

aki átvizsgálta a házat. 

– Emlékszem. – Grace azon töprengett, van-e valamiféle jelentősége 

annak, hogy Allegra „házat” mondott „házadat” helyett. 

– Igen. Attól félek, szörnyű hírem van. 



Grace eltökélte, nem szerzi meg Allegrának azt az örömöt, hogy a 

füle hallatára összeomlik. – Küldj inkább egy másolatot a jelentésből. 

Ha nagyon igyekszem, biztos fel tudom fogni. 

– Nem hiszem, hogy egyáltalán elolvasnád! – folytatta Allegra, 

lepergetve Grace szarkazmusát. – Tudod, milyen vagy, ha arról az 

átokverte házról van szó. Képtelen vagy észrevenni a hibáit. 

– Szerintem nincs igazad. Például azzal is tisztában vagyok, hogy 

nagyon hideg. Mondtam már, hogy valaki adott nekünk egy Rayburnt? 

Egész más lesz vele a konyha. 

Pillanatnyi csend, Allegra gondolkozott. – Az ötlet kiváló. Egy 

tűzhely hozzáad az otthonosságérzethez, és egyeseket talán épp a 

hidegség ijesztene el a háztól. 

– Tessék? 

– Tudom, hogy nem fog tetszeni, szívem, de ha elolvasod ezt a 

jelentést, és átgondolod, mennyi pénzbe kerülne a javíttatás, rá fogsz 

jönni, hogy muszáj eladni a házat. De ne aggódj – tette hozzá Allegra; 

alighanem érezte, hogy némileg túljátszottá a szerepét. – A rád eső 

részből telik majd egy szép kis kuckóra. 

Grace egy darabig a körmeit nézegette, hogy olyan benyomást 

keltsen Allegrában, mintha az általa mondottakat fontolgatná. Azután 

lenyelt egy sóhajt. – Allegra, miből gondolod, hogy most egyszerre el 

akarom adni a házat? Eddig se akartam, hiába unszoltál. 

– Mert nem lesz pénzed a korhadás kezelésére. 

Korhadás. Milyen baljós szó. – Ó. Miért, mennyibe kerül? 

– Ezt nem most fogjuk megvitatni. Szeretnék lemenni hozzád, hogy 

átbeszéljük a tervemet. Lényeg, hogy te nem tudod előteremteni a 

pénzt. Ezért én állom a költségeket, és majd kifizetsz, amikor eladtad a 

házat. 



Grace már majdnem megkérdezte: „Ha neked van pénzed, nem adnál 

egyszerűen kölcsön, és visszafizetem, amint tehetem?” De nem szólalt 

meg, mert tudta, hogy Allegra nem adná oda neki a pénzt ilyen 

feltételekkel. – Csak mondd meg, mekkora összegről van szó, majd 

kitalálok valamit. Talán kölcsönt veszek fel. Végül is nincs jelzálog a 

házon. 

– Ha megteszed, egész hátralévő életedet azzal fogod tölteni, hogy 

visszafizesd a kölcsönt! – Allegra dühösnek tűnt, hogy Grace ilyen 

hamar talált egy megoldást, amelyben őneki nem osztottak lapot. 

– Nem számít, hisz egész hátralévő életemben ez a ház lesz az 

otthonom – mondta Grace mézesmázosan, holott valójában nem tette 

boldoggá a kilátás, hogy életre szólóan adósságba verje magát. 

– Ne idétlenkedj. Most is átmehetek hozzád, vagy holnap este. 

Grace-nek gondolkozási időre volt szüksége. – Most van egy kis 

dolgom Demivel. – Keresztbe tette az ujjait, és remélte, hogy Allegra 

nem kérdez rá, mi dolguk. 

Ez működött. Allegrát inkább a kivel érdekelte. – Demivel? A 

mostohalányoddal? Hogyhogy? 

– Nem is említettem? – Grace pontosan tudta, hogy nem említette, 

mert tudta, hogy Allegra éktelen botrányt csapna. – Demi hozzám 

költözött egy időre. 

– Az isten szerelmére, miért? Aligha te vagy… 

– A megfelelő személy, hogy egy tinédzserre vigyázzak? Hermia 

ugyanezt mondta, csakhogy Demi boldogtalan otthon. 

– Ez nevetséges! Egyedül nem tudod gondját viselni egy 

tinédzsernek! 

– Nem vagyok egyedül. Itt van Ellie, ő majd segít. 

– Ki az az Ellie? – Allegra éles hangjától kirázta az embert a hideg. 

– Nem meséltem még róla? Ő egy másik lakóm. 



– Ez úgy hangzik, mintha éjjeli menedékhelyet csináltál volna a 

házból! Bejelentetted az önkormányzatnál? 

– Nem! Mi közük nekik ehhez? 

– A helyi adó! Egy fő után fizeted. 

– Jól van, akkor majd bejelentem. Komolyan, Allegra, miért 

kifogásolod, hogy társaságom legyen – ráadásul mindketten nők –, ha 

Edward távozása óta hajtogatod, hogy őrültség egyedül élnem ebben a 

nagy házban… 

– Az nem ugyanaz! Ha lakóid vannak… 

– Ők nem úgy a lakóim! – Újabb füllentés, keresztbe tett ujjak. – 

Demi a mostohalányom… 

– Már nem. 

– Ellie pedig a barátom. És nagyra értékelném, ha nem ütnéd bele az 

orrod a dolgaimba! – Allegrának nyilvánvalóan túl sok ráérő ideje van. 

– A korhadás az én dolgom is, főleg, ha nekem kell fizetnem a 

javíttatást. 

– De nem kell fizetned! Mondd meg, mennyibe kerül, és kifizetem! 

– Nem tudod! 

A telefonvonalak kiválóan közvetítik a kárörömöt, fedezte fel Grace. 

Allegra alig bírta leplezni önelégültségét. 

– Ha nem mondod meg, mennyi, akkor nem is – Grace higgadtan 

beszélt, mintha a másiknak nehéz lenne a felfogása. Tudta, hogy 

felhergeli vele Allegrát. 

– Hát jó, te akartad! Harmincezer font! 

– Jézusom – hápogott Grace, nem játszhatta tovább, hogy nem 

érdekli a pénz. – Mennyi? Hogy kerülhet ilyen sokba? 

Allegra dühe együttérzésbe fordult. – Ezért akartam személyesen 

elmondani. Tudtam, hogy megrázkódtatásként ér majd. Ezek a dolgok 



sajnos egy vagyonba kerülnek, és nem teheted meg, hogy nem 

foglalkozol vele, mert szétrohad körülötted a ház. 

– Ne túlozz! 

– Pedig így lesz. Ez most komoly, Gracie. Olyan probléma, amelyet 

nem söpörhetsz félre, hátha magától is eltűnik. 

Grace beadta a derekát. – Azt hiszem, tényleg jobb lesz, ha idejössz. 

Gyere át holnap este vacsorára, nyolc körül. 

Miután letette a telefont és a fülét dörzsölgette, ugyanis 

idegességében túl erősen szorította oda a kagylót, Grace csak ekkor 

fogta fel, hogy meginvitálta a nővérét vacsorára úgy, hogy nem lesz ott 

Edward, az ő védelmezője. Ez lesz az első ilyen alkalom, mióta a férje 

elhagyta. Régebben, még azelőtt, hogy feltámadt volna az érdeklődése a 

háza iránt, Allegra mindig túl elfoglalt volt, hogysem egy vacsora 

kedvéért a világ végére zarándokoljon, és elvárta Grace-től, hogy ő 

utazzon le hozzá Surrey-be. Mégis hogy gondolta ezt? 

Ellie holtfáradtan, de lázas izgalomban tért vissza. 

– Remek napom volt! Elmentem Bathba, hogy felvegyem a 

kapcsolatot a volt művészettörténet-professzorommal… 

– Sikerült? – kérdezte Demi unottan. 

– Küldtem neki egy e-mailt, fogalmam sincs, eljut-e hozzá, viszont 

találkoztam egy menő festményrestaurátorral. 

– Ugye nem említetted neki a festményeket? – kérdezte Grace, 

akinek rossz napja volt, és hajlamos lett volna kiborulni. 

– Nem! Csak rábeszéltem, hogy vegyen fel szakmai gyakorlatra. 

– Az mit jelent? – kérdezte Demi. – Olyan, mint a munkatapasztalat-

szerzés? 

– Pontosan, csak az egyetemen szakmai gyakorlatnak hívják. 

– És hogy nevezik az egyetemen kívül? – kérdezte Grace. 



– Ingyenmunkának – felelte Ellie, és lerogyott egy székbe. 

– Szegénykém. És az én festményeim miatt csinálod. Földre szállt 

angyal vagy – hatódott meg Grace. 

– Grace nővére jön holnap vacsorára – újságolta Demi. – Én már 

találkoztam vele. Elég ijesztő. 

– Tényleg? Ó, Grace! Ő erőszakolta rád magát? 

– Nem, én hívtam meg, mert azt mondta, beszélnünk kell. Nemigen 

volt választásom. 

– És mit adsz neki enni? – kérdezte Ellie, aki jól tudta, hogy Grace 

nem egy konyhatündér. 

– Nem tudom. Zöldséget? 

– Marihuánát adsz a nővérednek vacsorára? – kuncogott Demi. – 

Baró! 

Grace morózus pillantást vetett Demire. – Szerinted melyiket a 

legegyszerűbb elkészíteni: a marhát, a bárányt vagy a sertést? 

– Igazából nincs különbség, csak ne egybesült hús legyen – mondta 

Ellie. – Ricknek sokszor készítettem, nagyon finom, de nehéz úgy 

összehangolni a dolgokat, hogy a körettel egy időben legyen kész. 

Ráadásul mártás is dukál hozzá. 

– Istenem, akkor mit főzzek? Allegra egy gourmand. Nem volt gond, 

amíg Edward velem élt, mert ő is nagy gourmand, és vagy szakácsot 

hívtunk, vagy Edward főzött. – Grace azon kapta magát, hogy elönti a 

sóvárgás, ahogy a konyhában tevékenykedő Edwardra gondol. Ő 

minden apróságra odafigyelt. Házasságuk első napjaiban, a munkából 

hazatérve, kis ínyencfalatkákat készített Grace-nek. 

Megrázta a fejét, hogy elűzze a szomorúságot. Pedig az utóbbi 

időben egész jól volt már, csak az idő hetven százalékában gondolt 

Edwardra. Nem eshet vissza! – Másrészt viszont – folytatta pergősen –, 

bár én hívtam meg Allegrát, ő kényszerített bele. Majd azt eszi, amit mi. 



Rendelünk valamit, és Allegra csirkekormát fog enni, mint szinte 

mindenki ebben az országban. 

– Hogy mit? – kérdezte Demi értetlenül. 

– A nemzet eledelét – magyarázta Grace. 

– Főzzek én? – ajánlkozott Ellie, nem törődvén ezzel a kis kitérővel. 

– Mármint nem szeretnélek megfosztani a lehetőségtől, amennyiben 

örömmel főzöl, ha viszont… 

– Jaj, Ellie! – ölelte meg Grace a lányt. – Az csodás lenne! 

– De neked kell holnap bevásárolnod. Én szeretnék elolvasni pár 

művészeti szakkönyvet, nehogy holnapután felsüljek a restaurátornál. 

– Ez csak természetes! Ugye biztosan nem szóltad el magad a 

festményekről? – A főzés problémája megszűnt, így Grace most azon 

kezdett aggódni, hogy Allegra felfedezi az ő rejtett kincsét. Nagyon is 

lehetségesnek tűnt, hogy valami körmönfont gyakorlati kódex arra 

kötelezi a művészeti szakértőket, hogy jelentést tegyenek a fontosabb 

felfedezésekről valamilyen magasabb szervnél, ily módon őrizve meg a 

műkincseket az utókornak. – Függönyt is kell vennem – tette hozzá, 

fennhangon gondolkodva. 

– A függöny mennyiben akadályozza meg Ellie restaurátorát abban, 

hogy tudjon a festmények létezéséről? – kérdezte Demi. 

– Nem rá gondoltam, hanem Allegrára. Van nála egy állapotjelentés 

a házról, azt akarja megbeszélni. Lehet, hogy mindenhová be akar majd 

nézni. 

– Akkor inkább a régi függönyt tegyük vissza – javasolta Ellie. – Az 

újat rögtön kiszúrná. Főleg, ha készen veszed. 

– Adományboltban vagy ócskásnál venném – mondta Grace. 

– Irdatlan nagyok azok az ablakok, Grace – figyelmeztette Ellie. 

– Hát akkor megnézzük, fel tudjuk-e tenni a régi függönyt. A franc 

essen a nővérembe! 



– Ejnye-bejnye, vigyázz a szádra! – így Demi. 



KILENCEDIK FEJEZET 

Ahogy a bevásárlótáskájából felcsendült a „Jingle Bells”, Grace 

összerándult ijedtében. Aztán eszébe jutott, hogy kölcsönkérte Ellie 

mobilját, és alighanem a lány hívja, mert lefelejtett valamit a 

bevásárlólistáról, aminek Grace épp a teljesítésén fáradozott. Előkotorta 

a telefont, és keresett a szupermarketben egy kevésbé forgalmas helyet. 

– Halló? 

– Üdv. 

Flynn volt az. Oly furcsa volt épp a szupermarketben meghallani a 

hangját, hogy Grace még bele is pirult. 

– Demi adta meg a mobilszámát. Van nálam egy láda bor önnek, és 

Demi azt mondta, útban hazafelé esetleg beugrana érte. 

– Ó. Miféle bor? 

– Graham küldte. Csak téves címre ment. 

– Ki az a Graham? 

– Tudja, a borszaküzletből. Azonkívül valamikor a közeljövőben 

átmennék beüzemelni a Rayburnt. Esetleg ma este? Hamarosan 

elutazom, és szeretnék még előtte túlesni rajta, mert mikor visszajövök, 

nagyon elfoglalt leszek; ellenkező esetben nyár lesz, mire használatba 

tudja venni a tűzhelyet. 

Grace elméjének egyik fele egy csomag shiitake gombát 

tanulmányozott, és azon tűnődött, lehet-e íze valaminek, ami szárított 



fadarabkákra hasonlít, míg a másik fél azon töprengett, vajon Flynn 

jelenléte a házban elterelné-e Allegra figyelmét. 

– Hát. A nővérem jön vacsorára. 

– Szóval van egy nővére? Hasonlít magára? 

– Cseppet sem! Ő mogorva és akarnok. 

– Pont mint maga. 

– Én nem vagyok akarnok – mondta Grace, magában beismerve, 

hogy a „mogorva” szó találóan jellemzi, amikor Flynn közelében van. 

Edward mellett bezzeg mindig behúzta a tüskéit. 

– Akkor átmenjek este, vagy sem? A vízszerelést most nem tudom 

megoldani, úgyhogy a vizet még nem fogja felmelegíteni, viszont 

meleg lesz tőle a konyhában, és tud főzni rajta. Talán ez az utolsó 

esélye egy kis melegségre a következő karácsony előtt. 

– Nem vettem még meg a csövet, miegymást, amire azt mondta, 

szüksége lesz. – Grace furcsamód feszengett. Oly bizarr volt Flynn-nel 

beszélgetni a nyüzsgő szupermarket közepén. 

– Számítottam erre. Viszek mindent, s mint mondtam, vízszerelésre 

úgyse lesz időm. Hat körül érkezem. 

– Hatkor. Rendben. A nővérem nyolcra jön. 

– Addigra talán végzek is. – Flynn felnevetett. – Nem akarhatjuk, 

hogy a nővérkéje rajtacsípje magát egy ír férfival a konyhában. 

Mivel Allegra hajszálra így reagálna Flynnre, Grace azt mondta: – 

Ellenkezőleg. Épp arra gondoltam, hogy örülnék, ha ön is ott maradna 

vacsorára. Ellie fenséges lakomával készül. 

– Ó. 

– Na, döntse már el! – Grace nem akart túlságosan lelkesnek 

mutatkozni. – Bent vagyok a városban, és ha Ellie-nek több hozzávalóra 

van szüksége, nekem kell mindent bevásárolnom! 

– Maga aztán tudja, hogy kell levenni egy férfit a lábáról. 



– Bocsásson meg, ha udvariatlan voltam. Általában nem a 

szupermarketből szervezem a társas életemet. 

– Társas élet? – Grace hallotta a hangján, hogy mosolyog. – Szóval 

előléptetést kaptam. 

– Az isten szerelmére! – Grace érezte, hogy lángvörös lesz az arca. – 

Jön, vagy sem? 

– Hatkor ott vagyok, és viszem a bort, amit Graham tévedésből 

hozzám küldött. Bár nem látok közte semmi ihatót. Inkább én is viszek 

egy üveggel, valami tisztességesebb párlatot. 

– Rengeteg borom van, köszönöm! – mondta Grace, és bontotta a 

vonalat. Mi van ezzel az emberrel? Grace a világ összes többi 

halandójával angyalian kedves volt, Flynn Cormack, vagy Cormack 

Flynn, vagy hogy is hívják mellett viszont undok hárpiává változott. 

Ahogy beejtette a telefont a táskájába, visszaszívta az „undok 

hárpiát”, és rádöbbent, hogy nem Flynn az egyetlen, akivel mostanság 

erőteljesebb hangot ütött meg. Allegra és Hermia, de bizonyos 

mértékben még Edward is megismerhette Grace nyelvének élét. Talán 

ez a felnőtté válás, hogy már nem hagyja magát elnyomni két 

zsarnokoskodó testvérétől meg egy dinamikus férjtől. Aztán újból 

előhalászta a telefont. Jobb, ha szól Ellie-nek, hogy Flynnt is meghívta 

vacsorára; így biztos több sertésszeletre lesz szükség. 

Amikor Grace rákanyarodott a felhajtóra, az volt az első gondolata, 

hogy Ellie kis Citroenje átalakult két jóval nagyobb, újabb kocsivá. 

Aztán felfogta, hogy bekövetkezett az elkerülhetetlen látogatás 

Hermiától és Edwardtól, s hogy Ellie nincs otthon. Grace remélte, hogy 

Demi is vele van, másképp nehéz lesz kivédeni egy gyerekrablási 

kísérletet, amennyiben Hermia és Edward arra készülnek. Ugyanakkor 



valahol sejtette, hogy igazából nem akarják visszakapni Demit, 

különben előbb jöttek volna. 

Mindketten a kocsijuk mellett várakoztak, karba font kézzel, és 

ellenségesen méregették egymást. Amikor Grace leparkolt, 

hátrafordultak, és innentől kezdve feléje irányozták a gyűlöletüket. 

Ahogy meglátta őket a visszapillantó tükörben, Grace derekasan 

küzdött a pánik ellen, ám a gyomra menten reszketni kezdett, mintha 

motorra kapcsolták volna. 

A hátsó ülés felé fordult, színleg azért, hogy összenyalábolja a 

szatyrait, de valójában csak időt akart nyerni. Emlékeztette magát, hogy 

mindkettőjüknek óriási szívességet tesz, és erre hamarosan ők is rá 

fognak jönni. Emellett épp ideje, hogy ne rettegjen többé Hermiától, és 

ne féljen, egy másfajta félelemmel, Edwardtól. 

Mire kikászálódott a kocsiból, már kimondottan harctéri hangulatban 

volt. 

– Szervusztok. – Biztosan utálják, hogy egy kalap alá veszi őket. – 

Egy pillanat. Csak beviszem a vásárlást. Régóta vártok? 

– Negyedórája – csattant fel Hermia. – Hol jártál? 

Kedve lett volna azt felelni: „az operában”, de inkább válasz nélkül 

hagyta a kérdést, letette a szatyrait a bejárati ajtó előtt, és kotorászni 

kezdett a táskájában a kulcsért. 

– Hol van Demeter? – kérdezte Edward, mindjárt a lényegre térve. 

– Nem tudom – felelte Grace ajtónyitás közben. – Gondolom, Ellie-

vel, a barátnőmmel van, de biztos hagytak valami cédulát. Segítenétek a 

szatyrokkal? 

Hermia és Edward kelletlenül segített Grace-nek behordani a 

szatyrokat a házba, azután követték őt a konyhába. 



– Á. Itt is van a cetli – mondta Grace, és hallatlanul megkönnyebbült, 

hogy tényleg hagytak neki írást. Ellie-vel elmentünk venni valamit a 

hajamra, nemsokára jövünk, állt a papíron. 

Ne siessetek annyira, gondolta Grace, ahogy berámolta a hűtőbe a 

romlandókat, ha nem akarod, hogy a szüleid lássák, mit műveltél a 

hajaddal. 

A többi holmival, amit vett, egyelőre nem törődött – miért előnyös 

egy hideg ház? hát például ezért –, és feltett vizet forrni. 

– Talán fáradjunk át a szalonba – ajánlotta. Képtelen volt kávét 

főzni, vagy bármi mást csinálni úgy, hogy ezek itt állnak fölötte, akár 

két egymást gyűlölő, életre kelt márványszobor. 

A hallig jutottak, amikor megszólalt a csengő. Ellie érkezett haza 

Demivel. Ellie-nek volt kulcsa, de a kocsik láttán nyilván nem merte 

használni. Ahogy Grace ajtót nyitott, azon tűnődött, mennyi rábeszélés 

vagy akár erőszak kellett hozzá, hogy Demi hajlandó legyen kiszállni a 

kocsiból; biztos halálra rémült, amikor meglátta nemcsak az egyik, 

hanem mindkét szülő kocsiját. 

– Demeter! – vijjogta Hermia. – Mit tettél a hajaddal? 

– Szia, mama – köszönt Demi. 

– Szia, szívem – mondta Edward, és megölelte a lányát. 

Amikor Grace utoljára hallotta tőle ezeket a szavakat, valamikor 

régen, akkor még neki szóltak. Határozottan jobban vagyok, gondolta, 

hisz épp csak egy picikét fáj. 

– Áruld már el nekem, Grace – kezdte Hermia apa és lánya 

ölelkezése közben –, hogy bírtad rávenni Edwardot, hogy vegyen neked 

egy ilyen szuper kocsit? Veled sokkal bőkezűbb volt, mint velem 

valaha is, pedig nekem két gyereket kellett eltartanom! 

Grace jól tudta, Edward nagyvonalúságának egyik oka az volt, hogy 

ő, Grace, jól fogadta a férfi bejelentését, hogy talált magának valaki 



mást, és utána se állt a férje útjába. Grace-t akkoriban az a halvány 

remény vezérelte, hogy ha civilizáltan és józanul viselkedik, Edward 

talán visszatér hozzá. Férje utálta a jeleneteket, és Grace úgy gondolta, 

a cirkuszolással csak még fájóbbá tenné a kínokat. 

Szerencsére nem kellett válaszolnia, mert Hermia rájött, hogy illett 

volna megölelnie a lányát, mielőtt rákiabál, s ezt most igyekezett 

bepótolni. 

– Ez itt Ellie – mondta Grace Edwardnak. – Most nálam lakik. Ő 

Edward. 

– Üdv – mondta Ellie. – Készítsek kávét? – kérdezte Grace-től. 

– Az nagyon jó lenne – mondta Grace, és Ellie úgy látta, hogy egész 

jól állja a sarat. 

– Segítek! – ajánlkozott Demi. 

Grace már éppen tiltakozni készült, amikor Ellie azt mondta: – Kell 

még pár szék. Demi majd segít nekem behozni. 

– Nem kérünk kávét! – csattant fel Hermia. – Én csak a lányomat 

akarom visszakapni! 

– Kávé mellett megvitatjuk – mondta Grace, kinyitotta a szalon 

ajtaját, és örömmel konstatálta, hogy a szoba kora tavaszi napsütésben 

fürdik, pedig még mindig elég hideg volt. 

Hermia szinte köpte a szavakat: – Ha azt hiszed, majd pont veled 

fogom megvitatni a lányomat, hát nagyon tévedsz! 

– Ne legyünk modortalanok – javasolta Edward. – Grace ésszerű 

javaslatot tett. 

Te mindig kiálltál mellettem, gondolta Grace, ahogy Edward 

beterelte volt feleségeit a szalonba. 

Hermia zajosan megborzongott, amikor beléptek. 



Grace úgy tett, mintha nem venné észre, és azt mondta: – Megyek, 

szólok Ellie-nek, hogy kekszet is vettem, és hozok valami 

ülőalkalmatosságot. 

– Hol akadtál rá erre az Ellie-re? – kérdezte Edward. 

– Mondtam már, ő a barátnőm – felelte Grace, és nem hagyta magát 

megfélemlíteni a férfi acélos hangjától, felvont szemöldökétől. – 

Ideköltözött egy időre, és osztozunk a költségeken. 

– Ne beszélj, szóval a barátnőd? Én meg már azt hittem, szállóvá 

alakítod a házat – kapcsolódott be Hermia, rosszalló pillantást váltva ki 

a volt férjéből. 

– Jó lesz a kávé? – folytatta Grace, igyekezett fenntartani az udvarias 

légkört. – Vagy inkább teát kértek? 

– Én kávét – közölte Hermia. 

– Én is – csatlakozott Edward. – Talán vonuljunk az ablakfülkéhez, 

Hermia. Pazar kilátás nyílik a kertre. 

Grace eliszkolt; ambivalens érzések támadtak benne attól, hogy a 

volt férje az ő kertjét mutogatja a volt feleségének. Remélte, hogy 

értékelni tudják a szélben apró fejecskéiket billegető több száz nárciszt, 

amivel teleültette a kertet. 

– Nem merem sokáig kettesben hagyni őket – mondta Grace a 

konyhában. – Tarts velem, Demi, és hozz egy széket. 

– Nem, én segítek Ellie-nek! – ajánlkozott Demi rémülten. – Segít 

nekem feltenni egy hajkendőt. 

– Szívem, a szüleid már úgyis látták a csíkjaidat, és nem tehetnek 

ellene semmit. Gyere már! 

– Ne! Kérlek, Grace! Beviszem a kávét meg a székeket, de kérlek, ne 

kelljen a kelleténél előbb bemennem oda. 

Demi aggodalmas ábrázata láttán Grace-nek megesett rajta a szíve, 

így egyedül ment vissza a szalonba, egy-egy székkel a kezében, s épp 



idejében toppant be, hogy hallja Hermia szavait: – Istenem, káprázatos 

ez a ház! Persze istentelenül hideg. Grace nem érdemli meg! Értő 

kézben viszont valóságos aranybánya lehetne. 

Ez oly félelmetesen a nővérére emlékeztette Grace-t, hogy 

eltűnődött, nem beszélt-e össze Hermia és Allegra, és eszébe jutott, 

hogy a két nő futólag ismeri egymást. 

– A lányok azonnal hozzák a kávét. Addig foglaljatok helyet. 

Edward tartotta a széket Hermiának, aztán Grace-t is le akarta 

ültetni, de ő ellenállt. Nem óhajtott egy konyhaszéken gubbasztani 

Edwarddal és Hermiával szemközt. 

– Na és hogy ismerted meg a barátnődet, Ellie-t? – kérdezte Edward. 

– Sose említetted a nevét. 

– Nem, mert azután találkoztam vele, hogy elmentél. Művész. A 

munkája révén ismertem meg. Tökéletesen megbízható. 

Hermia felhorkant. – Bizalom ide vagy oda, Demeternek haza kell 

jönnie. Neki most a tanulásra kell koncentrálnia. 

– Ebben egyetértünk, a baj csak az, hogy Demi mellőzve érzi magát 

– mondta ki Grace bátran. – Mindkettőtöknek van új partnere, és Demi 

úgy érzi, hogy nincs időtök rá. 

– Tipikus tinédzseres önzés! – hördült fel Hermia. – Nekem mindig 

dolgoznom kellett, legalábbis mióta elhagytál – tette hozzá, zabos 

pillantást lőve Edward felé. 

– És ápolnom kell a kapcsolatomat… 

Edward felmordult. 

– Igen! – folytatta Hermia. – Valami időt magamra is kell szánnom. 

Egyébként minden percem Demeteré. 

– Az nem lehet valami sok – jegyezte meg Edward. – Mit csinálsz 

abban az időben, amit „magadra kell szánnod”? 



– Lejárok a tornaterembe, alkalmanként megmasszíroztatom magam, 

vagy elmegyek arckezelésre. Tudom, hogy te – egy grimasszal jelezte, 

hogy Grace-re céloz – nem törődsz a tested karbantartásával, ám az 

ettől függetlenül fontos. Edward is elhagyott téged, hiába vagy olyan 

fiatal, hogy a lánya lehetnél. 

Grace pontosan tudta, hogy Hermia a saját válása miatt ilyen keserű, 

ezért figyelmen kívül hagyta a döfést, s ahogy mozdulni látta az 

ajtókilincset, sietősen eldarálta: – Kérlek, ne hozzátok szóba Demi 

haját. Tisztában van vele, hogy csúf hibát követett el. 

Bejött Demi és Ellie. A holtsápadt Demi egy tealádát hozott, Ellie 

bögréket. Míg Demi felfordította a ládát, hogy asztal legyen belőle, 

Grace odasúgta Ellie-nek: – Csak négy bögrét látok! A tiéd hol van? 

– Én inkább elpakolom, amit vásároltál – mondta Ellie. – Nincs 

szükségetek rám, ez a család magánügye. 

– Úgy bizony – értett egyet Hermia. – Terád sincs szükségünk, 

Grace. 

– Dehogy nincs – mondta Edward olyan tekintéllyel, amellyel még 

Hermia se mert szembehelyezkedni. 

– Demeter! Te meg hova készülsz? 

– Széket hozok, apu! Ha engedélyezed – mondta a lány védekezőn. 

– Szedd a lábad – rendelkezett az apja, és Grace rádöbbent, hogy a 

múltban ő azért nem vitatkozott vele soha, mert Edward vérbeli 

parancsnok. 

– Helyes – mondta Edward, miután Demi csatlakozott hozzájuk; 

szegényke úgy ült ott, hogy közben egyfolytában a saját kezét bámulta. 

– Értsünk szót egymással. Hermia, igaz, hogy nincs időd Demeterre? 

– Minden nélkülözhető pennym és szabad percem az övé… – kezdte 

Hermia. 



– Ami a semmivel egyenlő – szólt közbe Demi. – Te meg Tod szünet 

nélkül nyaljátok-faljátok egymást. 

Grace-nek összerándult az arca, ahogy belegondolt, hogy ez a nő, aki 

Perseusnak és Demeternek nevezte el a gyermekeit, képes egy olyan 

férfival élni, aki a legközönségesebb szappanoperai névvel bír. Hermia 

tiltakozni készült. Edward feltartotta a kezét, mire mindenki 

elhallgatott. 

– Szeretnél inkább velem és Caroline-nal élni? 

Hermia örömtelen kacajt hallatott. – Azzal a cafkával! Egyetlen 

anyai hormon sincs a testében, pedig pumpáltak bele épp eleget! Majd 

pont egy rendetlen tinédzserre vágyik, aki mellett rögtön öregnek 

érezné magát! 

– Hermia…! – kezdte Edward. 

Grace kötelességének érezte, hogy közbeavatkozzon. 

– Edward, én azt hiszem, hogy Demi úgy érzi, nagyon friss még a 

kapcsolatotok az új feleségeddel, és Caroline nem látná őt szívesen. – 

Demi igazából önző ribancnak nevezte Caroline-t, ám Grace ezt 

bölcsebbnek ítélte nem megemlíteni. 

Edward nagyot sóhajtott. – Való igaz, hogy Caroline nehezen jön ki 

Demeterrel, mert tűrhetetlenül viselkedsz, ha nálunk vagy – ráncolta 

homlokát a lánya felé. 

– Alig hiszem, mivel tisztességes nevelésben részesült – mondta 

Hermia. – Még ha egyedül kellett is gondoskodnom róla. 

– Talán nem a legmegfelelőbb példát látta – szűrte Edward 

összeszorított fogai között. 

– Nem az otthoni példával volt a hiba! Hanem az apjával, aki soha 

nem volt ott, mert iskolás lányok után futott, és megkeserítette az 

életünket! Perseus is azért hagyta el az országot, mert nem akarta 

végignézni, amint újfent bolondot csinálsz magadból. 



– Meg egyébként is felvették a Harvardra – dünnyögte Edward. – De 

lehet, hogy csak nem akarta együtt látni az anyját egy sráccal, aki a fiad 

korosztálya! Nem csoda, hogy Demeter is csak kallódik. 

– Az isten szerelmére! – Grace már nem tudta féken tartani a dühét. 

– Halljátok magatokat? Úgy beszéltek Demiről, mintha itt se lenne! Azt 

kéne megvitatnotok, hogy mi a legjobb neki, de ti csak marakodtok! 

Szégyellhetnétek magatokat. 

Csak akkor vette észre, milyen nagy csönd lett a szobában, amikor 

befejezte. Jó hangosan és indulatosan beszélhetett, ha ilyen hatást 

sikerült kiváltania. Ez is mutatja, hogy sokat erősödött lélekben. 

Demi, aki mind ez idáig elmélyülten bámulta a körmeit, meg-

megránduló arccal a szavak csatája közepette, most felült. – Igen! Jól 

mondod, Grace. Köszönöm. 

E pillanatban nyílt az ajtó, és Ellie jött be tálcával. Grace sejtette, 

hogy odakint ácsorgott már egy ideje, a belépés alkalmas pillanatára 

várva. 

Ellie óvatosan lehelyezte a tálcát a terítővel leplezett tealádára. 

Valódi kávét készített a Ricktől eltulajdonított kávéfőzővel, és 

melegített hozzá egy kevés tejet, amit az éléskamrában fellelt 

tüneményes kancsócskába öntött, miután kicsalogatta a benne fészkelő 

pókot. A tekintete találkozott Grace-ével. 

– Csatlakozol hozzánk, Ellie? – kérdezte Grace némi 

kétségbeeséssel. 

– Nem, ha nem baj. – Feltekintett Edwardra és Hermiára, hogy 

megmagyarázza: – Terhes vagyok, és a kávéillattól hányingerem lesz. 

Hermia visszafogottan ásított, és kinézett az ablakon. 

– Szóval anyaotthont létesítettél a házadban – mondta úgy, hogy 

Ellie is hallja. 



– Hermia! – Grace szeme villámokat szórt. – Azért jöttünk össze, 

hogy kigondoljuk, mi a legjobb Deminek! 

– Pontosan – helyeselt Edward. – Próbáljunk a tárgynál maradni, 

Hermia. 

– És ne piszkáljátok Grace barátait! – mondta Demi. – Ellie jó fej. – 

Dühödt pillantást vetett az anyjára. – Ő tud főzni. 

Hermia csúfondáros hangot hallatott, ami ékesszólóan érzékeltette a 

véleményét mindazokról, akik efféle semmiségekre vesztegetik az időt. 

– Engem a tanulmányaid aggasztanak, Demeter – mondta Edward, 

ezúttal békülékenyebben. – Hogy fogsz innen iskolába járni? 

– Nem maradhat itt – jelentette ki Hermia. 

– Hozzád úgyse megy vissza – förmedt rá Edward. 

– Dehogynem. Demeter, drágám, elmondtad, amit akartál, úgyhogy 

eredj szépen, csomagolj össze, és várj meg a kocsiban. 

– Nem! Egyikőtökkel se megyek vissza! – ordította Demi, és 

kirohant a szobából. Grace úgy hallotta, sírva. 

– Most nézd meg, mit csináltál – mondta Edward szárazon. 

– Ketten csináltátok! – tette helyre Grace. – Kérlek, hagyjátok ezt a 

gyermeteg óvódást, és arra gondoljatok, hogy mi a legjobb a 

lányotoknak! 

Sem Hermiát, sem Edwardot nem érdekelte különösebben, hogy 

gyerekesnek bélyegzik, főképp, ha Grace teszi, aki jóval fiatalabb 

náluk. Mind a ketten morózusan méregették. 

– Na szóval. A napnál is világosabb, hogy még ha a hajánál fogva 

vonszolod is haza Demit, ő akkor sem fog veled maradni – mondta 

Grace Hermiának. – És nem gondolom, hogy Caroline örülne egy 

problémás tinédzsernek, hisz nemrég ment férjhez. Demi egyértelműen 

megmondta, úgy érzi, hogy mindkét szülője elhanyagolja. 



Edward felvonta a szemöldökét, ami régebben arra késztette volna 

Grace-t, hogy lesüsse a tekintetét, és sűrű bocsánatkéréseket motyogjon. 

Ez azóta megváltozott. Edward valamikor feddhetetlen volt a szemében, 

most azonban Grace már látta, hogy Edward a lányát illetően biztosan 

nem tökéletes. Talán jobb is, hogy nem született közös gyermekük. 

– Azt javaslom – folytatta Grace –, hogy Demi maradjon itt nálam. 

Vállalom, hogy hozom-viszem a sulijába, bár szép kis túra lesz. 

– Nincs egy másik iskola, valahol a közelben? – kérdezte Hermia. 

– Nincs – felelte Grace kerek perec. – Jól tudom, mi történne, ha 

máshová vinném. Ha minden balul üt ki, és Demi nem lesz képes 

levizsgázni, mindketten engem hibáztatnátok. Ő a ti lányotok, nem az 

enyém. 

Hosszú csönd következett, mialatt a szülők Grace javaslatát 

emésztették; vagyis azt, hogy ő hajlandó vállalni a gyereket, akit 

mindketten kezelhetetlennek tartanak. 

– Ez roppant nagylelkű ajánlat – mondta Edward. – De tényleg meg 

tudod oldani Demeter ide-oda utaztatását? 

– Miért ne tudná? – csattant fel Hermia, aki már kevésbé hajlott a 

hálára. – Van hozzá egy remek kocsija. 

– Igazság szerint fontolgatom már egy ideje, hogy eladom a kocsit, 

és veszek valami olcsóbbat – mondta Grace. – De nem maradok autó 

nélkül. 

– Munkát se ártana keresned – támadott tovább Hermia. – Vagy 

Edward olyan busásan gondoskodott rólad, hogy kedvedre henyélhetsz? 

– Örülj neki, hogy nem a megszokott munkarendben dolgozom – 

hárított Grace. – így legalább módomban áll törődni a lányoddal! 

– Mit értesz „megszokott munkarenden”? – kérdezte Edward. – 

Miből élsz mostanában? 



– Nem mintha rátok tartozna, de borkóstolókat tartok, amelyekről 

aztán cikkeket írok különböző magazinokba. Saját rovatom van a helyi 

lapban, és egy folyóirattól is megkerestek már. 

– Bah! Ebből még kenyérre se telik! – mondta Hermia. 

– Nem dúskálok, az igaz, éppen ezért fogok pénzt kérni tőletek Demi 

eltartására. Meg benzinre, hogy tudjam hozni-vinni az iskolába. 

– Nos, én semennyit se tudok fizetni! Demeternek jó helye van 

nálam! – Hermia felállt, és odasétált a kandallóhoz. – Igazán bűbájos ez 

a szoba. Nem gondoltál rá, hogy eladod a házat, Grace? 

Grace azt akarta mondani: „Mit érdekel? Te nyilván semennyit se 

tudnál fizetni érte”, de úgy döntött, hogy ez méltatlan lenne hozzá. 

Edward megreszelte a torkát. – Nos, rendben. Anyagilag is 

hozzájárulok, hogy Demeter itt maradjon nálad, azzal a feltétellel, hogy 

mindennap jár iskolába és serényen készül a vizsgáira. 

– Nem is tudtam, hogy van fölös tőkéd – mondta Hermia. – Azt 

hittem, Caroline az utolsó vasadat is felemészti. 

– Hát hogyne – mondta Edward –, azért fizetek most én tehelyetted 

Demeter eltartásáért. 

– Bárcsak ott lehettem volna, hogy lássam anyám arcát, amikor apu 

ezt mondta neki! – mondta Demi fél órával azután, hogy Grace hívatlan 

vendégei eltávoztak végre. 

– Én is jobban örültem volna, ha ott vagy, de pácban hagytál, és 

nekem egyedül kellett megküzdenem egy fúriával – nézett rá Grace 

kissé morcosán. – Habár el kell ismernem, hogy az apádtól kapott pénz 

sokat segít rajtunk. 

Demi a szemöldökét ráncolta. – Mi is az a fúria? 

– Az egy nagyon-nagyon haragos nő. Bár anyádra még ez is túl 

enyhe kifejezés. Teljesen… 



– Bekattant? – szúrta közbe Ellie. 

– De be ám. Viszont Edward ügyesen kezelte, mint mindig. 

– Könnyű neki – fortyant fel Demi. – Nem ő él együtt az anyámmal. 

– Most már te se élsz vele, hála Grace-nek – mondta Ellie. 

– Tudom. – Demi feltekintett Grace-re, és ügyetlenül elmosolyodott. 

– Nagyon köszönöm, Grace, te vagy a legklasszabb. Komolyan. 

Egy pillanatra végtelenül sebezhetőnek látszott, és Grace-nek 

hirtelen eszébe jutott, mennyire kislány még. 

– Én csak örülök, Demi. Jó, hogy itt vagy. Na, gyere, mosogassuk el 

a kávéscsészéket, hogy Ellie nekiláthasson a főzésnek. 

– Vehetnénk mosogatógépet – javasolta Demi felélénkülve. – Most, 

hogy ilyen sok pénzünk lett. 

– Éppenséggel alig van pénzünk, Dems – magyarázta Ellie. 

– Hát igen. Egy vagyont vertem el a szupermarketben a hülye 

nővérem miatt – mondta Grace. 

– Holnap tényleg iskolába kell mennem? – kérdezte Demi. 

– Attól tartok, különben erőszakkal ráncigálnak haza. 

– Akkor össze kell dobnom egy esszét. Használhatom az 

íróasztalodat, Grace? 

– Igen, de ne csinálj rumlit. Van ott egy félig megírt cikkem. 

– Ne aggódj! Francba! – dühöngött Demi. – Meg kellett volna 

kérdeznem anyát, hogy áthozhatom-e a számítógépem. 

Grace a szemöldökét ráncolta. – Azt hiszem, jobb, ha ezt az apádra 

hagyjuk. 



TIZEDIK FEJEZET 

Amikor épp nem húst klopfolt, kolbászt belezett vagy 

művészettörténeti ismereteit élesztgette a vécén, az egyetlen helyen, 

ahol az olvasáson kívül nem akadt egyéb tennivalója, Ellie az étkezőben 

segédkezett Grace-nek. Grace-t meglepte, hogy a lány ennyire 

fontosnak érzi kivenni a részét egy pofonegyszerűnek tűnő feladatból. 

– Ha ezt a függönyt felakasztjuk oda középre, és ráhúzzuk a régit, 

nem fog látszódni, hogy hiányzik egy darab – mondta Grace bizakodón, 

és fellépett az egyik stabilabb konyhaszékre. – Add ide a kalapácsot, 

Dem. 

– Ugye vigyázol? – esdekelt Ellie. – A táblák így is épp elég 

sérültek. Sose bocsátanám meg magamnak, ha beleütnél valamelyikbe 

egy szöget. 

– Óvatos leszek! Mellesleg azt leszámítva, hogy sajnálatos lenne, 

nem sokat számítana. „Ne sírj olyasmi miatt, ami nem képes sírni 

miattad”, mondta mindig az én öreg nénikém. Egyébként – tette hozzá, 

szögekkel az ajkai közt –, szerintem a nővérem abban a hitben él, hogy 

a sévres-i porcelán még sírni is tud. 

Demi, aki Grace félkész cikkét használta ürügyül, hogy ne kelljen 

megírnia az esszéjét, azt mondta: – Anyám sírt, mikor egyszer összetört 

egy kristálydekantert. Állítólag azért, mert nászajándékba kapta, de 



szerintem csak azért, mert felhívta a boltot, és megmondták neki, hogy 

ötszáz fontba kerülne egy új. 

– Uram teremtőm! Remélem, nekünk senki nem adott ilyen drága 

ajándékot – dünnyögte Grace. 

– Kaptatok nászajándékokat? – kérdezte Ellie. – Mert ha igen, hol 

vannak? 

– A padláson. Jobbára dobozokban. Sokat ki se bontottam, mert 

Edwardnak rengeteg holmija volt. 

– Akkor uzsgyi, nyissuk ki őket! 

Grace megrázta a fejét, és kivett egy szöget a szájából. – Lehet, hogy 

mindent el kell adnom. Most pedig kérem a függönyt, Dem, azt az 

aranyszínű selymet. Tökéletes lesz, nem, Ellie? 

– A függöny igen, csak ne verj szöget a táblákba! Nem tudnád egy 

kicsit odább húzni a régit? Úgy nem lennél olyan veszélyesen közel a 

festményhez. 

– Igyekszem. – Grace rántott egyet a tépett selymen, ami ettől egy 

kicsinyég még tovább szakadt. – így milyen? 

– A festményt eltakarja – mondta Ellie, nem egészen az igazságnak 

megfelelően. – Úgy-ahogy. Tedd fel mellé a másikat. Senki nem fogja 

észrevenni, ha marad egy kis rés. 

Egy-két kalapácsütés, némi vakolatpergés, és a két festmény annyira-

amennyire eltűnt szem elől. Miután elégedetten konstatálta, hogy a 

festmények nem sérültek látványosan tovább, Ellie visszaszaladt a 

konyhába, Grace-re és Demire hagyva a végső igazításokat. 

– Megteszi – nyugtázta Grace. – Hacsak a nővérem be nem jön ide. 

– Minek vesződünk akkor, ha nem is jön be? – így Demi. 

– Mert felkészülünk a legrosszabb eshetőségre. Biztosra veszem, 

hogy ha begyújtok a szalonban, és jó meleget csinálok, Allegrának nem 

akaródzik majd kimerészkednie a ház hidegebb tájaira. 



– Azt mondtad, valami állapotjelentést akar megbeszélni. Nyilván 

látni akarja a ház többi részét is. 

– A logikád hibátlan, Demi, a tapintatod viszont elégtelen. Én itt 

tagadni próbálok. Kérlek, ne akard, hogy feladjam. 

– Vicces vagy, Grace – nevetett Demi. – Azelőtt, mikor még apuval 

voltál, soha nem nevettettél meg. 

– Tényleg? Pedig nem tudom, van-e kedvem most viccelődni. Na, 

megyek, megnézem, segíthetek-e valamit Ellie-nek a főzésben. Flynn 

mindjárt itt lesz, és megszállja az egész konyhát, úgyhogy az 

íróasztalom a tiéd, Dem. Láss neki végre annak az esszének. 

Demi felsóhajtott. – Jaj már, bárcsak ne is szóltam volna róla. 

– Ugyan, Dems. Tudod jól, ha megcsinálod tisztességgel, és jó jegyet 

szerzel, Edward elégedett lesz veled, s talán áthozza a számítógéped. 

– Számítógép nélkül nem tudok esszét írni! 

– Badarság. Írsz egy vázlatot, aztán majd az iskolában begépeled. 

Tudod mit, ha most szépen nekiállsz, felhívom Edwardot, és szólok 

neki, hogy sürgősen szükséged van a számítógépre. Meg a tévére. Ami 

persze nem sürgős, de mondhatom, hogy kiérdemelted a szorgalmaddal. 

Áll az alku? 

– Áll. Dolgozhatom a konyhában? Mindenütt másutt meg lehet 

fagyni. 

– Hát jó! De ne légy láb alatt. Szegény Ellie-nek nemcsak a vacsorát 

kell elkészítenie, de azon is idegeskedik, hogy holnap megy a 

restaurátorhoz. 

Demit ámulatba ejtette Grace ráérző képessége. – Honnan tudod? 

Ellie egy szóval se mondta. 

– Tele a vécé művészeti könyvekkel. És Ellie rengeteg időt tölt 

odabent, nyilván nem ok nélkül. 



Grace éppen befejezte a rendezkedést a szalonban, amikor Flynn 

megérkezett. A nő ajtót nyitott neki, és félszegség fogta el, ahogy 

eszébe jutott, milyen élesen beszélt Flynn-nel a telefonban, amikor 

rátelefonált a szupermarketben. – Üdv. 

– Üdv magának is – felelte Flynn, és fürkészőn tanulmányozta. – Hol 

hagyta a tüskéit? 

– Sehol! – felelte Grace, csak hogy ellentmondjon, de a szája 

önkéntelen mosolyra húzódott. – Erről hordja be a szerszámokat? Vagy 

nyissam ki a hátsó ajtót? 

– A cselédség hagyományosan a hátsó ajtón közlekedik – válaszolta 

a férfi. 

– Jaj már! – mondta Grace, akinek a szóhasználatára máris rányomta 

bélyegét a Demivel való együttélés. 

Flynn előrehajolt, és Grace orcájához érintette az ajkait. – Rajta hát, 

Lady Chatterley, nyissa ki nekem a hátsó ajtót. 

Grace-nek egészen a konyháig pírban égett az arca, és boldog volt, 

hogy Flynn nem láthatja, mert hátra kellett kerülnie a furgonnal. Grace 

jó félóráig be se tette a lábát a konyhába. 

– Szia, Allegra. Örülök, hogy látlak – köszönt Grace, és megpuszilta 

a nővérét. Ugyancsak meglepődött, hogy valóban örül a nővérének, 

mindössze azt sajnálja, hogy Allegra aktatáskával és a hivatali 

öltözékében érkezett, amitől úgy festett, mint egy razziára készülő 

adóellenőr. – Hadd vegyem el a kabátod. Mégsem, talán jobb, ha 

magadon hagyod. 

– Elvégre február van – mondta Allegra, és viszonozta a puszit. 

– Hát akkor, gyere velem a szalonba. Ott jó meleg van. 

Begyújtottam. 



Igazság szerint Grace meglehetősen büszke volt a szalonra. Ellie 

művészi érzékkel, otthonteremtő tehetségét latba vetve, kibomló levelű 

ágakat tett egy régi kéményfejjel álcázott vödörbe az ablakfülkében. 

Éjjeli lámpával világította meg, és mutatós árnyak vetültek a falra. A kő 

kandallópárkányon egy sor gyertya égett az egykori nyeregszobában 

talált dobozból előkerült egyedi csészealjakon, és a legkényelmesebb 

konyhaszékek várakoztak kövérre tömött díszpárnákkal a lobogó tűz 

mellett. 

Az alig néhány bútorral meg az elnyűtt rongyszőnyeggel szép, bár 

kissé minimalista volt az összkép. 

Allegra hagyta magát bevezetni. – De drágám! – kiáltott fel. – Hol 

vannak a bútorok? 

– Ahová te meg Nicholas elvittétek – felelte Grace kimérten. 

– Mi csak a néni bútorait vittük el. Hol vannak a sajátjaid? 

– Edwardnál, ugyanis mind az övé volt. 

– Csak nem semmizett ki, vagy igen? 

– Edwardnak csupa nagy értékű bútora volt. Helyesen tette, hogy 

elvitte őket. S mint arra előszeretettel emlékeztetsz, szép pénzt fizetett 

nekem; újrarakattam a tetőt, kocsit vettem, és még maradt is annyi, 

hogy kihúzzam belőle egy darabig. 

Allegra letette az aktatáskáját a padlóra, és olyan közel telepedett le a 

tűzhöz, amennyire megperzselődés nélkül tehette. – Erről fogalmam se 

volt – dünnyögte. – Többnyire te látogatsz el énhozzám, azon 

alkalommal meg, amikor Edward távozása után átjöttem, a konyhában 

ültünk le. 

Ha a konyhában uralkodó káoszra gondolt, Grace hálás volt a 

sorsnak, hogy Allegra nem látja a rendezetlen viszonyokat. Ugyanakkor 

sokkal melegebb lesz a helyiség, mint általában, ami biztos tetszeni fog 

a nővérének. 



– Hozok neked egy pohár bort, aztán bemutatlak Ellie-nek, aki itt 

lakik velem, és Demivel is találkoznod kell, már be kellett volna 

fejeznie az esszéjét. Ja, és Flynn is itt van – tette hozzá úgy, mintha ez 

csak most jutna eszébe. Igazából csak a magyarázkodást kívánta 

elkerülni. 

– Ki az a Flynn? – szegezte neki a kérdést Allegra. 

– Előbb a bor, Legs, aztán mindenkivel találkozhatsz. Ellie volt 

olyan kedves, hogy megfőzze nekünk a vacsorát, mert én, ugye, nem 

tudok főzni. – Grace összeráncolta a homlokát, és erősen remélte, hogy 

Allegra nem arra következtet a szavaiból, hogy Ellie valamiféle 

alkalmazott. – Ilyen egy igaz barátnő – mondta, a helyzet tisztázása 

végett. 

– Mióta ismered? – kérdezte Allegra, teljességgel érthető módon. 

– Nem régóta, de nagyon hamar összebarátkoztunk. Hozom a bort. 

Odakint a meleg konyhában, mely csordultig telt sürgés-forgással 

meg ínycsiklandó illatokkal, Grace azt mondta: – Kérem a bort meg 

poharakat. És bújjatok elő egy kicsit, hogy bemutathassalak a 

nővéremnek. 

– Én nem hagyhatom itt a mártást – mondta Ellie, bőszen 

kutyulgatva. 

– Tudod, hogy muszáj megírnom az esszémet! – nyilatkozott Demi, 

aki igazából réges-rég befejezte már. 

– Magának mi a kifogása? – fordult oda Grace Flynn-hez, aki 

csendes derűvel szemlélte a jelenetet. 

– Kezet kell mosnom, és át is öltöznék – válaszolta szigorúan a férfi. 

– Hát persze – enyhült meg Grace. – De amint lehet, csatlakozzon 

hozzánk Ellie-vel. Demi, te most velem jössz. 

– Felkapott egy üveggel a Rayburn tetején pihenő borok közül, és 

fogott néhány szebb poharat. Már majdnem kilépett az ajtón, amikor 



hátrafordult, és azt mondta: – Pompás lesz az új tűzhely, Flynn. Igazán 

köszönöm. 

– Jaj, istenem, olyan ideges vagyok! – mondta Demi, ahogy 

áttalpaltak a hallon. 

– Semmi okod rá. Téged nem fog bántani, hisz nem te vagy a húga. 

Most légy szíves, nyisd ki nekem az ajtót. 

– Gyere be, Demi. Allegra, azt hiszem, még nem találkoztál a 

mostohalányommal, Demivel. 

– Az esküvőn már találkoztunk – javította ki Allegra, apró mosollyal 

nyugtázva Demi felbukkanását. – De az igazat megvallva, nem tudom, 

nevezhetünk-e még Grace mostohalányának, így a válás után. 

– Nos, attól még lehetünk jó barátok – mondta Grace. Letette a bort 

és a poharakat az egyik tealádára, melyre a festmények elrejtésére 

vásárolt függönymaradék borult térítőként. – Igyunk egy pohárkával. 

Szerintem ízleni fog. – Éppen belemélyedt volna a bor jellemzésébe, 

amikor eszébe jutott, hogy Allegrát nem érdeklik az effajta részletek, 

így inkább befogta a száját. 

– Én is kaphatok? – kérdezte Demi. 

Mivel Grace tudta, hogy Demi már úgyis ivott, s ha nem olyan 

ideges Allegra miatt, már elérte volna a vihorászó stádiumot, először 

nemet akart mondani neki. De mert elő akarta csalogatni Ellie-t és 

Flynnt a konyhából, így szólt: – Hát persze. Hozz magadnak poharat, és 

nézz utána, mit művel Ellie meg Flynn. Ha Ellie nem mozdulhat is el a 

mártása mellől, Flynn azóta már biztosan megmosta a kezét és 

összerámolta a szerszámait. 

– Szóval ki is ez a Flynn? – kérdezte Allegra, miután Demi kiment. – 

Valami iparos? 



– Egy barátom – felelte Grace, szándékosan ködösítve, és közben 

azon tűnődött, vajon az „iparos” szabatos kifejezés-e a kétkezi 

munkásra. – Mi a véleményed a borról? 

– Nagyon finom – mondta Allegra. 

– Még jó, hogy ez most nem borkóstoló – nevetgélt Grace. – A 

„nagyon finom”-nál világosabban illik fogalmazni. 

– Nos, jól tudod, hogy én merő ostobaságnak tartom ezt az egészet, 

de legalább megvan a presztízse. Most pedig ne kerülgessük tovább a 

forró kását, hadd számoljak be az állapotjelentésről, míg magunk 

vagyunk. Ó, már késő. 

Ellie lépett be elsőnek. Ki volt pirulva, és Grace borzasztó csinosnak 

látta, bár persze lerítt róla, hogy művészlélek. Kötényt viselt a farmerja 

fölött, és kendővel fogta hátra a haját. A pulóverén banánfürt alakú 

bizsu bross díszelgett, és ugyanilyen fürtök fityegtek a fülében is. Grace 

képtelen volt eldönteni, örvendetes vagy sajnálatos, hogy a lány ilyen 

bohém külsővel mutatkozik meg Allegra előtt. 

– Allegra, ő Ellie Summers, a barátom, aki beleegyezett, hogy itt 

lakik nálam egy darabig. 

Ellie a kezét nyújtotta. – Igazán kedves Grace-től, hogy befogadott. 

Allegra tartózkodó, de udvarias mosolyt villantott, és várta, hogy 

Flynn bemutatására is sor kerüljön. – Ő Flynn Cormack. A nővérem, 

Allegra Statherton-Crawley. 

– Örvendek – mondta Flynn, és megrázta Allegra ímmel-ámmal 

odanyújtott kacsóját. 

Allegra hűvös mosolya nem változott; nem értette pontosan Flynn 

státusát. Eredetileg vízszerelőnek vélte, akit Grace valami vad, 

elmeháborodott okból meginvitált, hogy vacsorázzék velük. 

Ugyanakkor kitűnt, hogy nem munkásember. 

– Demi azonnal befejezi az esszéjét – számolt be Ellie. 



– És közben szemmel tartja a krumplit. Én se maradhatok sokáig, ha 

nem akarjuk, hogy túlfőjenek a zöldségek. 

Ellie előrelátóan poharakat is hozott magával, Flynn pedig, Grace 

legnagyobb örömére, töltött még egy kevés bort Allegrának és Grace-

nek, meg egy kis bodzavirágszörpöt Ellie-nek. Miután Flynn magát is 

kiszolgálta, Allegra szólította meg. 

– Ön mivel is foglalkozik pontosan? 

– Ó, ezt szeretni fogod – mondta Grace. Tisztában volt vele, hogy 

már a harmadik pohárnál tart, alig evett, és az idegességtől máris 

pityókás egy kicsit. – Flynn ingatlanfejlesztő. 

Allegra a húgához fordult. – Grace drágám! Észhez tértél végre? 

– Félreérti – szólalt meg Flynn. – Mi csupán barátok vagyunk. Közös 

az érdeklődésünk a bor iránt. 

– Kár. Milliók szunnyadnak ezen a birtokon. Tudja, elég nagy 

földterület tartozik hozzá – mondta Allegra. 

– Igen, tudom – bólogatott Flynn. – De errefelé képtelenség építési 

engedélyt szerezni. Ezen a vidéken még egy szénapajta átalakításához is 

küzdelmes megszerezni az engedélyt. 

– Szóval, Allegra – szólalt meg Grace; hálás volt Flynn-nek, amiért 

elhintette ezt a hasznos információt. 

– Mi van azzal az állapotjelentéssel? 

– Inkább majd négyszemközt, Grace. Nem számítottam ilyen nagy 

létszámú fogadásra. Azt hittem, munkavacsorán veszek részt. 

– Ez munkavacsora – mondta Grace. – Flynn mostanáig 

munkálkodott. 

– Akárcsak jómagam – tette hozzá Ellie. – A főzés is munka. 

– És bátran beszélhetsz a barátaim előtt – toldotta meg Grace. 

Elkapta Flynn tekintetét, aki szemlátomást szórakoztatónak találta, 

hogy Grace egyszerre kinevezte barátnak. Grace lopva rámosolygott, és 



azon kapta magát, hogy most első ízben csakugyan a barátjaként gondol 

Flynnre. Alighanem azért, mert hiányzik neki Edward. A volt férje 

remekül kezelte a társadalmi szituációkat. Mulattatóan és kifinomultan 

elcsevegett szinte bármiről, így Grace-re csak a bólogatás meg a 

mosolygás maradt. Edward híján most neki kellett cseverésznie. 

Ellie boldog volt, hogy ürügye van a konyha otthonos zűrzavarába 

való visszavonulásra, és fölemelkedett. – Nekem most rá kell néznem a 

mártásra, és megyek teríteni. 

– Maradj! – könyörgött neki Grace. Tudta, hogy Allegra rossz 

híreket hozott, és szüksége volt az erkölcsi támogatásra. 

– Nem lehet. Ha Demin múlik, kása lesz a brokkoliból. 

– Nem értem, hogy miért nem valamelyik szülőjével lakik az a 

gyerek – szólalt meg Allegra, mielőtt Ellie kiért volna a szobából. – 

Mellesleg nem Demeternek hívják? 

Grace ránézett a nővérére. – Allegra, kérlek, mondd el, mi áll a 

jelentésben. – Allegra odapillantott Flynnre, aki nyomban felállt. – 

Igazán nem kell kimennie – mondta Grace, egyre inkább 

elanyátlanodva. 

– Dehogynem – közölte Flynn. – Szanaszét hagytam a szerszámokat. 

Ellie még hasra esik bennük. 

– Végre egyedül! – sóhajtott Allegra. – Őszintén, Grace, honnét 

szalajtották ezeket az embereket? Normális párokat nem ismersz? 

– Mivel magam sem élek már párkapcsolatban, a normális párok, 

úgy látszik, eltűntek az életemből. 

– Nem mintha te meg Edward normálisak lettetek volna – jegyezte 

meg Allegra kissé epésen. – Ami pedig az állapotjelentést illeti: 

korhadás, ráadásul elég komoly. Legkevesebb harmincezerbe kerül 

rendbe hozni. Kíváncsi vagyok, van-e ennyi pénzed. 

Grace komótosan megrázta a fejét, az összeg nagysága elnémította. 



– Akkor nincs más választásod, el kell adni a házat. Adok kölcsön a 

helyreállításra, majd visszafizeted, ha találtál vevőt. Ezenkívül 

természetesen odaadod nekem és Nicknek a részünket. 

– Akár be is perelnél, hogy megkapd, ahogy te fogalmazol: a 

részedet? – kérdezte félhangosan Grace. 

Allegra bólintott, de oly tétován, hogy Grace arra gondolt, talán 

Nicholas vette rá, hogy ezt mondja, és Allegra nemigen rajong az 

ötletért. – Magától értődik, hogy nem szeretnénk, ha idáig mérgesedne a 

helyzet, de Nickkel meg vagyunk róla győződve, hogy a bíróság 

osztaná a véleményünket, miszerint a néni nem volt ép eszénél, amikor 

ilyen igazságtalanul végrendelkezett. 

Grace felsóhajtott. – Igyál még egy kis bort, Allegra – biztatta. 

Végtelen kimerültséget és végtelen levertséget érzett. 

A konyhában Ellie egy opera-előadás rendezőjének érezte magát. 

Nem kevés erőfeszítésébe telt megtisztítani az asztalt meg a padlót 

Flynn szerszámaitól és Demi munkájától, és olyan formába önteni a 

díszletet, amely illik egy rendes vacsorához. Kés-villa fronton is 

nehézségek adódtak. Lehetetlenség volt kihozni bárminemű harmóniát 

Grace öreg ezüstvilláiból, a lötyögős és gyanúsan lyukas csontnyelű 

késekből meg az azonosíthatatlan eredetű foltokkal pettyezett 

kanalakból. Bizonyára ennyi maradt, miután Grace bátyja meg a nővére 

kifosztotta a házat. Ellie azon tűnődött, nem rejlik-e valahol a padláson, 

tetszetős dobozkában egy minőségi, rozsda-mentes evőeszközkészlet. 

Vagy, s ez éppoly valószínűnek tűnt, nincs-e valahol London környékén 

egy zöld posztóba csomagolt csinos kés-villa-kanál szett, amely 

valamikor innen kelt lábra. 

Grace nővére igazán kiállhatatlan, gondolta Ellie, amint a mártást 

kavargatta, hogy sűrűsödjön végre. Feltehetően diétázik is. Kis 



szerencsével az Atkins-diétát követi, ahol megengedett a tejszín 

fogyasztása, amennyiben semmiféle zöldségeredetű nem rondít bele a 

képbe. 

– Visszamegyek a szalonba – mondta Flynn, miután elpakolta a 

szerszámait, és újból kezet mosott Ellie patyolattiszta mosogatójában. – 

Nem szeretném egyedül hagyni Grace-t azzal a nőszeméllyel. 

Ellie felsóhajtott. Grace értékeli vajon ezt a jó embert?, töprengett. 

Valószínűleg nem, elsősorban, mert Flynn idegesíti, másrészt Grace-ről 

süt, hogy még mindig szerelmes Edwardba. Nem normális. Bármely 

épeszű nő gyűlölné a volt férjét; ez lenne az egészséges hozzáállás. 

Grace azonban nem tűrte, hogy bárki is rosszat mondjon Edwardról, s 

még a lányát is magához vette, hogy tehermentesítse a férfi új 

házasságát. Szó se róla, Demi tüneményes kislány. Ellie odapillantott 

rá, ahogy veszetten körmöl a konyhaasztal sarkán, amit ő meghagyott 

neki. 

– Befejezed lassan, Dem? 

– Aha. Kész is vagyok. Holnap suliba menet még átfutom. – Demi 

eltette a golyóstollát a rózsaszín, bolyhos tolltartóba. – Fura, hogy csak 

most gondolok bele, de a történelem egész érdekes. 

– Akkor jó! Lennél olyan kedves, és szólnál nekik, hogy ehetünk? 

Neked is mindjárt felteszek egy terítéket. Ha tanulsz és jó jegyeket 

szerzel, azzal megkönnyíted Grace életét. Ha viszont a szüleid úgy 

vélik, hogy Grace túlságosan laza pórázon tart, nem fogják megengedni, 

hogy itt maradj. 

– Jól van már! – emelte tekintetét a mennyezetre Demi. 

– Nem mintha Grace tudná, mit kezdjen egy pórázzal! 

Abban a néhány pillanatban, míg befejezte a terítést, Ellie vadul 

remélte, hogy Grace-t nem olyan puha fából faragták, ahogy Demi 

hiszi. 



– Nos, ez pazar – mondta Allegra az asztalfőn, jobb kézre tőle Flynn 

ült. – Bár reméltem, hogy alkalmam nyílik kettesben beszélgetni Grace-

szel. 

– A korhadás nem tabutéma – mondta Grace. 

– Tényleg nem az – értett egyet Ellie, és gyanította, hogy hozzá 

hasonlóan Grace is arra gondol, amit titokban kell tartaniuk. 

– Viszont nagy nyűg – mondta Flynn. – Továbbterjedhet. Még a kőre 

is. 

– A jelentés a korhadás elhelyezkedését is meghatározza? – kérdezte 

Grace. 

– Hogyne, természetesen! Főként az emeletre koncentrálódik, a 

nyugati oldalon. 

– Ó – mondta Grace egy pillanat múlva, és Ellie-re sandított, 

megerősítve a lány gondolatmenetét, hogy tudniillik az étkező a nyugati 

oldalon található. 

– Mi történik, ha nem intézkedünk? – kérdezte Ellie. Tudta, hogy 

Grace nem teheti fel ezt a kérdést, de meglehet, kíváncsi a válaszra. 

– Azt nem lehet, mert a korhadás mindenüvé beenné magát – mondta 

Flynn –, és egy ilyen házban ez kész tragédia lenne. 

Grace-t hányinger kezdte kerülgetni. Egy dolog Allegra károgását 

hallgatni, de hogy Flynn, vagyis egy pártatlan fél is ugyanazt mondja, 

ez rémítő. 

– Én ugyanezt mondtam Grace-nek – így Allegra, aki vesztésre állt a 

kárörömmel vívott csatájában. 

– Folyamodj segélyért – vetette fel Ellie. 

– Magánházra nem fognak pénzt adni – mondta Flynn. – Hacsak 

meg nem nyitják az épületet a nyilvánosság számára. 



– Én már felajánlottam Grace-nek, hogy adok neki kölcsön – kapott 

az alkalmon Allegra, miközben egy falatka hússal feltunkolta 

tányérjáról a maradék mártást. 

– Igencsak drákói feltételek mellett. El kéne adnom a házat – közölte 

Grace, aki abban a pillanatban úgy érezte, az eladás olyan lenne, mintha 

a szívét tépnék ki. Gyermektelen, egyedülálló nőként a ház volt 

mindene. 

– Grace! Ezt nem idegenek előtt kéne megvitatnunk! – 

méltatlankodott Allegra, vagy azért, mert tényleg fontosnak érezte a 

diszkréciót, vagy mert nem akarta, hogy fény derüljön a követeléseire: 

nehéz volt megállapítani. 

– Nem adhatod el a házat! – szólalt meg Demi. – A tiéd! Imádod! 

– Hát persze hogy imádja, szívem – mondta Allegra; alighanem 

megfeledkezett róla, hogy a fiatalok ki nem állhatják, ha anyáskodnak 

felettük. – De borzasztóan költséges a fenntartása, és egy embernek 

túlságosan nagy ez a ház. 

– Hisz mi is itt élünk! – mondta Demi, akinek Flynn már több ízben 

újratöltötte a poharát. 

– Nem ez a lényeg! – csóválta a fejét Allegra. – A házat Grace 

örökölte a nénikénktől, aki nekem meg a bátyánknak ugyanúgy a 

nénikénk volt. 

– Csakhogy nekem ő volt a keresztanyám is – szólt közbe Grace. 

– Hát aztán! Éltében soha nem törődött veled; semmi értelme, hogy a 

halálakor pont rád hagyta a házát! 

– Mégis így történt! Ti pedig megkaptátok a bútorokat, amelyek 

között igen értékes darabok is akadtak. És biztos, hogy egyik se volt 

korhadt! – Időközben Grace is szépen felöntött a garatra, s most az 

italból merített bátorságot. 



– Azt a kis íróasztalkát szétrágta a szú, nekem kellett rendbe 

hozatnom – mondott ellent Allegra. 

– Kér még valaki? – kérdezte Ellie, aki leginkább arra vágyott, hogy 

lefekhessen végre. – Vagy jöhet az almás pite? Tejszínhabbal – tette 

hozzá. 

– Művészeti hallgató létére maga remekül főz – ismerte el Allegra. 

– Igazából már lediplomáztam – mondta Ellie. – Az egyetem előtt 

tanultam meg főzni, amikor egy évig au pair munkát vállaltam 

Franciaországban. A háziasszonyom kötelességének érezte, hogy 

megtanítson főzni, mivelhogy angol vagyok, és máshogy úgyse 

tanulnék meg. 

– Mi is megpróbáltuk rávenni Grace-t, hogy végezzen el egy 

főzőtanfolyamot, amikor nem volt hajlandó leérettségizni, de ő 

ragaszkodott a boraihoz. – Allegra kiitta a poharát, és Ellie elhatározta, 

hogy akármennyire részeg, Allegra nem kaparintja meg az ágyát. – Ha 

másképp döntesz, nem ismered meg Edwardot, és megspórolsz nekünk 

egy sereg gondot. 

Demi felnyögött, Grace homlokráncolva nézett a nővérére. – A 

világért se akartam volna elkerülni az Edwarddal való találkozást. 

Nagyon szerettem őt, s bár a házasságunk nem tartott ki – talán mert 

nem lehetett másként –, attól még egyetlen percéről se mondanék le! – 

Mély levegőt vett. – Minden mástól eltekintve Demit se ismertem volna 

meg. 

Mialatt Allegra és Grace farkasszemet néztek egymással az asztal 

fölött, Ellie odasúgta Deminek: – Leszednéd az asztalt? Csak hogy 

Grace lássa, milyen jól járt veled. 

– Kér valaki egy kis vizet, hogy semlegesítsük az ízeket? – kérdezte 

Flynn, s ezzel bebizonyította Ellie-nek, hogy nemcsak jó ember, de 

tapintatos is tud lenni. 



– Azt hiszem, ez remek ötlet – mondta Allegra. 

Kiderült, hogy Allegra szobát vett ki egy városi szállodában. Flynn 

felajánlotta, hogy hazaviszi, és Ellie gondolatban megölelte érte, mert 

éppen arra jutott, hogy neki kéne felajánlania ezt. Amikor Grace az ajtó 

irányába biccentett, Ellie megértette a jelet, hogy aludni küldték, és oly 

hálás volt, hogy sírni tudott volna. Reggel kelnie kellett, hogy 

elautózzon Bathba; meglepően nyugtalan volt, és annyira kimerült, 

hogy minden erejét össze kellett kaparnia a fogmosáshoz. Újabban már 

ettől is hányingere támadt. 

Grace azzal az elszánással tért vissza a konyhába, hogy Ellie 

egyetlen koszos poharat vagy tányért sem találhat ott reggel, amikor 

lejön. Grace tudta, hogy Ellie még mindig ideges, de igyekszik nem 

mutatni. Meg kellett teremteni számára a lehetőséget, hogy tiszta fejjel 

és tiszta konyhával hagyja itt a házat. 

A harmadik kanna víz felforrására várt, közben Allegra 

erőszakbeszédén merengett, amikor felcsilingelt az ajtócsengő. Éjjel 

egy óra lévén, Grace óvatosan, de félelem nélkül nyitott ajtót. Flynn 

volt az. 

– Ugye nem Allegrát hozta vissza? – kérdezte Grace aggodalmasan, 

ahogy a hold fényének hátterében megpillantotta a férfi körvonalait. – 

Vagy itt felejtett valamit? – Kis késleltetéssel elmosolyodott, ahogy 

eszébe jutott Flynn számtalan figyelmessége. – így is mondhatjuk. 

Bemehetek egy percre? Nem tartom fel sokáig. Képzelem, milyen 

fáradt lehet. 

Grace hátralépett, hogy beeressze a házba. – A konyhába megyünk, 

nem akarom felzavarni Ellie-t. – Újból elmosolyodott, ezúttal 

természetesen. – Demi mélyen alszik, ágyúdörgéssel se lehetne 

felébreszteni. 



– Készíthetek önnek egy csésze teát? – kérdezte aztán, már a 

konyhában. 

– Az jólesne – felelte Flynn. – Rájöttem, hogy nem volt alkalmam 

megmutatni a Rayburn működését. 

– Szerintem magamtól is rá fogok jönni – mondta Grace, és 

milliomodjára tűnődött el: miért vetkezi le mindjárt a jó modorát, amint 

kettesben marad Flynn-nel. 

Flynn tudomást se vett róla. – Ez az ezüstkerék itt a huzatnyílás. 

Reggelente teljesen nyissa fel, de akár az ajtót is kinyithatja, aztán 

tegyen be száraz botot, kiszárított narancshéjat, kartonpapírt vagy 

valami hasonlót, ami mindig van kéznél, ha előrelátó az ember. Amikor 

már begyulladt a tűz vagy felforrt a víz a kannában, pakolhat rá 

nagyobb tuskókat, és csavarja lejjebb a huzatnyílást. Rendben? 

– Világos. Igazán kedves, hogy nekünk ajándékozta – mondta Grace, 

miközben vitézül küzdött azokért a szociális készségekért, amelyek 

máskor mindig vele voltak. – Rendkívül hálásak vagyunk önnek. 

Flynn mosolyán látszott, hogy nem hisz neki, ami nem volt szép tőle, 

elvégre vendéglátója nagyon iparkodott. Grace mélyet sóhajtott, és 

félredöntött fejjel nézett rá. 

– Ha tényleg annyira hálás – mondta Flynn –, akkor megtehetne 

nekem egy szívességet. 

– Igazán? Akarom mondani, boldogan. 

Flynn megint nevetett. Amikor Grace először találkozott vele, szinte 

soha nem nevetett, most meg mintha Grace minden sóhaját 

mulatságosnak találná. 

– Nem biztos, hogy örülni fog neki. Szeretném megkérni, hogy 

etesse a macskámat. 

– Van macskája? – ráncolta Grace a homlokát. 



– Van bizony. Sziámi. Mint említettem, elutazom, és most először 

senki nem marad a házban, aki etetné őt, és nincs más, akit meg tudnék 

kérni. Lenne olyan kedves, hogy elvállalja? A házam félúton van a 

város felé, így ha Demit úgyis maga viszi az iskolába… 

– Számíthat rám. Átugorhatnék magához holnap, hogy lássam, mi a 

teendőm? Jaj, nem, a holnap nem jó. Allegrát várom. Esetleg 

holnapután? Mondja el, hogy jutok oda a házához… 

– Holnap délután már utazom. Azt sajnos nem tudom, mennyi időre. 

Át tudna jönni ebédidőben? Vagy Allegra akkor még itt lesz? 

– Fogalmam sincs! – Grace túl fáradt volt ahhoz, hogy leplezze a 

kétségbeesését. Nem repesett az örömtől, hogy másnap újra láthatja a 

nővérét, mert Allegrának sokkal könnyebb lesz őt terrorizálnia, ha 

kettesben vannak. 

– Én kettőkor indulok, úgyhogy inkább most rögtön beavatom a 

riasztó rejtelmeibe. 

– Na és a kulcs? Ha van riasztója, feltételezhetően nem hagyja nyitva 

a házat. 

– Hazamentem, és elhoztam a kulcsokat. – Flynn felvonta a 

szemöldökét, és majdnem mosolygott. – Bátorkodtam bízni a 

kedvességében. 

Grace elnevette magát. – Elkapkodta, ha onnan nézzük, hogy a 

kedvességem menten duzzogni kezd, amikor magával vagyok. 

– Tudom. Ellie-vel és Demivel viszont kedves volt, úgyhogy tudtam, 

hogy a képessége megvan hozzá. 

A köztük lévő feszültség enyhült, de nem oszlott el. Grace képtelen 

volt felengedni Flynn társaságában, képtelen volt fesztelenül, barátian 

érintkezni vele, ami a két lánnyal bezzeg nem okozott nehézséget. 

Grace nem tudta kiverni a fejéből azt az első estét… Flynn zavarba ejtő 

nézését. 



– Akkor halljuk, mit kell tudni a riasztóról, és mit eszik a macskája. 

– Inkább leírom. 

– Ó. Csak nem fogta diétára? Én nem főzök neki. 

– Nem a macskáról beszélek, lüke pók, hanem a riasztóról. 

– Lüke pók? Így mondják írül, hogy „idióta”? 

– Nem, ezt a kifejezést azokra használják, akik nem akarnak érteni a 

szóból. 

– Úgy érti, nehézfelfogásúak? 

– Pontosan tudja, hogy értem. Adjon valamit, amire írhatok. 

Grace keresett egy darab papírt, és Flynn terjengős instrukciókat írt 

arról, hogy miként lehet bejutni a házba. A macska etetése mindössze 

egyetlen sorra korlátozódott a katonai hadműveleti tervnek is beillő 

utasítás-sorozat végén. 

– Szörnyen bonyolultnak tűnik – mondta Grace, Flynn egyenes, 

fekete írását olvasva, amiről megállapította, hogy tetszik neki. 

– Nyilván magának is van riasztója. Ezek mind egy kaptafára 

működnek. 

Grace megrázta a fejét. – Innen nincs mit ellopni. Vagy ha van is, 

senki nem tud róla – tette hozzá, amint eszébe jutottak a festmények. 

– Ezt hogy érti? 

Grace hamar kigondolt egy fedősztorit: – Nászajándékokat rejtegetek 

a padláson. 

– És mikor még férjnél volt és voltak bútorai, akkor sem volt 

szükségük riasztóra? 

– Nem. Edward nem talált olyat, amelynek el bírta volna viselni a 

látványát a ház homlokzatán. 

– Nem fér a fejembe, hogy tudott ilyen kevés bútorral élni a válása 

óta. 



– Van egy remek ágyam – hárított Grace, de rögtön meg is bánta. 

Nem valószínű, hogy Flynn felhívásnak veszi, de az ember mindig 

rosszra gondol, ha ágyak kerülnek szóba. 

Flynn szája megrándult, s ez a félmosoly többet mondott egy 

vigyornál is. – Ennek igazán örülök. Nem venném a lelkemre, ha a 

puszta deszkákon hálna. 

– Pehelypaplan – mondta Grace kecsegtetően, és tétován 

visszamosolygott. – Perkállepedővel. Edwardnak nagyon jó az ízlése. 

– Vettem észre. 

– Ami pedig a riasztót illeti – folytatta Grace, részben azért, hogy 

Flynn ne bámulja tovább azzal a túl sokat sejtető mosollyal a 

tekintetében. 

– Próbáljon odaérni hozzám kettő előtt – kérte Flynn egy 

másodperccel később. – Könnyebb lenne, ha meg tudnám mutatni. 

– Merre is találom a házát?… 

Flynn visszafordult a papírhoz, és térképet rajzolt rá, újfent 

elmagyarázva, melyik kulcs, milyen sorrendben, mit nyit. 

– A riasztó kódja is kéne. Vagy csak megnyomok egy gombot? 

– Jó ég, dehogy. Mindjárt mondom. Vagy írjam le? Nagyon 

egyszerű. Szerintem meg tudja jegyezni. 

– Inkább nem kockáztatnék. 

– Akkor őrizze meg jól ezt a darab papírt. Minden instrukció rajta 

van arról, hogy hogyan lehet eljutni a házamhoz, és hogyan kell 

hatástalanítani a riasztót. 

– Nem beszélve arról, hogy milyen ízesítésben szereti a cicája a 

macskatápot. Ez aztán a veszedelmes információ – heccelődött Grace. 

– A rossz kezekben még az lehet – mondta Flynn, és a hangjában 

kevesebb komolyság volt, mint az arckifejezésében. 



– Nem hagyom, hogy rossz kezekbe kerüljön – így Grace, hasonló 

ünnepélyességgel. 

Amikor aztán becsukta a férfi után az ajtót és elhúzta a reteszt, 

hiányérzete támadt. Minden bizonnyal Flynn hatalmas termete miatt, 

mely éppoly hatalmas űrt hagyott hátra. 



TIZENEGYEDIK FEJEZET 

Ahogy Ellie elindult az autójával Randolph Frazier házához, azon 

tűnődött, honnét a csudából keríthetne Grace meg ő harmincezer fontot, 

mielőtt darabjaira hullik a ház, vagy, ami az ő szemében még 

elkeserítőbb volt, mielőtt a festmények az enyészetéi lesznek. 

Aznap reggel mind túl korán keltek, bár nagyon későn kerültek 

ágyba: annyira féltek az elalvástól, hogy végül alig aludtak valamit. 

Grace-nek iskolába kellett fuvaroznia Demit, Ellie-nek meg tíz órára 

Bathban kellett lennie. 

Számos pénzteremtési lehetőséget megvitattak, és a legtöbbet 

elvetették. 

– Eladhatnám a kocsit – mondta Grace. – Nem telik ki belőle az 

egész, de el lehetne indulni vele. Másrészt viszont nem tudom, 

mennyire menne nekem a használtautó-vásárlás. Nem vagyok az az 

ember, aki nekiáll rugdosni a gumikat és pocskondiázza a karosszériát. 

Ellie akaratlanul is elmosolyodott a gondolatra, hogy Grace 

alkudozni próbál egy autókereskedővel, aki feltehetően úgyis átrázza. – 

Majd belekukkantunk a helyi lapba, és ha itt lesz Demi számítógépe, 

utánanézünk, hogy mennyit is ér a kocsid. 

Demi, aki arra használta ráérő idejét, hogy a tolltartóját rendezgette – 

és próbálta takargatni a tényt, hogy tulajdonképpen boldogan megy újra 

iskolába, mert a semmittevés már nem is volt olyan csábító, mint 



kezdetben –, ezt mondta: – Amíg megvolt a számítógépem, e-mail-ben 

szakadatlanul „kihagyhatatlan kölcsönajánlatokkal” bombáztak. Ha 

elhozzuk a gépet anyámtól, megcsíphetnénk valamelyiket. 

Grace kategorikus választ adott. – Szó se lehet róla. A kamatok miatt 

mindenképp el kéne adnom a házat, és ezzel az erővel Allegrának is 

eladhatnám. – Azután elfintorította az arcát. – Ha minden kötél szakad, 

nem lesz más választásom. 

– Szerintem bővítsd ki a borkóstolókat, és kínálj ételt is – javasolta 

Ellie. – Szívesen főznék ínyenc kaját. 

Grace újból elfintorodott, ami nyilván a gondolkodást segítette elő 

nála. – És ez költséghatékony lenne? 

– Hát, szedhetnél belépőt! „Bor és gasztronómia” fejenként harminc 

vagy negyven fontért. A bort ingyen szerzed be, és ha hat különböző 

ételféleséget adunk, egyiket-másikat viszonylag olcsón megúszhatjuk. 

– Melyik bor csúszik leginkább a konzervbab mellé? Így gondolod? 

– kérdezte Demi. 

Ellie bólintott. – Mi a véleményed, Grace? 

– Ez működhet. 

– De nem szoronghatnak itt a konyhában – mutatott rá Demi. 

– Miért? Nem hallottál még a kopott eleganciáról? – kérdezte Grace 

reményteljesen. 

– Sokkal hangulatosabb lenne, ha begyújtanál a szalonban, mint az 

este a nővérednek, és felállítanánk odabent egy asztalt. Ez még mindig 

kopott elegancia. Demi felvesz valami fekete minit, fekete harisnyával 

meg fodros köténnyel, és felszolgál. Úgy dukál a francia bor mellé. 

Demi felvinnyogott, Grace pedig azt mondta: – Jó ötlet! 

– Mi?! – Demi megbotránkozása valószínűleg egészen a szomszéd 

faluig elhallatszott. 



– Nem a felszolgálás – legyintett rá Grace –, hanem hogy a 

szalonban rendezzük meg. Gyönyörűen meg lehetne csinálni, és ha elég 

sok vendég érkezik, híre megy a dolognak, ismertebb lesz a nevem, és 

még az is lehet, hogy több rovatot kapnék. Majd megérdeklődöm 

Grahamnél a borszaküzletben. Ő ismer valakit egy képes magazinnál, 

aki talán tudna segíteni. 

– Így bajosan fogsz összehozni harmincezret – mondta Demi, aki 

továbbra is a felszolgálós ötlet miatt füstölgött. – Hacsak nem szánsz rá 

éveket. 

– De ez is lehetne egy rendszeres mellékjövedelem, írjuk össze a 

lehetőségeinket, meg hogy mit tudnánk pénzzé tenni. Biztatóbbnak 

látjuk majd a helyzetet, ha van a kezünkben egy lista. 

– Melyen az első tétel az, hogy időpontot kérsz az orvosnál – 

figyelmeztette Grace. 

Ellie ezt elengedte a füle mellett. – Abban már megegyeztünk, hogy 

a kocsira szükséged van. Hát a nászajándékokra? 

Grace beleegyezése jeléül bólintott. – Eddig is megvoltam nélkülük, 

nem olyanoktól kaptuk, akiket ismerek, vagy akik törődtek volna 

velem. Ó. 

– Mi az? 

– Egy evőeszközkészlet is van ott, Allegrától. Azt inkább megtartom. 

– Hozzuk le. Csodálom, hogy a nővéred nem tett róla említést a múlt 

éjjel. A te evőeszközeid diákszállóba valók, Grace. 

– Allegra csak egy csekket adott nekünk. Elmondtam neki, mit 

vettünk rajta, de bizonyára elfelejtette. Vagyis nyugodtan eladhatjuk! – 

tette hozzá felderülve. 

Ellie, aki kedvelte, ha összeillenek a dolgok, mert az jócskán 

megkönnyíti a döntéshozatalt, felsóhajtott, és visszakanyarodott a 

listához. – Mi van még? 



– Munkát kéne keresnem – mondta Grace. – De mifélét? Esetleg egy 

borszaküzletben? 

– Van kereskedelmi tapasztalatod? Dolgoztál valaha bolti eladóként? 

Benzinkúton? Vagy bárhol? 

Grace megrázta a fejét. – Én a borhoz értek, nem az adásvételhez. 

Maradjunk inkább a borkóstolóknál meg az ínyencségeknél, és 

megpróbálok majd több lapba írogatni. A helyi újságtól elég ígéretes 

visszajelzéseket kaptam. Másutt is kopogtathatok a cikkeimmel, és 

noszogathatom a borkereskedőt, hogy kérdezzen rá, valóban igényt tart-

e az írásaimra az a magazin, ahol az ismerőse dolgozik. – 

Szemöldökráncolás. – Csakhogy összejön-e ebből harmincezer, mielőtt 

a korhadás eléri a festményeket? 

– Ó, a francba! – így Ellie. – Lehet, hogy máris korhadásnak 

indultak? 

Egy emberként pattantak fel az asztaltól, végigviharzottak a 

folyosón, át a hallon az étkezőbe. – Hozd a széket – kérte Ellie. – 

Muszáj megnéznem. 

– Na, hogyne! És ha leesel? Elmehet a baba. 

– Nem esem le! Nem vagyok részeg. Még soha életemben nem 

estem le székről. 

Grace a biztonság kedvéért tartotta a széket, hogy elkapja Ellie-t, ha 

zuhan. – Látsz valamit? 

– Az a gond, hogy nem tudom, mit keressek. 

– Gyere le, hadd nézzem meg. 

Helyet cseréltek. Grace röviddel később azt mondta: 

– Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, látok valamit. Nézzük 

meg, mi a helyzet az emeleten, és kiderül, igazam volt-e. 

Ellie megrázta a fejét. – Én nem mennék fel, ha nem baj. Inkább 

dolgozzunk tovább a listán. – Az ő szemében a ház korhadása hátrább 



állt a fontossági sorrendben, mint a festményeké. Elvégre nem ez az 

egyetlen ház a világon. A festmények viszont alkalmasint 

egyedülállóak. 

– Az jutott eszembe – mondta Grace, miután visszatértek a konyha 

melegébe –, hogy el is adhatnám a festményeket. Mit gondolsz, 

megérnek harmincezret? 

– Grace, ezek a festmények egy vagyont érhetnek! Ha a restaurálás 

után bebizonyosodik, hogy ismert művész munkái, akkor nemhogy 

harmincezret, de annak a sokszorosát érik. Helyre kell állítani őket, 

aztán elhívni egy szakértőt a felbecslésükre. S bár nagyon nagy kár 

volna túladni rajtuk, úgy legalább tisztességes pénzt kapnál értük. 

Grace felsóhajtott. – De nekem most van szükségem a pénzre! 

Ellie kétségbeesve mondta: – Előteremtjük valahogy azt a 

harmincezret, ígérem, de nem szabad eladni a festményeket, amíg 

vissza nem nyerik a régi pompájukat. 

– Te fogod restaurálni őket? 

– Kénytelen leszek, ha nem engedhetünk meg magunknak egy 

szakértőt, ami feltehetően újabb harmincezerbe kerülne! 

– Ó, basszus. 

– Grace! Nem is tudtam, hogy ismered ezt a szót! 

– Hogyne ismerném, csak nem használom sűrűn. Felszabadító érzés. 

Mondhatnám úgy is, hogy „bazdmeg”… De nem – tette hozzá egy 

pillanat múlva. – Ez már erős. 

– Aranyos ez a modorosság – jegyezte meg Ellie. 

– Szánalmas, de én már csak ilyen vagyok. Az a baj velem, hogy túl 

korán mentem férjhez, és most ki kell taposnom magamnak az utam. 

Nem lehetek egész hátralévő életemben exfeleség. El kell adnunk a 

festményeket. Nincs más megoldás. 



– Jelen állapotukban ez lehetetlen – esdekelt Ellie. – Képzeld csak el, 

hogy eladod őket, aztán néhány évvel később arról értesülsz, hogy 

milliókat érnek, nem csak pár százezret, amennyiért elkótyavetyélted. 

Grace a világtól való elszakadtságának dacára néhány másodperc 

alatt belátta, hogy Ellie-nek igaza van.– A testvéreim soha nem 

bocsátanának meg nekem. E mellett még a házeladási cécó is 

eltörpülne. De megint a pénznél tartunk. A restaurálás nem olcsó 

mulatság! 

– Kérvényezz segélyt. Mi másra való az a töménytelen lottópénz? – 

javasolta Ellie, aki egyszerre azon kezdett tűnődni, butaság lenne-e, ha 

vinne magával pár szendvicset. 

– De ha fény derül a festmények létezésére, és valóban értékesek… 

– Azok hát – mondta Ellie. – Nekem elhiheted. 

– A segély mind elmenne a biztosításra. Nekem is riasztót kéne 

beszereltetnem, mint Flynn-nek. – Elmosolyodott, ahogy felidézte a 

férfi késő éjjeli vizitjét. – Múlt éjjel visszajött, miután elvitte Allegrát a 

szállodába. Megkért, hogy egy ideig etessem a macskáját. Többnyire 

valamelyik melós szokott gondoskodni róla, de most üres lesz a ház. 

Feltehetően azért, mert már elkészült. 

– Nincs egy barátja, akit megkérhetett volna? – kérdezte Demi. 

– Én is a barátja vagyok – mondta Grace. 

– Szerintem csak nem akar elszakadni tőled – csipkelődött Ellie. 

Grace jót derült ezen; Ellie elgondolása legalább annyira vicces volt, 

mint az az ötlet, hogy a jóformán üres Luckenham House-t olyan 

riasztórendszer védelmezze, mint amellyel kapcsolatban Flynn 

részletekbe menő magyarázattal látta el őt az este. 

– De a segélyhez visszatérve, még ha nem lenne szükség a 

riasztórendszerre, Murphy törvényének értelmében úgyis megállapítást 

nyerne, hogy a festményeket nem lehet elmozdítani a helyükről, és 



akkor itt állnék egy milliós biztosítási csekkel, miközben a korhadás 

problémája továbbra sincs megoldva. 

Ellie közben úgy döntött, mégsem készít szendvicseket. Ostobán 

venné ki magát: mint egy kölyöklány, aki tízórait visz az iskolába. – 

Hát, hadd lessek el pár ügyes trükköt a festményrestaurátoromtól, és 

meglátom, mit tehetek. De a felelősség óriási, Grace. Meglehet, hogy a 

festményeid nemzeti kincsek. 

– Na ne már! Egyszerűen a tizennyolcadik századi megfelelői annak 

a popsiját vakaró teniszruhás lánynak, aki a nyolcvanas években volt 

népszerű – mondta Demi. 

A két nő elhűlve meredt rá. – Honnét tudsz te arról a képről? – 

kérdezte Ellie. 

– Médiaórán tanultuk – felelte Demi tűrhetetlen fölényességgel. – Ez 

az egyetlen dolog, ami megmaradt bennem. 

Ekkor eszméltek rá, hogy ha nem indulnak azonnal, mindannyian 

elkésnek. 

Ellie jó jelnek tekintette, hogy sikerült aránylag a közelben 

parkolóhelyet találnia, valamint azt is, hogy Randolph Frazier nem 

feledkezett meg a jöveteléről. 

Ám ahogy a restaurátor levezette őt egy pincehelyiségbe, amely 

vegyszeres üvegek meg némi faanyag tárolásánál művészibb célt 

látnivalóan soha nem szolgált, Ellie megértette, hogy nehezebb lesz 

ellesnie azokat „az ügyes trükköket”, mint hitte, A kávészünetben kell 

majd szóra bírnia a restaurátort, már ha egyáltalán lesz szünete. 

A nyomorúságos körülmények között végzett kemény fizikai munka 

tompított Ellie félénkségén. 



– Maga aztán szépen agyonhajszol engem a semmiért, Randolph – 

közölte néhány órával később, koszosan és megviselten, de a pince 

mintegy húsz zsák szeméttől eltekintve tiszta volt. 

– Hívjon csak Rannek – mondta a restaurátor. 

Ellie-nek kedve lett volna valami jóval udvariatlanabb kifejezéssel 

illetni a gazembert, de neki nagyobb szüksége volt a restaurátorra, mint 

annak őrá. És ebédelni se ártott volna már. 

– Akkor Ran. Én azért jöttem ide, hogy tapasztalatot szerezzek a 

festményrestaurálásban – tette hozzá sietve, mielőtt a másik 

megjegyezhetné, hogy most is gazdagabb lett egy tapasztalattal. – De 

előtte kiugorhatok szendvicsekért, ha gondolja. 

– Az ötlet jó. Van egy kisbolt a domb alján. Én majonézes tojást 

kérek. Tessék, egy kis pénz. Nem várhatom el magától, hogy kifizesse a 

saját ebédjét – tette hozzá. 

Az apró engedményekért is hálásan Ellie elfogadta a felkínált 

bankjegyet, és azon töprengett, vajon ehetnek-e terhes nők majonézes 

tojást. Aligha. A terhesség megfosztja az embert az élet legtöbb 

örömétől: a lágy sajttól, a lágy tojástól, az erősebb italoktól. 

Amikor röviddel ezután visszaérkezett, a restaurátort odafent találta a 

műtermében. Csatajelenetet ábrázoló festmény pihent egy állványon, 

rajta régies harci egyenruhát viselő férfiak, és mikor Ellie belépett, 

Randolph éppen megnyalta egy kebabnyársnak tűnő valaminek a végét, 

és belemártotta egy guriga vattába. Felszedett egy csomónyit, s ahogy 

körbeforgatta, pici, vattacukorszerű göngyöleget kapott. 

– Házi készítésű fültisztító pálcika – magyarázta. Aztán újból 

megnyalta a pálca végét. – Először mindig nyálat használunk. A benne 

lévő enzimek miatt. 

Leecsetelt a festmény egyik sarkában egy apró, körülbelül egy 

négyzetcentiméteres részt, közben többször cserélte a vattát, és 



mindannyiszor alaposan megnézte, mi tapadt rá. – A legenyhébb 

kemikáliával kezdjük. 

– Reprodukált enzimekkel megspórolná magának a nyalogatást. 

A restaurátor a fejét rázta. – Sok évvel ezelőtt egy neves galériában 

dolgoztam. Jött egy amerikai, aki úgy gondolkozott, mint maga. 

Megbízott egy vegyészt, hogy reprodukálja az emberi nyálat, és felkent 

belőle egy kevéskét a festmény sarkába. Mielőtt hazament, még végzett 

egy ellenőrzést, és a dolog működni látszott. Reggelre azonban teljesen 

levált a festék. 

– Úristen! 

– Ezért én bármilyen másolatnál többre becsülöm a természetes 

nyálat. Tenne fel vizet? Az ebédet a konyhában költjük el. 

– Tisztában vagyok vele, hogy a műteremben szigorúan tilos enni-

inni. 

A restaurátor homlokráncolva nézett rá. – Dehogyis. Mindössze a 

konyhából jobb a kilátás. – Aztán, szelídebb hangon: – Egyébként igaza 

van, nem szerencsés enni-innivalót bevinni a műterembe. 

Ellie felsóhajtott, ahogy megtöltötte a kannát vízzel. A 

festményrestaurálás kétségkívül roppant figyelmet követelő, időigényes 

feladat. Évekig robotolhatna ennek az embernek anélkül, hogy a 

leghalványabb sejtelme lenne, miként nyúljon a táblákhoz. Nincs más 

hátra: rávezető kérdéseket kell feltennie. 

– Szóval – mondta Ellie, miután letelepedtek egy-egy bárszékre a 

pultnál, az ebédjük meg a bögrék biztonságos távolságban a retusálás 

alatt lévő vászontól. – Mikor próbálhatom ki magamat a gyakorlatban? 

– Semmikor. Ehhez a munkához nagy szakértelem kell, amivel egy 

amatőr nem rendelkezik. 



– Akkor miért vett fel, ha nem engedi, hogy valódi tapasztalatot 

szerezzek? – Ellie beleharapott a sonkás-zöldséges bagettbe, és 

paradicsomdarabka pottyant a padlóra. 

A restaurátor megvonta a vállát. – Láthatta, micsoda kupleráj volt a 

pincében. Át akarom alakítani sötétkamrává. 

Miközben Ellie azon tűnődött, hogy a csudába húzza ki a 

restaurátorból a szükséges információt, ámuldozva figyelte őt, mert Ran 

képes volt ízlésesen elfogyasztani a majonézes tojását. – Mivel a pincét 

már kitakarítottam, és úgyis két hétre vett fel, igazán odaengedhetne a 

tűzhöz. 

Ran fölöttébb gyanakvó pillantást vetett rá. – Nagyon 

elővigyázatosnak kell lenni. A megfelelő képesítés hiányában nem 

mehet festmények közelébe. 

– Csakhogy a képesítést megszerezni rengeteg idő és pénz – mutatott 

rá Ellie, szerfölött udvariasan. 

Ran a homlokát ráncolta. – Ha sajnálja rá az időt, akkor a 

festményrestaurálás nem magának való. Látta, mit csinálok a 

pálcikával. Az egész festményen pálcikával kell végigmenni, 

valószínűleg több különböző vegyszerrel. Itt nem lehet kapkodni. 

– Értem én, és általában odafigyelő, türelmes ember vagyok. Csak 

éppen… 

– Csak éppen? 

Ellie erős kísértést érzett, hogy elmondja neki. Úgy sokkal 

egyszerűbb lenne az élet. Nem emlékezett rá, hogy hallgatást ígért 

volna Grace-nek. Randolph Frazier úgyse fogja elmondani olyannak, 

akit Grace ismer, és Grace félelmei ellenére valószínűtlen, hogy 

jelentené az esetet a Nemzeti Védnökségnek. Ellie tudta, hogy 

lényegében megesküdött Grace-nek, ám ezt az esküvését áthághatónak 

érezte. 



– Hm? – biztatta a restaurátor tele szájjal. 

– Nem vagyok bővében az időnek. Itt a baba, meg minden. Rendet 

kell tennem az életemben. 

A restaurátor kételkedve fürkészte, mint aki nincs egészen 

meggyőzve. – Megértem, de ebbe a szakmába nem lehet puszta 

szeszélyből belekapni. 

– Tudom, hogy ön másként látja, de nálam ez nem egy szeszély. 

– Nem? 

– Nem. Komolyan érdekel például, hogy hogyan kezdene dolgozni 

egy nagyon régi fatáblával. 

– Megmutassam? 

– Igen. Csak a példa kedvéért. 

A restaurátor felsóhajtott, mintha ezer gond nyomná a vállát. – Na, 

jó. Ebéd után, ha kezet mosott, mutatok magának ezt-azt. De meg kell 

ígérnie, hogy nem nyúl semmihez a műteremben! Egyáltalán 

semmihez! Ha mégis megteszi, páros lábbal rúgom ki, és az ország 

összes festményrestaurátora tudni fogja, hogy óvakodni kell magától. 

– Nem túl kedves, hogy ilyeneket mond azok után, hogy 

kitakarítottam a pincéjét. – Ellie megpróbálkozott egy lefegyverző 

mosollyal. 

– Engem nem a kedvességemért fizetnek. 

Ellie visszamenekült a bagettjéhez. Amikor mindketten befejezték az 

evést, Ran felállt, és az ajtóhoz lépdelt. – Jól van, jöjjön be a 

műterembe, ne nyúljon semmihez, és mutatok magának néhány fogást. 

Miért éppen a fatáblák érdeklik? Talált egyet, amit saját kezűleg óhajt 

restaurálni? Tudja, ez nem amatőröknek való feladat, hacsak nem 

valami értéktelen ócskaságról van szó, amit a használt cikkek piacán 

gyűjtött be. 



Mivel még mindig ingerült volt, és kimerült a pincetakarításban, 

Ellie nem hagyott elég időt az agyának, mielőtt kinyitotta a száját. – 

Nem a piacon vettem őket! – csattant fel, ahogy követte a restaurátort a 

műterembe. 

– Tehát több is van. Valami ószeresnél vásárolta őket? Vagy a jó 

öreg Ethel néni hagyta örökbe magára? 

– Nem! És igazából nem is az enyémek. 

Ran a szemöldökét ráncolta. – Érdekesek? Üljön le. Oda, ahol nincs 

útban. – Elegáns, de nem túl kényelmes székbe ültette Ellie-t. Az 

ablakból csodás kilátás nyílt hegyekre-mezőkre. Ellie morcosan 

bámulta a látványt, és azon tűnődött, hogy a hormonjai teszik-e ennyire 

ingerlékennyé, vagy Ran. Talán mindkettő. 

– Meséljen nekem ezekről a festményekről. Bóvlit nem érdemes 

restaurálni. 

Ellie felsóhajtott. – Azt hiszem, a tulajdonos még örülne is, ha így 

lenne, csakhogy szüksége van a pénzre. 

– Mit ábrázolnak? 

– Miért? – ráncolta Ellie a homlokát. – Mi köze a festmények 

témájának bármihez? 

A restaurátor a kávéját kortyolgatta. – A téma kiindulópont. 

Lehetnek például mondókákból származó jelenetek. Ha mit se tud a 

festésről, arról hiába faggatom, nem igaz? 

– Kreatív művészetből diplomáztam! Valamicskét talán mégis tudok 

a festészetről! 

– Nem feltétlenül. De ne köntörfalazzon, inkább a festményekről 

beszéljen. 

Ellie arra jutott, hogy az igazmondás a legkevésbé strapás megoldás. 

– Meg kell ígérnie, hogy egy árva léleknek se adja tovább; én már 

megígértem, és megszegtem a szavam, de nem tehettem másként. 



A restaurátor unottan felsóhajtott, Ellie drámai bejelentése hidegen 

hagyta. 

– Azt hiszem, valami nagy művész munkái. 

Ran hitetlenségének érzékeltetéséül felvonta a szemöldökét. – Szinte 

mindenki ezt hiszi, akinek festmény van a birtokában. És csaknem 

mindig tévednek. 

– Hát én nem tévedek! Egészen idáig egy ősrégi házban voltak 

elrejtve, és a kivitelezés lenyűgöző. Ezek nem mázolmányok! 

– Milyen állapotban vannak? 

– Nem túl jóban. Ezért akartam együtt dolgozni magával. Először is 

van egy egérrágta lyuk, itt-ott lepattogzott a festék, és bármelyik 

percben elkezdhetnek korhadni. 

– Hogyhogy bármelyik percben? 

– A korhadás az egy szinttel feljebb lévő szobában jelentkezett, és 

lehetséges, hogy már a festményeket is elérte. Egyszóval sürget az idő. 

A barátnőmnek meg kell oldania valahogy a korhadás problémáját, ám 

az ehhez szükséges pénzt valószínűleg csak úgy tudja előteremteni, ha 

túlad a festményeken. Persze jelen állapotukban jócskán értéken alul 

kelnének el. – Haragos pillantást vetett rá. – Ennyit még egy 

magamfajta kontár is tud. 

– Mi a téma? 

– Azt hiszem, Ádám és Éva az édenkertben. Eléggé… leplezetlenül 

ábrázolva. Hiányoznak a fügefalevelek. Ádámnak… hát szóval… – Itt 

elhallgatott. 

– Bökje már ki, asszony! Ádámnak erekciója van? 

– Igen. – Hiába forgott valamikor művészek körében, hiába esett 

meg, hogy ruhátlanul állt modellt, Ellie érezte, hogy elvörösödik. Ran 

miatt, tudta jól. Vonzódott hozzá szexuálisan. Ami nagy kár, hiszen 

annak az esélye, hogy a restaurátor hasonlóképpen érez, egyenlő volt a 



nullával. Ellie ápolatlan és koszos volt a takarítástól, ráadásul terhes, és 

ezek nem különösebben vonzó attribútumok. Egyébként is, neki most 

koncentrálnia kell, nem feledkezhet meg jövetelének céljáról. 

– Látnom kéne a festményeket, hogy véleményt tudjak alkotni. 

Mindenesetre felkeltette az érdeklődésem, ha nem téved a korukat 

illetően. 

Ellie gondolkodott egy kicsit. Mit szólna Grace, ha ő elvezetné ezt az 

embert a festményekhez, amelyeket hétpecsétes titokként kéne kezelni? 

Nem repesne. És Ellie Grace lelki nyugalmáért legalább annyira 

aggódott, mint a festményekért. – Nem hiszem, hogy ez lehetséges – 

mondta tétován. 

– Akkor viszont nem segíthetek. 

– Mindent elmondok magának a festményekről. 

– Szépségem – mondta a férfi olyan hanglejtéssel, amelyet Ellie 

leereszkedőnek, ugyanakkor riasztóan erotikusnak talált – leírhatja 

nekem az összes virágszálat és állatkát, ebből még semmit nem fogok 

tudni a festmények koráról, állapotáról vagy bármiről, ami segíthet 

nekem abban, hogy segítsek magának a restaurálásukban. Mert ugye 

ezért jött ide? Hogy tanuljon tőlem, aztán saját kezűleg restaurálja a 

festményeket? 

Ezt úgy mondta, mintha Ellie meg akarta volna rabolni. – Sajnálom. 

Grace nem szeretné, ha bárki is értesülne a festményekről. Ha rajta 

múlna, eladná őket így, ahogy vannak… 

– Miért nem hagyja rá? 

– Mert kell neki a pénz! Ahogy most kinéznek, jócskán értékük alatt 

lehetne csak eladni őket. S még ha Grace hajlandó lenne restauráltatni 

őket, akkor se tudna fizetni a munkáért, addig semmiképp, amíg el nem 

adja a képeket. 



Ran egy pillanatig hallgatott. – Amennyiben valóban érdekesek, 

vállalom, hogy ilyen feltételek mellett is helyrehozom a festményeket. 

De ahhoz előbb látnom kell őket, a fenébe is! 

Ellie erősen törte a fejét. – Egyféleképp tudjuk megoldani. A 

barátnőm borszakértő, és pénzkeresési célból evéssel egybekötött 

borkóstolókat fog rendezni. Jöjjön el az egyikre, és én bejuttatom magát 

a festményekhez. 

– Micsoda? A claret meg a Sancerre között? 

– Úgy valahogy. Nem éppen ideális, de ha Grace már találkozott 

magával, talán nem zavarja majd annyira, amikor elmondjuk neki, hogy 

megtekintette a festményeket. Amennyiben érdekli önt a restaurálásuk. 

– Szóval még fizetnem is kell a kiváltságért, hogy segítsek magának? 

– Attól tartok, igen. Ha még az előtt felfedem Grace-nek az ön 

kilétét, mielőtt találkoznának, talán be se ereszti magát az ajtón! 

Szeretem Grace-t, nagyon is, de nem ismerem elég jól. Nem vállalhatok 

kockázatot. 

– Idegbajos nő lehet ez a Grace. 

– Nem az. Csak nehéz időszak áll mögötte. Elhagyta a férje, a bátyja 

meg a nővére elhurcolta minden bútorát, és mielőtt megismertem őt, 

magányosan tengette napjait egy nagyon öreg, nagyon nagy, nagyon 

szép házban. Most ott lakom nála, meg a volt mostohalánya is. 

– Szóval a szárnyai alá vette őt. Mint egy anyuka. 

– Annak készülök. Na mi lesz, eljön? Igyekszem rávenni Grace-t, 

hogy rendezzen mihamarabb egy borkóstolót. 

– Elmegyek. De ha az derül ki, hogy a festmények nem érnek 

semmit, nagyon mérges leszek, és elégtételt veszek magán. 

Ezek a baljós szavak nyugtalanító hatást gyakoroltak Ellie gyomrára. 

– Mire gondol? Egész hátralévő életemben takaríthatom a pincéit? 



– Csak egy pincém van, és azt már kitakarította. Valami mást kell 

kitalálnom. 

Ellie lesütötte a szemét; tudta, hogy elpirult, s csak remélte, hogy 

nem feltűnően. – Majd szóljon. De bizton állíthatom, hogy ezek nem 

szemétre való pingálmányok. – Feltekintett. – Talán ez lesz élete 

legjelentősebb megbízása. 

– Mely esetben jutalmat vár tőlem? 

Ellie bólintott, és képtelen volt eltüntetni a szája sarkában rángatódzó 

mosolyt. – Majd kitalálok valamit. 

Pontosan tudta, mit akar. Egy szép, bonyodalommentes viszonyt; 

csupasz testiséget szerelem, törött szívek és fájdalom nélkül. Ran 

tökéletes társ lenne ehhez. Kár, hogy a restaurátor a leghalványabb 

érdeklődést se mutatja iránta. 

Azután elgondolkozott. Meglehet, hogy e pillanatban mosdatlan 

diáklánynak látszik, de általában nem így néz ki. Ha el tudná érni, hogy 

a restaurátor Luckenham House-ba jöjjön, egy csinosan felöltözött, 

kifestett Ellie bájainak talán már nem lenne képes ellenállni. Igen, ez az 

ember a tökéletes választás egy utolsó, futó kalandra. Ellie nagyon 

gondosan takarított össze az ebéd után. 

Mialatt Ellie Randolph Frazier pincéjét suvickolta, Grace 

újrajátszotta a nővérével lefolyt jelenetet; Allegra ezúttal taxin érkezett, 

hogy elvigye az autóját, és komolyan elbeszélgessen Grace-szel a 

korhadásról. 

Ragaszkodott hozzá, hogy megmutassa Grace-nek. Nem szadista 

élvezetből, magyarázta, hanem hogy húga felfogja végre a probléma 

mértékét és sürgősségét. Pedig Grace már azt remélte, hogy Allegra 

csak bepattan a kocsijába és elhajt, s e reménye csak nőtt, amikor a 

nővére nem kért semmit inni. 



– Nem, szívem, most ittam egy kitűnő kávét, úgyhogy nem kérek az 

instant löttyödből. Vessünk egy pillantást a problémára, és már itt se 

vagyok. Úgy terveztem, hogy rögtön a reggeli után kijelentkezem a 

szállodából; azt hittem, már az este megejtjük a szemlét. – Allegra 

árnyalt, de egyértelműen rosszalló pillantást vetett a húgára, ami azt 

sejtette, hogy, meglehetősen alaptalanul, őt hibáztatja a 

másnaposságáért. 

– Jobb lesz így, nappali fénynél – mondta Grace. – Menjünk fel. 

A lépcső tetején Allegra elővette a jegyzeteit. – Leginkább a nyugati 

hálószoba van érintve. Az erre van, ugye? 

Mielőtt felfoghatta volna, mit cselekszik, Grace már be is lépett 

Allegra után abba a szobába, amelyet Edward valamikor dolgozónak 

használt. Grace azóta nem járt itt, hogy volt férje elment, mert 

belegondolnia is fájt. Edward könyvespolcokkal borította be a falakat, a 

szoba közepén terjedelmes antik íróasztal állt valaha. A polcok még a 

helyükön voltak, csak kiürültek, a szoba szíve viszont eltűnt. Grace 

meglepődve konstatálta, hogy az elhagyatottság érzése is tovatűnt, ami 

régebben mindig úrrá lett rajta, ha erre a helyiségre gondolt. 

– Aha – mondta Allegra. 

A fakezelő ember eltávolította a szegélylécet, felfedve ezáltal a falon 

korallszerűen szétburjánzott, piszkos vattához hasonlító anyagot. 

– És itt a gombásodás – folytatta Allegra. 

Szemügyre vették a rozsdaszínű gombát, ami túlsütött palacsinta 

módjára meredt kifelé a falból. 

– Nagyon csúnya – hangsúlyozta Allegra. – Ahogy a jelentésben áll. 

És kiterjedt. 

– Azt látom – mondta Grace, és az alant lévő festményekre gondolt. 

– Gyorsan szaporodik? 



– A jelentés szerint igen. És az is le van írva, hogy amatőrök nem 

tudják kezelni a problémát. 

– Naná hogy ezt írják. Kell nekik a munka. 

– Grace, nem kérnének ekkora summát olyasvalamiért, amit a 

megfelelő vegyszerek birtokában egy laikus is el tudna végezni. Ne 

hidd, hogy ezek valami fusizók. Kiváló a hírük. 

– Ebben biztos vagyok. 

– Melyik szoba van alattunk? – kérdezte Allegra. 

– Az étkező – felelte Grace. – De oda még biztosan nem terjedt 

tovább, másképp észrevettem volna. 

– És nyilván a jelentés is említést tett volna róla. Szörnyen büdös ez 

az izé – fintorgott Allegra rosszallóan. 

– Ez most a végleges jelentés vagy csak egy becslés? 

– Tulajdonképpen mindkettő. 

– Nem gondolod, hogy ki kéne kérnünk egy másik véleményt? 

Elvégre ezeknek az áll az érdekükben, hogy korhadást találjanak, aztán 

képtelen összegeket gomboljanak le az emberről a kezelésért. – Túl 

későn vette észre, hogy a kérdésében szereplő többes számmal a nővére 

oldalára állt, mintha fejet hajtott volna Allegra ítélete előtt, és hajlandó 

lenne szolgaian követni a terveit. 

Allegra megvonta a vállát. – Nos, a saját szemünkkel is 

meggyőződhettünk a helyzetről. De okvetlenül kérj másik véleményt. 

Csak ne számíts rá, hogy én fizetem. 

– Ki tudom fizetni, Allegra. – Azért Grace-ben is maradt még némi 

méltóság. – Nem szűkölködöm. 

– Persze hogy nem. Van egy házad, ami feltehetően közel egymillió 

fontot ér. 

Grace elvörösödött. – Létezik szegény gazdagság is. Gondolj csak 

Afrikára. 



Amikor a nővére elkotródott végre a házából, Grace már nyúlt is a 

telefonért, hogy felhívja Edwardot Demi számítógépe miatt. Míg a 

kapcsolásra várt, ráeszmélt, hogy a legteljesebb nyugalommal tárcsázta 

a férfi számát, ami a házasságuk alatt egyszer sem fordult elő. 

– Szerintem Demi megérdemli, hogy itt legyen néhány személyes 

tárgya, elsősorban a számítógépe – mondta Grace határozottan a 

felvezetés után. 

– Igazán? 

– Tegnapig nem is tudta, hogy ma iskolába fog menni, és a múlt este 

rengeteg időt és energiát fordított egy esszé összeállítására. 

Edwardot nem hatotta meg. – Nyilván tudta, hogy bajba kerül, ha 

nem igyekszik. 

– Nagy bátorság kellett hozzá, hogy visszamenjen három hét 

kihagyás után. Az a tény, hogy egyáltalán emlékezett az esszére, 

ráadásul megpróbálta megírni, arra utal, hogy ezúttal komolyan 

gondolja. Elolvastam, amit írt, és le vagyok nyűgözve. 

– Hm. Kíváncsi vagyok, az anyja mikor vette magának utoljára a 

fáradságot, hogy elolvassa Demeter dolgozatait – dünnyögte Edward. 

Grace nem felelt. Költői kérdés volt, bár Demi szerint Hermiának 

soha nem jutott ideje arra, hogy bármiféle érdeklődést tanúsítson a 

lánya munkája iránt. 

– Hétvégén átviszem a holmiját. Nem lesz könnyű megfőznöm 

Hermiát – mondta Edward. 

Grace nyelt egy nagyot. – És a pénz, Edward? Nagyon örülök, hogy 

Demi itt van, de nem tudom finanszírozni… 

– Átutalási megbízást indítok. Add meg a bankszámlaszámod. 

– Szerintem tudod a számot, Edward. Nem változott. 

– Hát persze. Bocsáss meg. Még a mai napon elintézem. 



Miután Grace letette a telefont, lepillantott az órájára, és rádöbbent, 

hogy alig maradt ideje odaérni Flynnhez. Fontosnak tűnt, hogy 

találkozzon a férfival, mielőtt még elutazik. Ám a sors nem osztozott 

vele a prioritásaiban, úgy határozott ugyanis, hogy ideje tankolnia. 

Szerencsére nem állt le a kocsi, de a benzinkút felé menet Grace csak 

fél szemmel figyelte az utat. A másik szeme az üzemanyag-kijelzőre 

tapadt. 

Így aztán fél három lett, mire megérkezett Flynn házához, a felhajtó 

üres volt, és Grace-t a hiány érzése legyintette meg. 

Kénytelen volt elismerni, hogy a ház csodaszép. Ingatlanspekuláns 

létére Flynn magas szinten űzi a szakmát. Az épület még Luckenham 

House-nál is nagyobb, és valószínűleg pár száz évvel fiatalabb. Íves 

felhajtó vezetett a házig, mely kívülről makulátlannak tetszett – csupán 

néhány kupac homok, egy betonkeverő, egy talicska meg egy takaros 

terméskőhalom jelezte a szélen, hogy a látszat csal. 

Grace megforgatta kezében a kulcscsomót, amilyenhez foghatót csak 

börtönökben látni, és fejben végigszaladt a sorrenden. Az lesz a 

legizgalmasabb, amikor beinal a házba, hogy hatástalanítsa a riasztót, 

mielőtt beindulna. Körülbelül három perc áll majd a rendelkezésére, 

ami nem feltétlenül elég, hiszen nem ismeri a terepet. 

Legalább macskát jött etetni, nem rottweilert, s bár Grace tudta, hogy 

a sziámi macskák hajlamosak az excentrikus viselkedésre, nem tűnt 

valószínűnek, hogy az állat megtámadja, főképp, mert Flynn csak 

nemrég ment el. 

A bejárati ajtó három zárjával nem volt gondja, ám ahogy a hallon át 

a konyha felé szaladt, hogy megkeresse a riasztót, rádöbbent, hogy már 

elő kellett volna vennie a cetlit a kóddal. Sebaj, gondolta, majd 

emlékezetből, elvégre csak négy számjegyből áll, de amint lefékezett a 

riasztó doboza előtt, már el is felejtette a számokat. 



Keservesen sokáig kotorászott a táskájában a papírka után, mire 

eszébe jutott, hogy a kocsija műszerfalán hagyta. 

Miközben megrohamozta a bejárati ajtót, szavak tolultak elő belőle, 

köztük az is, amelyiket reggel még nem tudott kiejteni, és hálát adott a 

sorsnak, hogy korábban nyitva hagyta az ajtót. A táskáját használta 

támasztéknak, nehogy becsukódjon, és elszáguldott a kocsijához. 

Villámgyorsan cselekedett, de a riasztó így is gyorsabb volt, és 

fertelmes vijjogásban tört ki. Mialatt agya a kakofónián keresztül 

nyugalomért esedezett, Grace bepötyögte a számokat, és abba a 

reménybe kapaszkodott, hogy ez elegendő lesz a zaj megfékezéséhez, 

mely jó esetben nem süketséggel, mindössze életre szóló fülzúgással 

fogja sújtani. 

Perceknek érzett másodpercekig csengett a füle, miután a zaj már 

abbamaradt. Grace izzadt, és imádkozott, hogy a riasztó ne a 

rendőrségre legyen bekötve. A szája úgy kiszáradt, hogy képtelen volt 

nyelni, és úgy zakatolt a szíve, mintha az életéért futott volna. 

Grace nem olyan ember volt, aki ha kulcsot kap valakinek az 

otthonához azzal, hogy etesse a macskát, akkor körbekószálja a házat, 

vagy kiszolgálja magát a bárszekrényből, a riasztós kalamajka után 

azonban egy pohár víz létfontosságúnak tűnt. 

A konyha exkluzív lakberendezési magazinokba illett. Fényes kő 

munkapultok, tucatnyi szekrény és gyanúsan meleg érzetű kőpadló. Ez 

alighanem padlófűtés. – Kényeskedő jellemre vall – mondta ki Grace 

fennhangon, miközben azon tűnődött, hol talál poharat. 

Aztán talált egy üzenetet. 

Kedves Grace, 



Sajnálom, hogy személyesen nem üdvözölhetem, de el kell rohannom. 

Remélem, mindent rendben talál. Amikor visszajöttem, szeretném 

meghívni valahová enni, hálából azért, hogy ön meg a macskámat eteti. 

A legjobbakat, Flynn 

Ui.: Nem számít, hánykor eteti a kislányt: mindig van neki 

odakészítve száraz táp, úgyhogy éhezni nem fog; viszont frissen 

felbontva szereti az ételét, másképp a padló megsüti neki. 

Grace nevetgélve olvasott, aztán folytatta a pohárkeresést. Noha két 

mosogató is volt, edénycsepegtetőt nem látott, így kénytelen volt 

kinyitni egy szekrényt. Azután még néhányat, míg talált végre valamit, 

amiből inni lehet. 

Miután a víz hatására újra mozdulni bírt a nyelve a szájában, és a 

lélegzése csaknem normális tempóra lassult, elkezdte keresni a 

macskaeledelt, na meg a macskát. 

Épp azon tűnődött, hogy a macskakajtatás vajon az egész ház 

átfürkészését jelenti-e, aminek egy tüzetes szemle lesz a velejárója, 

mikor a háta mögül harsány nyivákolás kélt, és Grace egy betörőnél is 

bűntudatosabban rezzent össze. 

– Szóval itt vagy – mondta, tőle telhetően fesztelenül, arra az esetre, 

ha a macska a fejébe látna, és később jelentést tenne Flynn-nek a 

gondolatairól. – Már csak a kajádat kell meglelnem, és adok enni. 

Rendben? 

A macska odadörgölőzött a lábához, mintha már napok óta 

nélkülözné az emberi hangot és az evést. Mivel tudta, hogy ez nem igaz, 

Grace szkeptikusan figyelte az állatot, ahogy megvakargatta az álla 

alatt. – Örülök, hogy így szeretsz, de inkább tedd magad hasznossá, és 

vezess oda a kamrához, hm? Hol az ennivalód? – tette hozzá 

bátorításképpen. 



A cica levetette magát a padlóra, és belekarmolt a levegőbe Grace 

lába mellett, mintha láthatatlan pillangókat hajkurászna. Grace átlépte, s 

a fényűző konyhát odahagyva rátalált az éléskamrára. 

– Meseszép itt – mondta a cicának, miközben kinyomkodta a 

kocsonyás szósszal borított húsdarabokat egy „Macska” feliratú tálkába. 

– Allegra imádná. 

Csak akkor vallotta be magának, hogy neki is tetszik a ház, miután 

másodjára is bemutatta a riasztó és a kulcsok szertartását, és elhajtott, 

magára hagyva a farka végét remegtető macskát. Luckenham House is 

gyönyörű, de Flynn palotája után némiképp spártai hatást kelt. És, 

állítólag, egykettőre végez vele a korhadás. 



TIZENKETTEDIK FEJEZET 

– Rajta, rendezzünk borkóstolót – mondta Ellie Bathból visszatérve, 

miközben Grace paradicsomos babot adott vacsorára pirítóssal. A 

fiatalabbik nő a végletekig kimerült, de telve volt izgalommal, jóllehet a 

nap javát szemétszedéssel és söprögetéssel töltötte. 

– Mi ez a nagy sietség? – Grace megpróbálta elosztani a babot három 

szelet kenyéren. – Szeretném meghívni Grahamet meg azt az ismerősét. 

Az ilyesmit nem lehet adj-uramisten-de-rögtön megszervezni. 

– Szerintem pedig haladéktalanul cselekednünk kell, főpróba, a 

felvágós népek majd máskor jönnek. 

– Én nem nevezném Grahamet felvágósnak. 

Ellie lenyelte a türelmetlenségét, amit amiatt érzett, hogy nem 

mondhatja el Grace-nek, miért kell azonnal lépniük, ahelyett hogy 

megvárnák, amíg mindenki el tud jönni, akit Grace fontosnak tart. Ellie-

t a maga részéről csupán az érdekelte, hogy Ran Frazier ott legyen, és 

nehezére esett titkolózni. 

– Van egy ötletem! – mondta úgy, mint amikor a képregényekben 

villanykörte jelenik meg egy figura feje fölött. – Még az este rajzolunk 

egy plakátot, és holnap elviszem Bathba. Az ottaniaknak nem olyan 

nagy ide a távolság. 

– Nagyon lelkes vagy, Ellie. Pedig neked ez egy csomó főzést jelent 

– jegyezte meg Grace gyanakvón. 



– Jó móka lesz! – Ellie szinte szédült, annyira megkönnyebbült, hogy 

nem kell suttyomban ellesnie a festményrestaurálás fortélyait, hogy 

aztán egy régi mester kincset érő alkotásain gyakorlatozzon. 

– Dem – szólt Grace. – Légy szíves, gyere enni. Kérsz még pirítóst? 

– Elmesélhetnéd, hogy mi volt a suliban – kérte Ellie, aki érezte, 

hogy egyelőre nem nyaggathatja tovább Grace-t. 

– Semmi különös – mondta Demi az asztalhoz lépve. 

– Ebédszünetben láttam Ricket. Dumáltunk. Motorral volt. Nagyon 

menő! 

Ellie felnevetett. – Motorháton tényleg nagyon klassz, nekem 

elhiheted. Persze csakis bőrszerkóban. Azelőtt Rick egyik haverjának a 

barátnőjétől kértem kölcsön bőr-cuccokat. Szóval, jó újra a suliban? 

– Igen, nagyon is. Tök jó volt viszontlátni mindenkit. 

– Na és, Grace, tudod már, milyen borok lesznek? – váltott vissza 

Ellie arra a témára, amely a legelső helyre tolakodott a fejében. – Vagy 

a dátumot döntsük el előbb? 

– Ezen még nem gondolkoztam – tűnődött Grace. – Demi fuvarozása 

meg Flynn macskája mellett alig maradt egy perc időm. 

– Hogy hívják a cicát? – kérdezte Demi. 

– Azt hiszem, Cleopatrának. 

– Nekünk is lehetne háziállatunk! – élénkült fel Demi. – Annyi 

szobánk van. 

– Majd megfontolom – mondta Grace. – Egy kisállat otthonosabbá 

tenné a házat. 

– Akárcsak a bútorok – tette hozzá Ellie. – Mintha azt mondtad 

volna, hogy van egy asztalod, ahová le tudnánk ültetni az embereket. 

– Azt hittem, miután egész nap pincéket takarítottál, bele se akarsz 

majd gondolni, hogy tömegeket toborzunk hatfogásos 



vacsorakölteményekre – mondta Grace, és a Rayburn legforróbb 

pontjára csúsztatta a kannát, mintha egy élet rutinja állna mögötte. 

– Csupán egy pince volt, és nem engedhetjük meg magunknak a 

lébecolást. 

– Legalább addig várjunk, amíg megjön Edward pénze. Ma 

felhívtam a számítógéped miatt, Demi, és amint lehetséges, átutalási 

megbízást fog indítani. 

Újból előugrott a villanykörte. – Tudod, mit? – így Ellie. – Az első 

alkalommal én fizetem az összes kaját, aztán majd később megadod. 

Végül is, ha jó pénzt kérünk, azonnal megtérülnek a költségeink. 

– Nem, erről szó se lehet. Valamennyi pénzem azért nekem is van. 

Csak spórolósan kell összeállítanod a menüt. 

– Abban profi vagyok! Könyvet is írhatnék azzal a címmel: Ezer 

recept maradékokból. 

Grace megjátszott rosszallással ráncolta a szemöldökét. – Azért ne 

süllyedjünk a béka feneke alá! De alaposan meg kell fontolnunk, hogy 

mennyi legyen a részvételi díj. Mennyit hajlandók kiadni az emberek 

egy estére? 

– Grace homloka ráncba szaladt. – Azt se tudom, hogy egy mozijegy 

mennyibe kerül manapság. Milyen ár lenne méltányos? 

– Hát – kalkulált Ellie –, a szüleim rendszeres étterembe járók, és 

fejenként hatvan fontot könnyedén elvernek, te pedig „ismereteket” is 

kínálsz. – Megnyomta a szót. – Az emberek imádják az ilyesmit. 

– De nálam nem profi séf készíti az ételeket! Ha tekintetbe vesszük 

az egészségügyi és biztonsági előírásokat, az ötletünk alighanem úgy, 

ahogy van, illegális. 

Ellie nem hagyta magát legyőzetni pár buta szabálytól. – Tudom! 

Akkor nem szedünk részvételi díjat, hanem csak hozzájárulásokat 

fogadunk el, így ténylegesen nem árulunk semmit. Olyan lesz, mintha a 



barátaink ugranának át vacsizni. – Úgy izgult, hogy becsempészhesse 

Rant a házba, hogy akár Allegrát is meginvitálta volna, ha ezen múlik. 

– Mi? – így Demi. – Egy üveg bor helyett egy húszast hoznak majd? 

– Nem – mondta Ellie, és igyekezett higgadt maradni. – Kiteszünk az 

asztalra egy kosarat, rajta a „Hozzájárulások” táblával. A művészeti 

galériákban is így szokták, amikor bort kínálnak. 

– Nem tetszik ez nekem. Mintha megsarcolnánk őket a 

vendégszeretetért cserébe. 

Ellie megpaskolta a vállát. – Elfelejted, hogy nálunk tudást 

szerezhetnek. Ráadásul lehetőségük nyílik egy csodás György korabeli 

házban falatozni. A pénz miatt meg ne aggódj. Majd megkérdezzük a 

vendégeket: jól érezték magukat?, nagyra értékelnénk, ha 

beprotezsálnának bennünket a barátaiknál, és számíthatunk-e rájuk 

legközelebb, amikor már egy jelképes összeget is elfogadunk, az első 

alkalom természetesen ingyenes volt. 

– Vevőcsalogató árazás – mondta Demi, és leszelte a pirítós 

csücskét, összekenve a vajat a bab levével. – Mint a 

szupermarketekben. Ma tanultuk médiaórán – tette hozzá 

magyarázatképpen. 

– Na jó – mondta Grace; úgy érezte magát, mint akit lebunkóztak. – 

Kiket hívjunk meg? Gondolom, először is azokat, akik eddig is jártak a 

borkóstolóimra. 

– Előbb az időpontban egyezzünk meg. Van határidőnaplód? – 

kérdezte Ellie. Eltökélte, hogy azonnal ki kell jelölni, kőbe kell vésni az 

esemény napját. 

– Amíg nem költöztetek ide, én nem csináltam magamnak programot 

– emlékeztette Grace. – Semmi társadalmi élet. Legfeljebb a 

fogorvoshoz jártam el. 

– Nagyszerű! Akkor legyen a jövő hét! 



– Az nem túl korai? Senki nem fog ráérni. 

Ellie ekkor eszmélt rá, hogy meg kellett volna kérdeznie Rant, neki 

mikor alkalmas. – Rendben, akkor legyen a rákövetkező héten. Ez még 

csak a főpróba. Az első igazi rendezvényünknek jó előre kijelöljük majd 

az időpontját. – Arra gondolt, hogy ha Rannek nem jó a dátum, amiben 

megállapodtak, ő még mindig találhat valami ürügyet a módosításra. 

– Flynnt is meghívod? – kérdezte Demi. 

– Tényleg, Flynnt is meg kell hívni – kapcsolt Ellie. 

– Ja. Ő jó fej – bólogatott Demi. 

– Igazán? – Grace ezt meglepve hallotta. Nem gondolta volna, hogy 

Flynn „jó fejnek” számít. 

– A korához képest. Elég vonzó pali. 

– Nem biztos, hogy el tud jönni. Fogalmam sincs, mennyi időre 

utazott el – halogatta a választ Grace. 

– Hát, sebaj – mondta Ellie. – Esetleg meghívhatnám Rant, a 

festményrestaurátort. Érdeklik a borok. – Tisztában volt vele, hogy 

elpirult, különböző okokból kifolyólag, ezért elkezdte leszedni az 

asztalt. 

– Ő is jól néz ki? – kérdezte Demi. 

– Meghiszem azt. Legalábbis szexi. 

– Az nem ugyanaz? – kérdezte Grace, és képtelenül naivnak érezte 

magát. 

Demi megrázta a fejét. – Nem feltétlenül. Ronda pasik is lehetnek 

szexisek. Meg a jóképűek is. – Demi leszegte a fejét, amiből Ellie 

rögtön tudta, hogy van valaki az életében, aki tetszik neki. 

– Te nem akarsz meghívni valakit, Dem? – kérdezte Ellie. 

– Dehogy akarok! – Demi a füle mögé simította a haját, és Grace 

felfigyelt egy új ékszerre a fülporcában. Ezek szerint nem a kantinban 

töltötte az ebédidőt. Grace azonban nem tett megjegyzést. Az új 



piercingek miatt főjön csak Hermia és Edward feje. Az ő mostohaanyai 

szerepköre nem terjed odáig, hogy elbeszélgessen Demivel a 

szépítkezés és az öncsonkítás különbségéről. Van így is épp elég baja. 

– A nővéredet ne hívjuk meg? – kérdezte Ellie. – Csak hogy emeljük 

a színvonalat. 

– Ne! – tiltakozott Grace. – Akkor itt kéne marasztalnunk éjszakára, 

és mégis, hová tennénk? 

– Nem mondhatod, hogy nincs elég szobád, Grace – emlékeztette 

Ellie szemrehányóan. 

– Se ágy nincs, se káddal felszerelt fürdőszobák. Se központi fűtés. 

De ha már szóba került, beszélnél Edwarddal az ágyadról, Demi? Azt 

hiszem, én elfelejtettem megemlíteni neki reggel a telefonban, és nem 

szeretném nyaggatni apádat. 

– Anyám előszeretettel nyaggatta. 

– Igen, nos, Edward meg én igyekszünk fenntartani a civilizált 

viszonyt. – Grace legalábbis igyekezett, még ha csak puszta 

megszokásból is. 

– Akkor tehát mához két hét múlva? – szólalt meg Ellie, látván, hogy 

a többiek elkalandoznak a témától. 

– Szeretném kitalálni a menüt. Te megmondod, milyen ételeket 

akarsz, én pedig megtervezem. 

Grace egy pillanatra elgondolkozott. – Nem kéne megvárnunk, míg 

túl vagy a szakmai gyakorlaton? Túlságosan fáradt leszel a főzéshez. 

Inkább várjuk ki a két hetet. 

– Ne, kérlek! Úgy szeretném… – Ellie észbe kapott, hogy ez így 

nagyon is kétségbeesetten hangzik, és megállt levegőt venni. – Én csak 

azt szeretném, hogy pénzhez jussunk végre. 



Grace lemondóan sóhajtott, és inkább nem tett megjegyzést, hogy a 

bor- és ételkóstolás ötlete egyelőre nem a pénzkeresésről, hanem a 

költésről szól. 

Demi mobilja, amely a konyhaasztalon hevert, egyszerre felmorgott, 

mozgolódni kezdett, majd dalra fakadt. Demi felkapta, rápillantott a 

hívó nevére, és azt mondta: 

– A francba! Anyám! Muszáj felvennem? 

– Igen! – mondták kórusban a többiek. 

Demi sóhajtott, felállt az asztaltól, és odább ballagott, hogy 

nekidőlhessen a Rayburnnek. – Szia, mama – trillázta. 

– Na és Flynn mikor jön vissza? – kérdezte Ellie. – Nem lesz korai 

neki a szerda, mit gondolsz? 

– Emiatt igazán ne aggódj – válaszolta Grace oly könnyeden, 

amennyire csak tellett tőle. – Ez az egész talán nem is az ő világa. – Jól 

tudta, hogy Ellie behatóan figyeli, s bár nem lett volna ellenére 

megbízni a lányban, azzal is tisztában volt, hogy Ellie össze akarja 

boronálni Flynn-nel. S mert homályos érzésekkel viszonyult a férfihoz, 

nem akarta felszítani Ellie reményeit. Ideje volt témát váltani. – Figyelj 

csak, én most kiszaladok a kertbe. Évekkel ezelőtt elültettem egy 

bokrot, és szeretném látni, kivirágzott-e végre. Nem jössz velem? 

– De – mondta Ellie. – Jólesne egy kis friss levegő. Egész nap csak 

port szívtam. 

A két nő kisétált a hátsó ajtón, végighaladtak a kerten, azután néhány 

grádics következett, mely bokrokkal övezett, kör alakú gyepre vitt. 

Kellős közepén ősrégi napóra. Még ezen a hűs tavaszi estén is kellemes 

volt a látvány. 

– Itt is van – mondta Grace, ám ahová nézett, ott Ellie csupán száraz 

karókat látott kiállni a földből. – Nem hozott virágot. Meddig kell még 

várnom? Persze a kertészkedés elsősorban türelmet követel. – Ellie-re 



pillantott, aki a krókuszokat vizsgálgatta az egyik fa tövében, és 

nyilvánvalóan azon tűnődött, megvan-e Grace-ben ez az 

elengedhetetlen tulajdonság. 

Ellie visszaballagott Grace-hez, és lebámult a karókra. 

– Na és miért gondolod, hogy az ételkóstolás nem Flynn világa? A 

borokat szereti, bizonyára az ételeket se veti meg. Mellesleg irántad se 

közömbös. 

Grace feszengve nevetgélt. – Látod, ebben tévedsz. Folyton 

civakodunk. 

– Épp ez bizonyítja. Te miként érzel iránta? 

Grace hallgatott. Hiszen maga sem tudta. – Flynn kedves ember, jó a 

humora, de ő nem Edward. És nekem ez még mindig túl korai. 

– Na ne! Hisz oly sok idő telt el! Én is kihevertem Ricket, arra se 

emlékszem, hogy néz ki! – Enyhe túlzás, de visszamenni csakugyan 

képtelen lenne hozzá. 

Grace, aki idáig egy csavaros fűzfán kereste az új hajtásokat, 

rásandított a lányra. – Csak nem azért, mert találkoztál egy jóképű 

restaurátorral? 

– Ő nem az a típus, akit jóképűnek mondanánk, és sokkal idősebb 

nálam. 

– De? – Ellie mosolya arra utalt, hogy van folytatás. 

– Ideális alany lenne egy utolsó kalandhoz! 

– Szóval ezért sietteted annyira a borkóstolót? – nevetgélt Grace. – 

El akarod csábítani. 

– Igen. – Ugyan nem ez volt az egyedüli ok, de mindenképpen ott 

szerepelt az indokok között. – Eddig csak munkaruhában látott. Ha 

megpillant engem kicsípve, talán jobban tetszem majd neki. 

– Alighanem máris tetszel – mondta Grace, egy télen virágzó 

labdarózsához lépve, amely édes-fűszeres illattal árasztotta el a levegőt. 



– Nem, nem tetszem neki! Ez annyira bosszantó! Mindenesetre nem 

adom fel. 

Grace újból Ellie-re nézett, most aggodalmasan. – Ne ess 

szerelembe, Ellie, mert meg fogod sebezni magad. Rettenetes érzés. 

Nem éri meg. 

– Szerelem nem lesz – ígérte Ellie. – Józanabb vagyok én annál. De 

Ran a tökéletes választás, részben, mert nincs időm, hogy találjak mást. 

És… és annyit loholtam Rick után, hogy most szükségem van egy 

egyszerű, könnyed élményre, ami csak az enyém, mielőtt megszületik a 

baba. – Egyik pillanatról a másikra elszontyolodott. – Mit gondolsz, 

butaság? 

– Nem, Ellie, nem az. És ne haragudj, nem kell ám minden percben 

az én pénzproblémáim meg a restaurálás miatt aggódnod. Vágj bele, és 

érezd jól magad! 

– Én most is jól érzem magam. Szeretem rendbe tenni a dolgokat. – 

Megpaskolta barátnője karját. – Meg az embereket. 

Grace megilletődötten mosolygott. – Nem akarsz bemenni? Kezd 

hűvösödni. Én még elmegyek a kert végébe, hogy lássam, ott mi a 

helyzet. 

Habár lassan kezdett dideregni, Ellie azt mondta: – Inkább veled 

tartok. Mit is mondtál, szerinted mikor jön vissza Flynn? 

– A kamrában hagyott macskaeledel mennyiségéből ítélve akár 

hetekig is távol lehet. Cleopatra bűbájos. Talán nekünk is kéne egy 

macska. Demi imádná. – Grace elégedetten mosolygott, hogy sikerült 

elegánsan továbbeveznie a biztonságosabb témák felé. 

– Állapotos nők nem cserélhetik a macskaalmot – mondta Ellie. – 

Ennyit még én is tudok. 

– Feltétlenül kérj időpontot az orvosnál – szólt rá Grace szigorúan. – 

Vigyáznod kéne magadra. Étkezz rendesen, pihenj sokat. 



Ellie nevetett. – A rendes étkezéssel nem lesz gond, amennyiben 

csokit is kapok. A pihenés vicc! 

– Igazán, Ellie, most mondtam: ne csináld végig a szakmai 

gyakorlatot, ha túl sok neked. Majd találunk más módot a festmények 

helyreállítására. 

– Nem, semmi baj! Élvezem. – Ellie vidáman mosolygott, és 

remélte, hogy Grace a festményrestaurálásnak tudja be az örömét. 

– Rengeteg munka lesz előkészíteni a házat erre a mi kis svindlinkre. 

– Svindli? Flynn szokott ilyen szavakat használni. 

– Valóban? Akárhogy is, egy csomó házimunka vár ránk. 

– A házimunka a szex legújabb formája! – ujjongott Ellie. – Nem 

nézted tavaly azt a sorozatot? Bocs, persze nem láthattad. 

– A szex legújabb formája? – fintorgott Grace. – Én maradok a régi, 

bevett módszernél. De azt hiszem, nekünk most be kell érnünk a 

házimunkával. 

– Te érd csak be vele. Nekem más terveim vannak – kuncogott 

csalafintán Ellie. – Szerintem a szalont kéne használni – folytatta, az 

eredeti témára visszatérve –, és nem az étkezőt, mert a szalont 

nemrégiben már használatba vetted. 

– És ki is dekoráltam. Az étkezőt helyrepofozni a pornográfiával 

lenne határos; ha tényleg a házimunka az új szex – magyarázta az 

értetlen Ellie-nek. 

Ekkor Demi jelent meg. – Megvagytok végre! Mit műveltek idekint? 

Meg lehet fagyni! 

– Azonnal megyünk be. Mi volt anyáddal? – kérdezte Grace. 

– Iskola után el akar vinni ebédelni. Beszélgetni kicsit a dolgokról. – 

Demi letört egy levendulaszárat, és idegesen babrálta. 

– Az jó. Valami klassz helyre menjetek, ahol jót lehet enni. Mi a baj? 

– kérdezte Ellie. 



Demi felsóhajtott. – Nem tudom! Boldogabbnak tűnik most, hogy 

nem dúlom fel a nyugalmát, de nyilván furdalja a lelkiismeret. A suliról 

fog faggatni. 

– Ahol szépen teljesítesz, mióta visszamentéi – mondta Grace –, nem 

így van? 

– De, csak anyám szerint a média nem rendes tantárgy, szerinte le 

kéne cserélnem, például angolra. 

– Hiszen történelmet is tanulsz. Az rendes tantárgy! – emlékeztette 

Grace ingerülten, ahogy eszébe jutott, milyen becsmérlően nyilatkozott 

felsőfokú végzettségű családja az ő egykori választásairól. 

– Mindegy, anyám holnap suli után találkozni akar velem, elvisz 

valahová enni, azután hazahoz. Nem baj? 

– Ő az anyád, Dem, persze hogy nem baj! 

Ellie másnap enyhe bűntudattal indult el Bathba. Rannek nincs 

szüksége rá, ő csak láb alatt van a műteremben, s ha átadja a 

restaurátornak a két héttel későbbre szóló meghívást, nem lesz már oka 

maradni. 

Csakhogy ott van Grace; Ellie igyekezett mindent megtanulni a 

festményrestaurálásról. Nem igaz, hogy lehetetlen két hét alatt bármit is 

elsajátítani e szakmából, bár a végeredmény tekintetében ez még 

korántsem elegendő. Jó eséllyel csak kárt tenne a festményekben – ezt 

már megtanulta. Feltehetően máris helyrehozhatatlan károkat okoztak, 

amikor puha ronggyal óvatosan letörölgették a képeket; Ellie-nek nem 

volt mersze bevallani Rannek, hogy mit műveltek. 

És ott van Ran. Hogyan lát hozzá az ember lánya egy olyan férfi 

elcsábításához, aki a leghalványabb érdeklődést se mutatja iránta? Nem 

lesz egyszerű, de Ellie szerette a kihívásokat, és az elismerő pillantások 

elmaradásától még nem fog beletörődni a kudarcba. Aznap gondosan 



öltözködött; megjelenésében burkolt érzékiség elegyedett gyakorlati 

szempontokkal. Szörnyű volna, ha Ran észrevenné, hogy a ruházatával 

nem csupán port meg makacs vízkövet szeretne magára vonzani. 

Mindenekelőtt diszkrétnek kell lenni. 

E célt szem előtt tartva egy régi, szűk kardigánt vett fel a 

dzsörzénadrághoz, és világos selyemsálat kanyarított a nyakába. Hogy 

ne üsse semmi a sál színét, s hogy jobban megfeleljen a harminc 

felettiekre vonatkozó elvárásoknak, Ellie előző este átfestette a haját 

vörösről barnára. Remélte, hogy konvencionálisabb, ugyanakkor 

kívánatosabb külsővel eléri végre, hogy Ran nőként tekintsen rá. 

Később, miközben megpróbálta bepasszírozni a kocsiját az ágyánál 

valamivel kisebb parkolóhelyre, Ellie az esélyeit latolgatta. Nagy 

szüksége van egy utolsó kalandra – bár vigyáznia kell, nehogy 

túlságosan beleélje magát. Rannel biztosan csodás lenne. És Ellie még 

nem készült fel arra, hogy házimunkára cserélje a szexet. 

Mint kiderült: az első mégis a házimunka. Amikor ajtót nyitott neki, 

a restaurátor azt mondta: – Tehát visszajött? Van egy remek feladatom a 

maga számára: szekrényrendezés. 

– Én pedig meghívom önt egy remek estére, ahol borok és 

ínyencségek várják. – Ellie mosolygott. Semmi reakció. – Tetszeni fog 

magának. 

– Azt hittem, az a cél, hogy az esemény leple alatt megtekintsem a 

festményeket, nem pedig, hogy bacchanáliai gyönyörökben tobzódjam. 

– Túl sokat bújja a művészettörténeti könyveket. Már a 

szóhasználatát is megfertőzte. 

A restaurátor mosolygott, épp csak annyira, hogy felcsiklandja Ellie 

libidóját, hiába tudta a lány, hogy nem szándékosan teszi. – Na, jöjjön 

szekrényt pakolni. 



Ellie felsóhajtott. Ennél kecsegtetőbb ajánlatra egyelőre nem 

számíthatott. 

Később, amikor kávéval és szendvicsekkel kínálta a férfit, 

szándékosan úgy intézte, hogy sokat kelljen hajladoznia, Ran elé tárva a 

dekoltázsát, amennyiben elkerülte volna a figyelmét, hogy olyanja is 

van. A restaurátor nem bátorította, és semmivel sem utalt rá, hogy 

észrevette volna. Ellie sóhajtott, visszasomfordált az asztal túloldalára, 

és belemélyesztette fogait a sajtos szendvicsébe. 

– Nincs értelme mindennap idejárnia, ha úgyis megnézem a 

festményeket – mondta Ran. 

Ellie készen állt a válasszal. – Már beszéltem Grace-nek a 

munkámról. Ha nem jövök többet, gyanakodni fog, hogy beavattam önt 

a titkába. Ugye nem bánja, ha továbbra is eljövök? Elvégre mindig tud 

nekem adni valami feladatot. – Elmosolyodott, s ettől a mosolytól 

egykori munkahelyén, a kocsmában a vendégek egymással versengve 

fizettek volna neki egy italt, elkérik a mobilszámát, és felajánlkoznak, 

hogy elkísérik a kocsijához. 

A restaurátor visszamosolygott, de a mosolyában nem volt semmi, 

ami azt sejtette volna, hogy úgy reagál Ellie-re, ahogy ő szeretné. 

Biztosan túl fiatal és diáklányos vagyok, gondolta Ellie, és 

elhatározta, hogy fekete minit fog felvenni a vacsorapartira, éppen csak 

gömbölyödő hasa fölé. 

Azon kívül, hogy muszáj volt életben tartania a Grace-nek beadott 

mesét, semmi oka nem volt rá, hogy másnap is elhajtson Bathba, hacsak 

az nem, hogy együtt legyen Rannel. Mégis kit akar átejteni? Grace-t 

vagy önmagát? 

Hermia este kilenckor fuvarozta haza Demit. Demi nem volt boldog. 

A következő napon egy fehér szállítófurgon érkezik majd Luckenham 



House-hoz Demi ágyával, ágyneműjével és minden földi javával, 

beleértve a számítógépét is. 

– Ez jó hír, nem? – lelkendezett Ellie, akinek jobb volt a kedve, Ran 

ugyanis aznap délután megérintette a karját, miközben magyarázott 

valamit. 

– Hát – fanyalgott Demi –, fogjuk rá. De anyám át akarja alakítani a 

szobámat tornateremmé! 

– Szép nagy szoba lehet – mondta Ellie. 

– Telerakja mindenféle edzőgéppel, hogy aztán szétizzadják magukat 

a pasijával. Undorító! – Demi egyszerre volt dühös és sírós 

hangulatban. 

– Mi lenne undorító azon, hogy kondiban akarnak maradni? – 

kockáztatta meg Ellie, hogy oldja a feszültséget. 

– Nem az, hanem hogy anyám meg ő… tudod. Azt csinálják. Pfuj! 

Grace Demire nézett, és az volt az érzése, talán nem is ez a baj, 

hanem hogy Hermia kiradírozta a lánya jelenlétét a házából. Na és ha 

Demi haza akar menni? 

– Ez csak valami átmeneti hóbort lehet – mondta Grace biztatón. – 

Az emberek nagy pénzeket költenek bérletre az edzőteremben, aztán 

sose járnak le. Elunják. A vasárnapi lapokban olvastam. 

– Nem is vagy előfizetve a vasárnapi lapokra – csodálkozott Ellie. 

– Elő voltunk fizetve, mikor Edward még velem élt. De megértem az 

érzéseidet, Dem – mondta Grace esetlenül. – Berendezünk neked egy 

szobát olyannak, amilyennek szeretnéd. Ha majd a saját dolgaid 

vesznek körül, nem fogod úgy érezni, hogy lecseréltek egy futópadra. 

Demi Grace-re nézett, és Grace látta a szemében a kibuggyanni 

készülő könnycseppeket: zaklatottabb volt, mint amennyire mutatta. – 

Kösz, Grace – mondta egészen erőtlen hangon. 



– Merem állítani, hogy Hermia a selyemfiújára is rá fog unni – 

szólalt meg Ellie. – Nem hinném, hogy van miről beszélgetniük, amikor 

épp nem… na, tudod. 

Demi nyilvánvalóan bele se akart gondolni. – Van meleg víz? 

Muszáj lefürdenem. 

– Szegény kicsikém – mondta Ellie, amikor kettesben maradtak 

Grace-szel. – Én már azt is nehezem éltem meg, hogy anyám 

dolgozószobává alakította a szobámat, amikor egyetemre mentem, de ő 

legalább nem cserélte le az apámat valami ifjú titánra. 

Grace bólintott. – Az én szüleim is fellélegeztek, mikor férjhez 

mentem, pedig olyan fiatal voltam. Azt hiszem, egyszerűen ráuntak a 

szülői szerepre, én voltam ugyanis a legkisebb gyerek. 

– Hát, az egyszer biztos, hogy az én gyerekem akár harmincéves 

koráig velem maradhat – fogadkozott Ellie. 

– Egy napon még emlékeztetni foglak ezekre a szavakra – vigyorgott 

Grace. 

A két nő jóleső ábrándozásba merült a pici sejtcsomóról Ellie 

pocakjában, amint előbb csecsemő lesz, azután kisgyermek, tinédzser, 

végül felnőtt. Hihetetlennek tűnt. 

– Kerítened kell egy orvost, Ellie – mondta Grace. 

– Kerítened kell egy férfit – mondta Ellie. – Hoppá. Bocsánat, nem 

ezt akartam mondani, csak az jutott eszembe… 

– Ha kisbabát akarok, muszáj lesz – vágta rá Grace. 

– Még ha nem lesz is tartós a kapcsolat. Mit gondolsz, Flynn 

csinálna nekem gyereket, ha megkérném? Mindig mondod, hogy 

milyen rendes ember. 

– Grace! Nem kérhetsz tőle ilyesmit! Nem lenne tisztességes! Flynn 

minden bizonnyal rendes apaságra vágyik egy rendes családban, nem 

pedig arra, hogy spermadonor legyen! 



– Tudhatnád, hogy csak tréfáltam – pirított rá Grace. 

– Ó. Bocs. Megvadultak a hormonjaim. Pillanatnyilag azt se tudom, 

mit beszélek. 

Erre oda kell figyelnie, gondolta. Ran előtt nem eresztheti szabadjára 

a nyelvét, különben még majd azon kapja magát, hogy felkínálkozik a 

restaurátornak. 

– Flynn még legalább egy hétig nem jön vissza – mondta Grace. – 

Telefonon üzente meg. 

– Ó, de kár! Furcsa, de nekem hiányzik. Neked nem? 

– Nem is tudom. – Grace eltűnődő szünetet tartott. Ellie le se vette 

róla a szemét, és éledezett a bizakvása. 

– Igen – folytatta Grace. – Kezd terhessé válni, hogy folyton át kell 

mennem macskát etetni. 

– Jaj, te! – Ellie labdába gyúrt egy konyharuhát, és hozzávágta. 

– Vicceltem. De most beszéljük át az ételeket. Hatféle borunk van, 

tehát hat fogásra lesz szükség. Nem túl nagy munka neked? Szeretnék 

legalább egy desszertbort. 

– Hozok papírt, és írunk egy listát. Miről eszik majd a népek ezt a 

sok mindent? 

Grace az ajkába harapott. – Majd megkérem Flynnt, hogy 

kölcsönözzön nekünk tányérokat. Annyi van neki, mint a nyű. 

– Honnét tudod? Csak nem kotorásztál a szekrényekben? 

– Kénytelen voltam, bár nem akarattal tettem – dünnyögte Grace, és 

erősen szégyellte magát. 

– Na és milyen Flynn háza? 

– Holnap reggel meg kell etetnem Cleopatrát, gyere velem. Ja, 

persze, te Bathba mész, majd elfelejtettem. Egyébként hogy megy a 

dolog? Tanultál már valamit? 



Ellie savanyú képet vágott. – Azt, hogy nem lett volna szabad 

leporolnunk a képeket, főképp, mert amúgy is pattogzik a festék. 

Kétszer is meg kell gondolni, mielőtt hozzányúlunk a festményekhez. 

És sok nyálat használunk. Az enzimek miatt. 

– Aha. – Azután Grace azt kérdezte: – Demi megnyugszik, mit 

gondolsz? Borzasztóan zaklatottnak látszik. 

– Ki fogja heverni. Végtére is nem ő az első, aki csonka családban nő 

fel. 

– Ó, Ellie! Az én hibám, hogy Demi családja kettészakadt! Ha 

Edward nem találkozik velem, talán visszamegy Hermiához! 

Ellie egyet nem értése jeléül felhorkant. – Az isten szerelmére, 

Grace! Edward szeriális monogám. Melletted se bírt megmaradni. 

– Mert nem volt, ami ösztönözze. Nem született gyermekünk. 

– Mintha azt mondtad volna, hogy Edward nem akart gyereket. 

– Úgy van. 

– Hát akkor? Az ő hibája, hogy nem lett tőle gyereked, az ő hibája, 

hogy elhagyta Hermiát, és az ő hibája, hogy elhagyott téged. Nyilván 

könnyen elunja magát. 

Grace bólintott. – Tényleg könnyen elunja magát. – Felvidult. – Erről 

lehet szó! Talán nem is én tehetek róla, hogy tönkrement a házasságom. 

– Persze hogy nem te tehetsz róla. Egyedül ő a hibás. 

– Azért ez nem csak az ő sara. – Grace aggasztóan méltányos volt. – 

Viszont jó tudni, hogy nem egyedül engem terhel a felelősség. 

Ellie nevetett. – Micsoda tökfej vagy te néha. 



TIZENHARMADIK FEJEZET 

Amikor másnap reggel Ellie megnyomta Ran házának csengőjét, 

egyszerre volt ideges és izgatott: idegességét a késése okozta, izgalmát 

pedig az a gondolat, hogy viszontláthatja a restaurátort. 

Nyílt az ajtó. – Jó reggelt. Hogy s mint? – kérdezte a férfi, miközben 

felmentek a lépcsőn. 

– Remekül. Megengedi?… – jelzett Ellie a fürdőszoba felé. 

– Hát persze. Gyakori vizelési inger. 

Ellie döbbenten torpant meg. – Tessék? 

– A terhesség egyik szimptómája, hogy sokszor kell vécére mennie. 

– Az istenért! – mondta Ellie, futásnak eredve. – Mintha én nem 

tudnám! 

Mialatt a kezét szárítgatta, ráeszmélt, hogy dugába dőlt a csábítási 

terve. Idefelé jövet igazán megállhatott volna egy női vécénél, hogy ne 

kelljen futólépésben megrohamoznia Ran klotyóját, de késésben volt, 

sehol nem látott vécét, s ha lát is, parkolóhelyet akkor se talált volna. 

Megigazgatta a frizuráját, hátraszegte a vállát, és felvillantotta a 

legszexisebbnek vélt mosolyát. Milyen jól tette, gondolta magában, 

ahogy az inkább szívdermesztő, mintsem szívszédítő mosoly lefagyott 

az arcáról. Megszagolta a restaurátor arcszeszét – Ran vajon észre fogja 

venni, hogy beleszimatolt? –, azután eligazgatta a törülközőt, és 



aránylag rendezett körülményeket hagyott maga után. Esetleg később 

még visszatér majd kitakarítani. 

Honnét tudja a restaurátor, hogy az állandó vizelési inger a terhesség 

egyik tünete? Vannak gyerekei? Lehet, hogy nős ember! Na, igen, volt 

néhány sarkalatos kérdés, amelyet Ellie-nek még fel kellett tennie, 

mielőtt bedobja magát. 

– Őszintén sajnálom – mondta, ahogy csatlakozott Ranhez a 

konyhában. – De mintha nem lepődött volna meg. Azért, mert ön is 

apa? – Aztán eltűnődött, hogy nem fogalmazott-e kissé nyersen. Talán 

alaposabban meg kellett volna rágnia a kérdést, és nem ajtóstul rontani 

a házba. 

A restaurátor szenvtelenül rázta a fejét. – Csak nagybácsi, de a 

húgaim a terhesség összes létező szimptómájába beavattak, a 

fogantatástól egészen addig a pillanatig, amikor a karjukba ölelték a 

babát. Szeretné, ha elmesélném, melyikük hány órán keresztül vajúdott? 

– Inkább ne! – Ellie elborzadt az ötlettől, ugyanakkor 

kimondhatatlanul megkönnyebbült, hogy a restaurátor még csak nem is 

másodkézből szerezte az információit. Részletekre azonban nem volt 

kíváncsi; Ranhez ne a fájdalom és a szenvedés képe kötődjön, hanem a 

romantikáé, a szeretkezésé meg az elegáns szállodáké. Vagy egyszerűen 

egy franciaágyé. – Ma mi lesz a dolgom? 

– Arra gondoltam, hogy megmutatom magának, mivel is 

foglalkozom. 

– Pompás! Végre egy kis gyakorlat! Tudom, hogy miután megnézte 

a képeket, mindent maga fog csinálni, de komolyan érdekel a 

képkonzerválás, úgyhogy ha tehetnék is valamit… – Szavai 

elenyésztek, ahogy meglátta, hogy a restaurátor a fejét rázza. Na persze, 

Ran előre figyelmeztette, hogy nem nyúlhat semmihez – talán soha az 

életben. 



– Úgy értettem, hogy megmutatnám valamelyik korábbi munkámat. 

Nem messze innét van egy régiségvásár, ahol eladásra kínálnak egy 

általam restaurált képet. Szívesen megnézném, és gondoltam, 

elmehetnénk. 

– Boldogan! – Kiruccanás a szerelmesével. Mi lehetne ennél 

csodásabb? Aztán gondolatban kiradírozta a „szerelmese” szót; semmi 

esetre sem eshet szerelembe a restaurátorral. Szigorúan csak szexre 

használhatja. 

– Akkor induljunk is. Hol a kabátja? 

– Rajtam. – Mutatott Ellie jó meleg, műszőrmével bélelt mellényére. 

– Elnézést. Nem tudtam, hogy ez kabát. Az én időmben a 

kabátoknak ujjuk is volt. Na, menjünk. 

Ellie a lépcsőn leelőzte a restaurátort, és félreállt, míg Ran kinyitotta 

az ajtót. Mi baja ennek az embernek az ő mellényével? Ellie már 

majdnem megkérdezte, aztán inkább becsukta a száját. Ugyan nem lett 

belőle baj, hogy az imént keresetlenül rákérdezett, vannak-e gyerekei, 

de nem akarta tovább feszíteni a húrt. 

Ran egy robusztus külsejű Volvo kombihoz lépdelt, és tartotta az 

anyósülés ajtaját Ellie-nek. – Másszon be. 

– Nem kell másznom! – közölte a lány harapósan. – Alig látszik a 

terhességem! 

– Egyáltalán nem látszik. Csak fel akartam készíteni a jövendőre. 

– Kösz, de ne fáradjon – mondta feszesen Ellie. 

– „Elég minden napnak a maga baja”? – idézte kérdőn a restaurátor. 

– Úgy valahogy – horkant fel a lány, és morcosan bámult kifelé az 

ablakon, bár nem lelt élvezetet az ereszcsatornák tanulmányozásában. 

Egyikük sem szólalt meg, míg kijutottak a városból. A vidék már 

kellemesebb látnivalókat kínált. A tavasz kezdett formát ölteni, lassan-

lassan zöldbe vonta a fákat, és elhitette a szemlélővel, hogy egy szép 



napon az egész világ zöldbe öltözik majd. Sütött a nap, s bár még 

mindig nagyon hideg volt, szikrázott a levegő. Ellie azt érezte, hogy 

egyszerre szétárad benne az optimizmus. Talán sikerül összeszedniük a 

pénzt Luckenham korhadásának kezelésére. Talán Grace belátja végre, 

hogy Flynn jó ember. És talán, bár ez nagyon is a jövő zenéje még, 

kialakul valami közte és Ran között. 

– Csodás a kilátás a völgyre – mondta. 

– Igen, az. Luckenham House környékén milyen a vidék? 

– Ó, bámulatos. Sok a fa, de a táj sík. 

– Meséljen a házról. 

Mivel ez biztonságos téma volt, ahol nem követhetett el újabb 

baklövést, hogy végképp lerombolja az esélyeit a restaurátornál, Ellie 

engedelmeskedett a kérésnek. – Azt hiszem, György korabeli. Némi 

Csipkerózsikás beütéssel. A szobák java üres, és sajnos korhad a ház, 

ám ez mit sem von le a szépségéből. Az arányai tökéletesek. Ezért is 

akartam lefesteni. 

Ran sebességet váltott, és kérdőn tekintett rá. 

– Így ismertem meg Grace-t – fejtegette Ellie. – Házakat fotózok, 

lefestem őket, azután eladom a képet a tulajdonosoknak. Grace nem 

engedhette meg magának, hogy fizessen a festményért, úgyhogy 

nekiajándékoztam. Ön is láthatja majd. – Aztán elnémult. Ez talán nem 

is olyan jó ötlet. Talán porig égeti vele a hitelét. 

– Absztrakt képekről van szó? 

– Ó, dehogy! Azt nem lehetne eladni. Az emberek hagyományosabb 

formákban gondolkoznak. Rick, a volt barátom mélységesen megvetett 

ezért, de szükségem van a pénzre. Számomra nem kifizetődő olyan 

installációkat alkotni, amelyeket senki nem vásárolhat meg, még ha 

meglenne is rá a pénze, és pont egy billenőkocsi padlóra zúdított 

rakománya hiányzik az életéből. 



Rick diplomamunkájára célzott, amivel a fiú mindenkit lenyűgözött, 

olyannyira, hogy rögtön ott is tartották a mesterképzésre. Akkoriban 

Ellie-t is lenyűgözte, most azonban úgy érezte, valamennyire 

szerelmesnek kell lenni Rickbe ahhoz, hogy az ember értékelni tudja a 

művészetét. 

– Na és valóban érdekli a festménykonzerválás, vagy ez csak trükk 

volt, hogy segítsek magának megoldani egy problémát? 

– Be kell vallanom, hogy eredetileg csak trükk volt, de mióta 

bepillantást nyertem a munkájába, komolyan érdekel a dolog. 

Hallatlanul izgalmasnak találom a szakmáját. – Ez igaz volt, és Ellie 

biztosra vette, a restaurátor nem fogja felróni neki, hogy kimondta. 

– Hát, most majd megtekintheti, milyen a végeredmény. Vannak 

diáim a festmény előző állapotáról. 

– Nagyszerű! – lelkesedett Ellie, és azon tűnődött, hogy Ran 

megnövekedett barátságossága meg ez az ölükbe pottyant kirándulás azt 

jelenti-e, hogy jól alakulnak a dolgok. 

Áthajtottak South Gloucestershire-ön egy tekintélyes kúriából 

átalakított leányneveldéhez. Ellie késő Viktória korabelinek nézte az 

impozáns épületet, bár nem volt benne biztos, és nem akarta felfedni a 

tudatlanságát Ran előtt. Hosszú kocsifelhajtó vezetett a házhoz, s a 

kétoldalt elnyúló földeken a hidegtől takaróval védett nemes lovak 

legelésztek a napsütésben. 

– Gyönyörű fák vannak erre – szólalt meg Ran. – Ősszel a 

legszebbek, bár azt hiszem, én jobban kedvelem a tavasz lágyabb 

tónusait. 

– De szeretném lefesteni! – mondta Ellie, és leküzdhetetlen vágy 

töltötte el, hogy újra ecsetet tartson a kezében. – Csak hát semmi 

reményem rá, hogy az egészet be tudom fogni a fényképezőgéppel. 

Ahhoz legalább egy mérföld távolságra kéne állnom tőle. 



– Nem lenne jobb, ha itt helyben festené meg? – Ran behajtott a 

kocsival a parkolásra kijelölt területre. – Biztosra veszem, hogy nem 

etikus fénykép után festeni. 

Ellie erős kísértést érzett, hogy goromba legyen. – Nem etikus? Na 

és? Nekem az a célom, hogy olyan képeket fessek, amelyeket nagy 

valószínűséggel megvesznek az emberek. Ha három napig a szabadban 

ücsörögve kéne festenem, miközben majd megvesz az isten hidege, 

akkor ezreket kellene kérnem minden egyes képért. 

Ran nevetett. – Maga tudja. 

– Igen, én tudom. 

Ahogy keresztülsétáltak a mezőn az épület bejáratához, Ellie 

megcsodálta az oszlopokat, timpanonokat, és magába szívta a házat 

körüllengő jólétet. A vörös tégla dominált a márványoszlopokkal, s bár 

általában nem kedvelte ezt a fajta építkezési stílust, be kellett látnia, 

hogy ebben az egyedi esetben szépen hat a tégla. 

– Háromszor akkora is megvan, de közel sem olyan mutatós, mint 

Luckenham House – mondta. – Bár meg kell hagyni, grandiózus. 

– Azt hiszem, ezzel rátapintott a lényegre – helyeselt Ran. Azután 

összehúzott szemmel tanulmányozta Ellie-t. – Mit gondol, be tudom 

juttatni magát féláron? – folytatta, ahogy beálltak a sor végére. – Nem 

néz ki többnek tizenhatnál. 

Ellie felbőszült. – Ha nem hajlandó megvásárolni a teljes árú jegyet 

egy állapotos nőnek, akkor majd megveszem én a saját jegyemet! 

– Smucig volnék? 

– Nem én mondtam – vágta rá Ellie, és próbált nem nevetni: a 

restaurátor nyilván csak ugratja. 

– Ugyanis ha így gondolja… 



– Jaj, fogja már be, nem akarom hallani. – Ellie szünetet tartott. – 

Mindazonáltal önnek biztosan kedvezményes lesz a jegye, hiszen 

túllépte a nyugdíjkorhatárt – tette hozzá édeskésen. 

– Ezt a pimaszságot! Vegye tudomásul, hogy egy nappal se vagyok 

öregebb harmincötnél! 

– Ó, bocsánat! – mondta vidáman a lány, és örült neki, hogy több 

tucat emberrel állnak együtt a sorban; elégtétellel töltötte el, hogy 

kicsikart végre valami reakciót a restaurátorból, négyszemközt viszont 

nem merészelt volna ilyen provokatívan viselkedni. Azután felsóhajtott. 

Valahogy változtatnia kell a kettejük közt kialakult viszonyon. Soha 

nem fogja elcsábítani ezt a férfit, ha az gyereklányként kezeli őt, ő meg 

matuzsálemként Rant. 

Amint a régiségvásár területére léptek, Ellie tényleg gyereklánynak 

érezte magát; elkábította a tárgyak pazar kavalkádja. Odaszaladt egy 

kiállított babaházhoz, melyet lámpácskák, apró, látszatra antik bútorok 

és fából faragott lakók tettek teljessé. Voltak ott plüssmackók is, amiket 

a fülükben lévő fémbiléták miatt borsos áron kínáltak a vásárlóknak. 

Ellie épp azon töprengett, mit ér egy agyonnyúzott, vénségesen vén 

mackó annak, aki nem személyesen simogatta le róla a bundáját, amikor 

Ran megfogta a karját. 

– Jöjjön már. Nem a játékokat jöttünk megcsodálni. Bár ha jó kislány 

lesz, később veszek magának fagylaltot. 

Ellie türelmetlen mozdulatot tett, főképp, mert a restaurátor ezt várta 

tőle. 

A tájékoztató füzet sebes áttekintése után Ran keresztülrángatta őt 

számos termen, el a bútorok, öreg kerti szerszámok és csecsebecsék, 

köztük kerti törpék mellett (melyek kizárólag antik mivoltuknál lógva 

kaptak helyet a vásáron), egészen egy festményeket árusító standig. Ott, 



pontosan középütt, fiatal nő portréja díszelgett. Ran és a tulaj 

üdvözölték egymást. 

– Ted, hogy vagy? – kérdezte Ran. – Hoztam magammal egy 

tanítványt, hogy lássa a mester művét. 

A férfi nevetett. – Jó vagy, Ran, de annyira azért mégsem. 

– Magad is tudod, hogy nem vennéd igénybe a szolgálataimat, ha 

nem végeznék első osztályú munkát. Ez itt Ellie… mi is a vezetékneve? 

– Summers – mondta Ellie, egyszerre félszegen. 

– Ő pedig Ted Matthews, aki abból él, hogy kicsalja az ártatlan 

áldozataiból a nyugdíjpénzüket. 

– A festményeimet bátran tekinthetjük nyugdíjnak. Ez tiszta 

befektetés, ráadásul a szemed láttára növekszik az értékük. 

Ellie ellépett a nevetgélve tréfálkozó férfiak mellől, magához 

vonzotta a festmény nőfigurája. Képtelen volt eldönteni, hány éves a 

nő, oly nagy nyugalmat árasztott. Lehetett tizenkilenc éves, akit a 

kötelességek terhe öregbít. De lehetett huszonéves is, Ellie korosztálya. 

Szeme tiszta és barna, öltözéke dísztelen, halványszürke lepel. 

Könyökénél négy gyöngyből, opálos fényükből ítélve igazgyöngyökből 

álló tüzér fogta össze a lepel redőit. Bár a nevét, valamint azt, hogy a 

madrasi kormányzó neje, míves aranybetűkkel ráfestették a portréra, a 

hölgy nem viselt gyűrűt a képen. Hosszú fehér ujjai csúcsos levélzetű, 

fehér virágok csokrára fonódtak; Grace biztosan tudná, milyen virág ez. 

Meglehet, gondolta Ellie, a portré még azelőtt készült, hogy a hölgy 

Indiába távozott; talán ajándék volt a szüleinek, akik soha többé nem 

látták őt viszont. E gondolatra könny szökött Ellie szemébe. Nyomorult 

hormonok – azok tehetnek róla, hogy így elérzékenyül egy évszázadok 

óta halott nőtől. 

– Álomszép! – mondta őszinte csodálattal, ahogy Ran felzárkózott 

mögé. – Hol kellett belenyúlnia? 



– Nézze meg közelebbről, hátha felfedezi. 

– Nem látom, hogy bármi hiba lenne rajta. 

– Épp ez a cél. Összpontosítson! Volt egy szakadás a képen. Látja a 

nyomát? 

– Nem. Semmit se látok. 

– Nagyító nélkül nem lehet látni – mondta Ted. – Ran azt hiszi, közel 

s távol ő a legavatottabb restaurátor, és, őszintén szólva, nem téved 

nagyot. De jónak is kell lennie, amilyen horribilis áron dolgozik. 

– Ha múzeumi minőségű munkát akarsz, azt neked vagy a 

klienseidnek meg kell fizetniük. Viszont azt elismerem, hogy álomszép 

ez a nő. Volt már érdeklődő? 

– Egy kevés, kereskedőktől, de várok még egy kicsit, mielőtt lejjebb 

engedném az árat. 

– Sűrűn jár régiségvásárokra? – kérdezte Ellie. 

– Csak ha nem kell sokat utazni érte. Itt folyvást virágzik az üzlet. Ez 

a vásár mindig népszerű, mert azok, akik nem mennek el síelni, gyakran 

mozdulnak ki ebben az időszakban. A „régiségmustra” manapság a 

tehetős középosztály hobbija. 

– Értem – mondta Ellie, aki valóban sokat látott közülük a vásár 

területén, mutogattak és lelkendeztek. 

– Szóval. – Ted immár teljesen őrá figyelt. – Ellie, ugye? Mivel 

foglalkozik? 

Kezdhette volna mindjárt azzal is, hogy mit akar Rantől, de 

szerencsére a férfiak eszmecseréje közben Ellie már kiötölte a 

magyarázatot. 

– Művészetből diplomáztam, és szeretném kitanulni a 

képkonzerválást. Mivel a képzés igen hosszadalmas és megterhelő, arra 

gondoltam, előbb belekóstolok a gyakorlatba, csak hogy kiderüljön, 

hogy tényleg ez az, amit akarok. 



Megállt, hogy lélegzethez jusson, és mosolygott – örült, hogy 

sikerült egy szuszra eldarálnia a szövegét –, de megkönnyebbült, 

amikor egy ősz hajú nő céltudatos ábrázattal a standhoz lépett, 

megmenekítve Ellie-t minden további kérdezősködéstől. 

– Volna kedve körbenézni? – kérdezte Ran. – Aztán 

megebédelhetnénk, ismerek erre egy jó kis kocsmát. Persze 

valószínűleg csak a kertben tudunk majd leülni. 

– Miért? Rémesen hideg van! 

– Nem fogják elhinni magának, hogy elmúlt tizennyolc. 

– Nem baj – grimaszolt Ellie. – Szülői kísérettel már tizenhat évesen 

beengedik az embert a kocsmába. 

A restaurátor felmordult, és Ellie rávigyorgott; örült, hogy az övé lett 

az utolsó szó. Ám ahogy átballagtak a házon és megnézegették a szép 

tárgyakat, Ellie rádöbbent, hogy hátrányára vált a gyorsasága – hiszen 

újból felhívta a figyelmet a kettőjük közti korkülönbségre. 

– Nem kéne dolgoznia… illetve dolgoznunk? – kérdezte, és 

igyekezett felnőttes modorban beszélni. – Ráérünk ebédelgetni? 

– Úgy gondolom, néha magára fér… illetve ránk fér egy-egy 

szabadnap. Végtére is most már nincs szüksége a szakmai gyakorlatra. 

– Nincs, de ettől függetlenül szeretném folytatni. Komolyan. Ha a 

táblák ügye megoldódott, szeretném komolyan kitanulni a 

képkonzerválást. 

– Ott lesz a kisbabája, akire vigyáznia kell. 

– Tudom, de fiatal vagyok, a gyerekem nem lesz örökké csecsemő, 

és valamiből meg is kell élnem. Magának sok munkája van? 

– Igen, de hírnevem is van mellé. Amit időbe telik megszerezni. 

– Akkor minél előbb nekifogok, annál jobb! – jelentette ki Ellie 

derűvel, de erélyesen. 

– Na, menjünk, nézzük meg a játékokat, aztán irány a kocsma. 



– Előbb útba ejteném a női vécét. 

A kocsmában kandallótűz lobogott, s mert még mindig elég korán 

volt, akadt szabad asztal a tűz közelében. 

– Pazar – mondta Ellie az étlapot tanulmányozva, amit Ran adott a 

kezébe. 

– Mit enne? Szokott már kívánós lenni, vagy hevesen undorodni 

ételektől? 

– Nem igazán, csak szörnyen éhes leszek. 

– Az jó. Torkig vagyok a diétázó nőkkel, akik nem ehetnek semmit, 

csak steaket sült krumpli nélkül, vagy salátát öntet nélkül. 

– Hát, én steaket kérek, meg sült krumplit, meg salátát öntettel. – 

Rámosolygott a restaurátorra, az meg visszamosolygott. Atyaisten, 

milyen vonzó, gondolta Ellie. 

– Elnézést, nekem most… 

– Ki kell mennie… már megint. Előtte mondja meg, mit kér inni. 

– Ásványvizet. Buborékosat – közölte Ellie, és távozott. A 

terhessége során most első ízben nem a hólyagja vezette ki a vécére, 

hanem az a késztetés, hogy érettebbé varázsolja a külsejét. A 

korkülönbség adok-kapok játékában Ellie legalább annyi ütést – ha nem 

többet – vitt be a férfinak, mint az neki, csakhogy semmi előnye nem 

származik a győzelemből, ha a restaurátor úgy gondolja, Ellie túl fiatal 

ahhoz, hogy lefeküdjenek. 

Amikor Ran meghozta az italokat, a lány már újra a székében ült a 

tűznél, s a külseje mit sem változott. Arra jutott, hogy semmit sem tehet 

a kinézetével, mivel nincs nála ősz hajfesték, sem szemceruza, hogy 

nevetőráncokat rajzolhatna magára. Ha felnőttnek akar látszani, a 

színésznői vénájára kell hagyatkoznia. 

– Köszönöm, Ran – burukkolta. 



A restaurátor a szemöldökét ráncolta, és megfogta a sörét. – Minden 

rendben? Nincs rosszul? 

– Jól vagyok. Mi bajom lenne? 

– Semmi, csak hirtelen udvarias lett velem. Nemrég még 

nagypapinak nevezett, és közölte, hogy fogjam be. 

– Durva voltam. Elnézést kérek. 

– Fátylat rá – mondta Ran. – Meséljen inkább erről a vacsorával 

egybekötött borkóstolóról, ahová el akar rángatni! 

Ellie uralkodott a felháborodásán, amelyet a restaurátor hozzáállása 

váltott ki belőle; csak magának árt, ha nekiáll dühöngeni. – Ó, nagyon 

kellemes lesz. Én találom ki, milyen finomságokat kínáljunk a bor 

mellé, úgyhogy jó étel, jó bor és feltehetően jó társaság várja. – Mivel 

nem tudta, ki mindenki jön még, érdekes beszélgetőpartnereket nem 

ígérhetett Rannek. – De amúgy is csak a borról lehet majd beszélni. 

– Nem épp a kedvenc témám. Szívesen fogyasztok bort, de nem 

érzek különösebb indíttatást, hogy szóvirágokat hímezzek róla. Ha egy 

bor káposztalészagú, akkor káposztalészagú. 

– Pompás! Grace pontosan ilyen józan véleményeket szeretne 

hallani. Remekül fogja csinálni. – Elismerően mosolygott. – Aztán 

valamikor az est folyamán kimenti magát, és kijön hozzám a konyhába 

– ahol irtó csábosán fogom várni, tette hozzá némán –, én pedig 

odavezetem a táblákhoz, hogy megnézhesse őket. 

– A nagyítólencsés szemüvegemet meg a testemen rejtegessem? 

– Pontosan. Gyerekjáték az egész! Á, meghozták végre az ételt, 

mindjárt éhen halok. 

– Ezek szerint hányingere már nincs? – kérdezte a restaurátor, 

miközben a pincérnő lepakolta eléjük a púposra rakott tányérokat. 

– De, néha, viszont a köztes időben egy lovat is fel tudnék falni. 

– Azt megnéztem volna. De sajnos nem szerepelt az étlapon. 



TIZENNEGYEDIK FEJEZET 

– Na jó, ne halogassuk tovább – mondta Ellie két héttel később, 

ahogy a konyhában ültek Grace-szel. Éppen végeztek késői 

reggelijükkel, amit azután költöttek el, hogy Grace elszállította Demit 

az iskolájáig közlekedő buszhoz. 

Grace-nek igen határozottnak kellett lennie, amikor kicsikarta 

Hermiából a beleegyezést, hogy ne kelljen egészen az iskoláig 

fuvaroznia Demit, csak a buszmegállóig, de mikor Hermia megértette, 

hogy úgysem tudja rákényszeríteni az akaratát Grace-re, elfogadta a 

vereségét. 

– Időt nyerünk vele, hogy nem kell háztól házig vinni Demit – 

mondta Grace, és bekapta az utolsó falat lekváros pirítóst. 

– Igen, és szükségünk is van az időre. Az ételeket előkészítettem, 

megvan a bor és a poharak, az értékelőlapok, s elég vendéget hívtunk. 

De még be kell rendeznünk a szalont, s ha most rögtön nekifogunk, lesz 

időnk tényleg széppé tenni. 

– A szalon így is szép – jelentette ki Grace, és igyekezett nem 

bánkódni amiatt, hogy Flynn válasz nélkül hagyta a meghívását, mi 

több, a visszatérése óta nem is beszéltek, holott Grace két héten 

keresztül naponta járt át hozzá a macskáját etetni. Grace nem is tudja 

meg, hogy a férfi visszatért, ha előző reggel nem pillantja meg a 



kocsiját a felhajtón. Akkor nem csengetett be hozzá, hogy köszönjön 

neki, s ettől gyáva nyúlnak érezte magát. 

– Amolyan minimalista értelemben – felelte rá Ellie, csak mert nem 

akart Grace lelkébe gázolni. – Másrészt viszont nem felel meg 

mindennek. Például asztal sincs. 

Grace sóhajtott, és beletörődött, hogy kezdeniük kell valamit a 

szalonnal. Azon kapta magát, hogy a nap előrehaladtával egyre 

ingerültebb lesz. – Rendben van. Szedjük elő az istállóból a 

pingpongasztalt. Bár lehet, hogy nincs meg az összes lába. 

– Még csak fél tizenkettő. Van időnk, hogy megreparáljuk. Ha meg 

úgy adódik, akkor veszünk egy másik pingpongasztalt. – Ellie idegei 

ugyancsak vitustáncot jártak. Nem csupán hat fogásról kellett 

gondoskodnia tíz embernek, de arra is módot kellett találnia, hogy 

bejuttassa Rant az étkezőbe anélkül, hogy a többiek észrevennék. Ez 

járt a fejében, amikor meggyőzte Grace-t, hogy sok embert hívjanak – 

tömegből könnyebb kicsempészni valakit. 

Székeik megcsikordultak a kövön, ahogy felálltak. – Kár, hogy 

Graham meg az ismerőse nem jöhetnek – mondta Grace. – Hiába tettük 

át az időpontot most péntekre. Minden fáradozásunknak több értelme 

lenne, ha ők is itt volnának. 

– Ez még csak a próbajárat – emlékeztette Ellie, nem először. Ő 

tudta, hogy ha Ran alátámasztja a táblák értékességét, azzal egy 

csapásra megoldódnak Grace anyagi problémái. 

– Biztos nem tudlak rábeszélni, hogy egyél velünk? Jól jönne a 

támogatásod. 

– Nekem sokkal egyszerűbb úgy, ha a konyhában maradok, főzöm a 

következő fogást, és leszedem a tányérokat. – Na meg beosonok az 

étkezőbe Rannel, fűzte hozzá magában. 



– Gondolom. De Ran, vagy hogy is hívják, nem fogja hiányolni a 

társaságod? 

– Nem. Ő csak az ingyen kaja meg a bor miatt jön. Én nem 

érdeklem. Mint ember – tette hozzá sietősen. Ellie három ízben járt a 

restaurátornál a régiségvásár óta, és rendet tett Ran 

konyhaszekrényeiben meg a fürdőszobájában. Biztosra vette, hogy a 

restaurátor most már bármelyik percben be fogja bocsátani a 

műterembe. Festményekhez természetesen nem nyúlhat majd, de ott 

lehet a közelükben, ami kezdetnek nem rossz. A férfi elcsábítására szőtt 

tervei zátonyra futottak, ám a mai este fordulópont lesz. Ellie nem fog 

leülni az étkező-italozó vendégek közé, de ahogy ki-be szaladgál a 

tányérokkal, egy szemtelenül kurta, fekete ruci lesz rajta, és Ran igenis 

észre fogja venni benne a nőt, még ha neki ehhez forró levest kell is a 

restaurátor ölébe öntenie! 

– Kár, hogy Demi kihátrált, és megszervezte, hogy egy barátnőjénél 

alhasson – mondta Grace, miközben a mosogatóhoz vitte a reggeli 

tányérokat. – Egyébként tüneményes kislány, nagyon jó, hogy szépen 

visszailleszkedett a suliba, és új ismeretségeket szerzett. Nem lehet 

könnyű neki. 

– Mintha nem örülnél annyira – mondta Ellie. 

– Nem, mert nem tetszett, ahogy Demi elkéredzkedett. Sumákolt. És 

ez nem vall rá. – Megtörölte a kezét, még mindig aggódott egy kicsit. 

Cseppet sem volt ínyére, hogy Demi lelépett, de nem tudta 

megakadályozni. – Máshogy viselkedik, mióta találkozott az anyjával. 

– Hát hívd fel ennek a barátnőnek az anyját, és ellenőrizd le. 

– Megtehetném, valószínűleg meg is kéne tennem, de Demi soha 

többé nem bízna bennem, ha azt hiszi, én se bízom benne! 

– Igaz. 



– Úgy örült, hogy itt vannak a cuccai és saját szobát kapott – mondta 

Ellie, ahogy felidézte, milyen jól mulattak Demivel, amikor berendezték 

a kuckóját. 

– Igen – bólogatott Grace. – Na, menjünk, küzdjünk meg a pókokkal. 

– Á, szóval ezért ódzkodtál annyira attól, hogy betedd a lábad az 

istállóba. Csak nem félsz a pókoktól? 

– Tudod, ez egy igen gyakori fóbia – mondta Grace, és előreindult. 

– Tudom – felelte Ellie. – Nekem is van. 

A nagyszámú pókon kívül sok hasznos apróságra bukkantak az 

istállóban. 

– Imádom ezt! – lelkendezett Ellie, miközben egy öreg 

mosdóállvánnyal viaskodott. – Olyan, mint a színpadrendezés. Mit 

gondolsz, a mosdó is megvan hozzá valahol? 

– Lehetséges. Allegra és Nicholas csak az ép darabokat vitte el. 

Minden más itt kötött ki, ám ez még nem jelenti, hogy ne lehetne 

megjavítani. 

– Bánt, hogy Flynn nem jön? – kérdezte Ellie, amint épp egy régi 

szőnyeget rángatott elő a sarkánál fogva, szaladásra késztetve egy 

egérméretű pókot. 

– Azt hiszem, igen – felelte Grace, és gyanakodva figyelte a pókot. – 

Bár nem gondoltam volna, hogy így lesz. Nem tudom, van-e értelme 

annak, amit mondok. 

– Hogyne lenne. 

– Úgy értem, Flynn legkevésbé se a zsánerem, mégis van benne 

valami… – Elhallgatott, kereste a jó szót. 

– Szimpatikus? – találgatott Ellie, aki időközben felfedezte a 

pingpongasztalt, és épp azon ügyködött, hogy odaférkőzzön valahogy. 

– Nem. Én nem így fogalmaznám meg. Csak annyira más, mint 

Edward. 



Ellie levegőt vett, hogy megjegyezze, ez jó – de nem mondta ki. 

Nem fért a fejébe, miért bálványozza Grace még mindig Edwardot. Ő 

legfeljebb öt percig gondolt Rickre, miután eldöntötte, hogy a fiú nem 

éri meg a vesződséget, és elhagyta – habár ebbe az is belejátszhatott, 

hogy a szakítás az ő döntése volt. Ran viszont túl sokat jár a fejében, 

feltehetően azért, mert nem reagált Ellie egyre otrombább közeledési 

kísérleteire. 

– Ezeket el kell takarítanunk az útból, hogy odaférjünk az asztalhoz 

– mondta, s inkább nem tett megjegyzést Edwardra, aki képes volt itt 

hagyni Grace-nek egy rakás szemetet, miközben ő antik bútorostul 

elegánsan továbbállt. 

– Még az is lehet, hogy kincsekre bukkanunk, csak megszabaduljunk 

valahogy a pókhálóktól. – Grace hirtelen felkapta a tekintetét. – Van 

kertészkesztyűm. Az segíthet. 

– Nem baj, hogy a porcelán nem összeillő? – kérdezte sokadszorra 

Grace. 

– Nem. Ez egy Harlekin-készlet! Flancos kifejezési módja annak, 

hogy semmi nem illik össze! – jelentette ki Ellie. 

Mivel nem találkozott Flynn-nel, mióta a férfi visszatért, Grace nem 

tőle kért kölcsön étkészletet, hanem elment a helyi ószereshez. Vásárolt 

néhány bűbájos, de nem teljes készletet, továbbá székeket, ronda, de 

használható asztalokat, valamint néhány szép tálalóedényt. 

Grace egész délután az új szerzeményeit mosogatta, mialatt Ellie 

előfőzte, amit lehetett. 

– Jó móka ez tulajdonképpen – mondta Grace, akiben Ellie-hez 

képest lassabban érett meg a felismerés. – Amikor Allegrára készültünk, 

az aggasztóbb volt. Most sokkal több a vendég, akikről mind nekünk 

kell gondoskodnunk, azt hiszem, mégis elégedettebbek lehetünk. És 



ezek az emberek nem akarnak engem meggyőzni, hogy adjam el a 

házam. 

– Igaz, hogy Allegra kedvéért nem kellett étkezővé alakítani a 

szalont. 

– Gondolod, hogy az étkezőt kellett volna használnunk? Mert ha 

szerinted jobb lenne úgy… 

– Nem! Elvégre egy szoba attól lesz étkező, hogy van benne asztal – 

mondta Ellie, és azt kívánta, bár hallgatott volna inkább. Így is nehéz 

lesz megoldani, hogy Ran megtekinthesse a festményeket, hát még ha 

közben ott nyüzsög körülöttük mindenki. 

– Ha sikeresek lesznek ezek az esték, úgysem csődíthetjük oda a 

vendégeket, ahol a festményeket restaurálod. Mit gondolsz, neki tudsz 

fogni lassan? Mondjuk holnap? 

Ellie már majdnem megmondta az igazat: hogy ő nem nyúlhat a 

festményekhez, mert nem lesz meg hozzá a tudása, s hogy tervei szerint 

Ran végzi el helyette a munkát. De nem mondta meg. Grace így is épp 

elég ideges. Majd holnap közli vele, miután az este hatalmas sikerrel 

zárult, és Grace oldottabb hangulatban lesz. – Hm, holnap, talán. 

– Csak mert tényleg kezdenünk kellene valamit a korhadással. 

Felhívtam egy másik céget, de ők még többet kérnének. Szóval muszáj 

eladnunk a festményeket. 

– Még mindig azt hiszed, hogy Allegra meg a bátyád ragaszkodni 

fog a részéhez? 

– Ha bejön annyi pénz, amennyiből meg tudom oldani a 

házproblémát, engem nem érdekel. A maradék az övék lehet. 

– Nem akarok rosszat mondani Allegrára, hiszen a testvéred… 

– Folytasd csak, ne kímélj. Mi jár a fejedben? 

– Szerinted hagyni fogja, hogy előbb kifizesd a korhadás kezelését? 

Nem azzal érvel majd, hogy a festmények az ő meg a bátyád tulajdona? 



– Még mit nem! A festmények szerves részei a háznak! Hiszen rajta 

vannak a spalettán. 

– Én tudom, de le kell venned őket, ha el akarod őket adni, és… 

– Arra gondolsz, hogy ha elmozdíthatók, akkor Allegra és Nick 

igényt fog formálni rájuk? 

– Miért, te mit gondolsz? 

Grace néhány pillanatig töprengett, hirtelen elsápadva. 

– Az a baj, hogy bár Allegra a nővérem, úgy érzem, nem ismerem őt 

igazán. Úgy értem, nem tudom, azért akarja-e eladatni velem a házat, 

hogy pénzhez jusson, vagy azért, mert úgy véli, nincs szükségem erre a 

házra. Ha a pénz motiválja, akkor lehet, hogy a magáénak követeli majd 

a festményeket, ha viszont úgy érzi, hogy ez a ház túlontúl hatalmas az 

ő kishúgának… alighanem akkor is. Mert ha van pénzem, rendbe tudom 

hozatni a házat, és megtartom. – Grace mélyet sóhajtott. – Nem tudom, 

miért kell így viselkednie. Pedig van pénze. A férje jól el van eresztve. 

– Valaki egyszer azt mondta, hogy a gazdagság nem irtja ki az 

emberből a kapzsiságot. Van egy fölös konyharuhád? Segítek törölgetni 

– folytatta Ellie; érezte, hogy nem kellett volna ilyen leplezetlenül 

nyilatkoznia Grace testvéreiről. 

– Ó, ne fáradj! – nézett rá Grace. Örült, hogy elterelődnek a 

gondolatai a súlyosabb problémáktól. – Maguktól is leszáradnak. 

– De nekem kell a hely – mondta Ellie. 

– Mit is kapunk vacsira? A borokra emlékszem, mert én választottam 

őket, de az ételek már kimentek a fejemből. 

– Lesz paradicsomos tartlet, füstölt lazac. És készítettem isteni 

gombapástétomot. Aztán lesz még szuflé, saláta, gyöngytyúk… 

– Ellie, ennyi drága dologra nem lehetett elég a pénz, amit adtam. 

Való igaz, Ellie kiegészítette Grace pénzét, ám ezt nem akarta 

elárulni. 



– Ügyesen tudok gazdálkodni! A desszert a világ legfinomabb 

csokoládékrémje lesz, de még meg kell mondanod, hogy a többi fogást 

milyen sorrendben szolgáljam fel. 

– Remekül hangzik. 

– Eredetileg csokitortát akartam csinálni, de tészta már van. 

– Mondd meg, mivel tartozom – kérte Grace, zord pillantást vetve 

Ellie-re. 

– Na, jó – adta meg magát Ellie. – Majd előásom a blokkot. 

Öt perccel nyolc óra előtt a két nő az ebédlővé alakított szalonban 

lézengett, evőeszközöket rendezgettek, szalvétákat igazgattak, és 

ellenőrizték a gyertyákat, hogy egyenesen ég-e mind. 

– Nagyon szép – mondta Ellie az ajtóból, készen rá, hogy azonnal 

kiszaladjon a konyhába, amint megszólal a csengő. 

Tényleg szép lett a szoba. A kandallótűzön kívül még vagy ötven 

gyertya égett, ami kellemes melegséget adott. Teamécsesek pislogtak 

minden talpalatnyi helyen, ahová gyertya már nem jutott. 

– Jó ötlet volt üvegekbe tenni a gyertyákat – állította Ellie. – Ez 

borest, úgy helyes, ha ezt a gyertyák is kifejezik. S mert az üvegek nem 

az asztalon vannak, senki nem kortyolhat bele véletlenségből a 

gyertyákba. 

– Ellie! A vendégeim kifogástalanul fognak viselkedni. 

– Jaj, de unalmas. Viccelek! Minden nagyon szép! 

Kopár ágak kötege látszott kinőni a régi kéményfejből, Ellie 

karácsonyi égősorral tekerte körbe őket. Grace az első pillanatban 

ódzkodott ettől a díszítéstől, mondván, Edward szörnyen ósdinak vélné, 

aztán hamar megvigasztalódott, mivel a) Edward nem fogja látni az 

égőket, és b) Grace-t már nem izgatta, hogy mit gondol a volt férje. 



Nem volt róla meggyőződve, hogy ez igaz, de az égők akkor is nagyon 

jól mutattak. 

Az asztal óriási volt, de mire felkerült rá az összes tányér (amiből 

természetesen kevesebb volt a kelleténél) és minden személynek hat 

pohár, már nem látszott üresnek. Grace sikeresen lebeszélte Ellie-t, 

hogy minden terítékhez egyedi virágkompozíciót alkosson. 

– Csak levernék őket. Írás közben meg a sok pohár miatt útban 

lennének a virágok. Egyébként is ott a labdarózsád. 

Ellie-nek az egész dekorációból egy már-már faméretű, halvány 

rózsaszín virágzatú és elbűvölő illatú Viburnum x bodnantense ág volt a 

kedvence. Grace egy kicsit aggódott, hogy a virágillat zavarja majd a 

borkóstolást, de végül arra jutott, hogy ezt csak puristák kifogásolnák, 

akik valószínűleg nem fogják képviseltetni magukat az este. 

– Káprázatos hatást érhetünk el, ha elegendő tér meg gyertya áll a 

rendelkezésünkre – mondta most Ellie, tökéletesen elégedetten az 

eredménnyel. – Anyám szerint csak az a baj, hogy az emberek 

többségének túl sok kacatja van, s épp emiatt képtelenek széppé tenni 

az otthonukat. 

– Hát én itt lépéselőnyben vagyok – mondta Grace száraz iróniával. 

– Nemcsak hogy kacatjaim nincsenek, de bútoraim se. 

– Kevesen hoznának áldozatot a szépségért, de te, Grace, merészebb 

vagy, mint az átlag. Mellesleg nagyon csinos vagy – mondta Ellie. – Mi 

ez a ruha? 

Grace végignézett magán, és lesepert egy pihét. – Armani. Edwardtól 

kaptam. Nagyon szeret öltözködni. 

– Szóval piperkőc? 

– Nem! Illetve, talán mégis. De nekem is szívesen vásárolt ruhákat. 

Meg ékszert. – Grace szeme elkerekedett. 



– Azokat a bankban tartom. Fogalmam sincs, mennyit érnek, de 

lehet, hogy sokat! Eladhatnám őket! 

– Szuper – mondta Ellie, kissé neheztelve, hisz annyi időt és 

erőfeszítést fektettek a korhadás kezeléséhez szükséges pénz 

felhajtásába, erre Grace-nek hirtelen eszébe villan, hogy vagyont érő 

gyémántjai fekszenek valami bank széfjében. 

– Másrészt viszont – mondta Grace valamicskét lekonyulva – talán 

nem is érnek olyan sokat. Csupa modern ezüst ékszer. Amikor Edward 

elhagyott, rögtön betettem a bankba, nehogy… Tulajdonképpen azért, 

mert őrá emlékeztettek. Milyen szomorú! 

Így gondolta Ellie is, akinek a reményei előbb az égbe szöktek, 

azután a porba hulltak. 

Már éppen meggyőzték egymást, hogy elmaradnak a vendégek, ők 

pedig fellélegezhetnek, leszedik az asztalt, megisszák az összes bort, és 

kétszemélyes mulatságot rendeznek, ami lényegesen kevesebb stresszel 

és jóval több élvezettel járna, amikor megszólalt a csengő. 

Riadtan rándultak össze, és Ellie szeme, akár a kelepcébe csalt állaté, 

az ajtóra vágott; legszívesebben máris eliszkolt volna a konyha 

biztonságába. 

– Remélem, az a fiatal pár érkezett, akik az első alkalommal is itt 

voltak. Cavendishék. Aranyos emberek – mondta Grace. 

– Hát akkor nyiss ajtót. Hogy akarod megtartani az étel- és 

borkóstolódat, ha nem ereszted be a meghívottakat? Csak várd meg, 

amíg eltűnök. 

Grace sóhajtott. – Tudod, én igazából nem vagyok alkalmas erre. – 

Azután az ajtóhoz ment. 

Nem a fiatal pár volt az, hanem Flynn. Bejött, és kutyafuttában 

megölelte Grace-t. A nőt a megkönnyebbülés és az izgalom különös 



elegye rohanta meg. – Sajnálom, hogy nem tudtam jelentkezni. Családi 

vészhelyzet adódott. Azért bejöhetek? 

Grace a tíz tartletre gondolt, amit Ellie alighanem éppen most tesz be 

a sütőbe, meg a tíz adag szufléra és a tíz tányér művészi tökélyű 

salátakölteményre. 

– Megkérdezem Ellie-t. De akkor kellene még egy teríték. – Az első, 

ösztönös reakciója miatti bosszúság tette udvariatlanná. 

– Ellie-t bízza csak rám – mondta Flynn, és elcsörtetett a konyha 

irányába. 

Grace tudta, hogy Ellie nem fogja elküldeni Flynnt, s hogy nem 

jelent gondot még egy tartlet vagy még egy adag szuflé elkészítése, 

amit a lány majd az olcsóbbik fajta, ormótlan csészék egyikében süt 

meg. Ahogy bement az immáron bankett-teremmé formált szalonba, 

hogy ránézzen a gyertyákra, azt érezte, kevésbé nyomasztja az este 

most, hogy Flynn is a házban van. Elmosolyodott. 

Ellie lépett a szalonba tányérokkal, a legócskább, ezerszer elhajlott 

evőeszközzel meg néhány pohárral. – Hát nem remek, hogy Flynn 

mégis el tudott jönni? Ide ültetem. Úgyis túl sok a nővendég. 

– Mintha létezne valami babona arról, hogy tizenegyen nem ülhetnek 

az asztalnál – mondta Grace. 

– Tizenhármán, és ne légy már ilyen undok. 

Grace nevetett. 

Ellie-t végtelenül lelombozta, hogy Ran érkezett utolsóként. 

Mindenki más már az asztalnál ült, s a többség lelkes felkiáltásokkal 

méltatta a szoba berendezését. Egyedül az első borkóstolón megismert 

kétnevű házaspáron látszott, hogy nem érzik jól magukat, tüskés 

megjegyzéseket tettek az üvegekben égő gyertyákra, és alpárinak 

nevezték a karácsonyi égőket. Ellie meg is kérdezte Grace-t, hogy 



ezeket a sznobokat minek hívta meg újra. – Egyfelől nem emlékeztem 

rájuk, amikor a foglalás végett felhívtak, aztán meg arra gondoltam, a 

fenébe is, most megmutatom nekik! 

– Sok szerencsét hozzá – mondta Ellie. – Na és biztos, hogy be tudsz 

vinni egyszerre három tányért? Soha nem dolgoztál pincérnőként, vagy 

igen? 

– Nem, de meg fogok birkózni a feladattal. – Grace habozott. – 

Sajnálom, hogy Ran nem jött el. 

Ebben a pillanatban megszólalt a csengő. – Nyisd ki te – mondta 

Grace –, én addig beviszem ezeket. 

Grace a szalon ajtaja előtt egy pillanatra megállt, így éppen láthatta 

Ran arckifejezését, amikor Ellie ajtót nyitott neki. Meghökkenés, 

ámulat és sokk – ekképpen lehetne összefoglalni. Grace remélte, hogy 

Ellie kielégítőnek találja ezt a reakciót. 

– .. .most pedig, ha mindannyian befejezték az osztályozást, arra 

kérném önöket, hogy minél gyorsabban adják körbe a következő 

üveget, ugyanis a következő fogásunk sajtos szuflé lesz. 

Összeakadt a tekintete Flynnével, akinek a mosolyában a helyeslés 

keveredett az elismeréssel. Grace engedélyezett magának egy 

válaszmosolyt. Jól alakult az este. Ran nagy sikert aratott a társaság 

hölgytagjai körében: nem beszélt sokat, de ellenállhatatlanul festett a 

szmokingjában. Grace megfigyelte, hogy bár a nők flörtöltek Rannel, ő 

ügyesen hárította a próbálkozásokat, anélkül hogy viszonozta volna. 

Egy fiatalabb nő biztosan le tudná venni a lábáról. Erről később még be 

kell számolnia Ellie-nek. 

Az ételek fenségesek voltak, s a csordaszellem még a sznob párt is 

rákényszerítette, hogy csatlakozzanak az általános helyesléshez. A férfi 

a dél-afrikai sauvignont különösképpen dicsérte, azt állította, hogy 



csokoládéaroma érződik rajta, „ezt nevezem innivalónak”, és Grace 

még mindig a dicséretben sütkérezett, amikor bejött Ellie, karján szuflés 

tányérokat egyensúlyozva, mobilja a hóna alatt. 

– Rick az – mormogta sürgetően a szája sarkából. – Demi 

telefonjáról hív. Valami olyasmit beszél, hogy Demi rosszul lett. 

Grace szíve kihagyott egy ütemet, amikor átvette a készüléket, és 

felállt az asztaltól. Mi ez az egész? 

– Grace-szel beszélek? – érdeklődött egy borgőzös hang. – Demi itt 

van nálam. Kicsit bepiált. Ő kért meg, hogy hívjam fel. – Grace vett 

néhány mély lélegzetet, hogy lehiggadjon. – A fiú hangjából ítélve ő is 

piás volt, és Grace fejében keresztül-kasul röpködtek a kérdések. 

– Rendben – mondta, és rezzenéstelen hangja meghazudtolta 

felszökő idegességét meg a hirtelen rátörő sírhatnékot. Ha történt 

valami Demivel, azt sose bocsátja meg magának. – Máris megyek érte. 

Hol vannak? 

– Itthon – mondta Rick. 

– Az merre van? – kérdezte Grace türelmetlenül, aztán rájött, hogy 

Ricktől úgyse kapna épkézláb információkat, ezért azt mondta: – 

Mindegy. Majd megkérdem Ellie-től. A bathi házban vannak, ugye? 

– Igen. – Ekkor valószínűleg kicsúszott a telefon Rick kezéből, mert 

Grace háttérzajt hallott, azután egy ütődést. 

Egy pillanatra minden nedvesség eltávozott Grace szájából, és 

átvándorolt a tenyerére. Kényszerítette magát, hogy lélegezzen, 

gondolkozzon, maradjon nyugodt. Ellie időközben elhagyta a szalont. 

Grace visszament az asztalhoz. 

Megköszörülte a torkát, és ivott egy korty vizet. Most mi a fenét 

mondjon? A legegyszerűbb, legőszintébb megoldás látszott 

célravezetőnek. – Mindenkitől elnézést kérek. Nekem most muszáj 

elmennem. A mostohalányom rosszul lett, érte kell mennem. De kérem, 



folytassák – Ellie majd kiszolgálja önöket –, szükségem van a 

visszajelzéseikre. Flynn, átvenné a helyem? – Anélkül, hogy kimutatná 

idegességét egy rakás idegen előtt, szavak nélkül próbált üzenni Flynn-

nek, hogy nagyon nagy szüksége van a segítségére. 

Flynn felállt. – Nem. Inkább elkísérem. 

– Nem, Flynn, tényleg, maradjon csak. – Grace a vendégekre 

mutatott, akik mindannyian őt figyelték. – Nem hagyhatok itt csapot-

papot. – Igyekezett derűs maradni, de a hangja sikoltásként szakadt ki 

belőle. 

– Nem mehet egyedül – mondta Flynn állhatatosan. 

– Egyetértek – helyeselt az a férfi, aki a falusi boltot vezette. – Mi 

megleszünk. Ha vészhelyzet van, azonnal kell cselekedni. Velünk ne 

törődjön. Én majd gondoskodom róla, hogy mindenki leírja a 

véleményét a borról. 

– Igazán… – Grace rettenetesen érezte magát. Itt a lehetőség, hogy 

tegyen végre valamit önmagáért, és nem csinálhatja végig. – Flynn, ha 

itt maradna… 

– Nem hagyom, hogy egyedül menjen, csak az isten tudja, hogy hová 

– közölte Flynn tántoríthatatlanul. – Vitának helye nincs. 

– Hallgasson az úrra, aranyos – mondta a boltos neje. 

– Mi jól megleszünk. 

– Ha tényleg így van… 

– Így van – mondták egyszerre többen is. 

– Menjen, ne is lássuk. – Oly anyai szeretet áradt a boltos nejéből, 

hogy a Demi miatti aggódás végleg győzedelmeskedett Grace 

szégyenkezése fölött, és ő megadta magát a kísértésnek, hogy 

búcsúképpen megölelje és megcsókolja a nőt, mielőtt Flynn-nel a 

sarkában elhagyta a szobát. 

– Demiről van szó? – kérdezte a férfi, már odakint. 



– Igen! El se tudom képzelni, mi történhetett. Úgy volt, hogy a 

barátnőjéhez megy. – Tudta, hogy hisztérikus benyomást kelt, de 

próbált uralkodni magán. – Ellenőriznem kellett volna. Nem lett volna 

szabad megbíznom benne! 

– És most hol van? 

– Ez a legfurcsább az egészben! Ricknél van, Ellie volt barátjánál. 

Hogy került oda? Semmit sem értek. 

Ekkor már a konyhában voltak. Grace visszaadta Ellie-nek a telefont. 

– Nem is tudtam, hogy Demi ilyen jól ismeri Ricket! Te igen? 

– Sejtettem, hogy tetszik neki Rick. És Demi említette, hogy 

találkoztak, de azt hittem, csak véletlenül. Emlékszel, a múltkor 

mesélte, hogy látta Ricket motorral az utcán? Az viszont meglep, hogy 

Demi emlékezett rá, hogyan lehet eljutni Rick házához. Annyira 

sajnálom! Én tehetek róla! 

– Ne butáskodj, nem a te hibád! El tudnál irányítani Rick házához? 

Mennyi idő odaérni? 

– Grace – így Flynn. – Szerintem pakoljon össze néhány holmit 

Deminek, arra az esetre, ha… – Szünetet tartott, hogy Grace elértse azt, 

amit nem mondott ki. – Jól jöhet. Én addig segédkezem Ellie-nek a 

szufléval, aztán átbeszéljük az útvonalat. 

– Ó. Igen, hát persze. Mindjárt összeszedek pár dolgot. Jaj, Demi! 

Remélem, jól vagy! 

Grace felrobogott Demi szobájába. A küszöbön megtorpant; a szoba 

oly szende kislányosságot sugárzott, hogy belegondolni is rettenetes 

volt: Demi alkohol, vagy drogmámorban – esetleg mindkettőben – Ellie 

volt fiújával. Felkapta az ágyon heverő túlméretes pólót, meg pár bugyit 

a fiókból. Talált még egy melegítőt a székre vetve, és mindent zacskóba 

gyömöszölt. Demi fogkeféje biztosan a fürdőben lesz. 



Mire leért az alsó szintre, Flynn már a hallban várta, és a 

kocsikulcsát lobogtatta. – Azt hiszem, tudom, hová megyünk. 

Grace éppen kabátba bújt, mikor nyílt a szalon ajtaja, és megjelent 

Ran. – Segítek Ellie-nek. Merre találom a konyhát? 

– Jaj, nagyon kedves! Csakugyan elkél a segítség a konyhában. 

Menjen végig a folyosón, aztán jobbra. Rendben? 

– Persze. És sok szerencsét. 

– Jöttem segíteni – mondta Ran a konyhaajtóból. 

Ellie előbb kivett a sütőből egy tálat, és a Rayburn tetejére tette, csak 

azután fordult felé. – Igazán? Ez kedves. 

– Tőlem nem számított kedvességre, igaz? 

– Hát nem. De örülök, hogy ilyen is tud lenni. 

– Mit tehetek? 

Őrülten vonzó vagy, gondolta Ellie, akinek eddig még nem volt 

lehetősége rendes világításnál is szemügyre venni Rant. Szmokingot 

viselt a gallérnál kigombolt inggel, lazára hagyott csokornyakkendővel. 

Seregnyi érzés rohanta meg a lányt, ahogy ránézett, de tudta, hogy az 

egyiket mindenképpen száműznie kell a fejéből. 

– Nem is tudom – mondta Ellie. – Ne használjuk ki a lehetőséget, 

hogy megtekintsük a festményeket? Mit gondol, magukra hagyhatjuk a 

vendégeket egy időre? 

– Sokáig nem. Van odabent egy nő, a nevét elfelejtettem, viszont 

szédületes a dekoltázsa, és, nem beképzeltségből mondom, de azt 

hiszem, kinézett engem magának. 

Ellie nem csak hitte, tudta. Mert már korábban is észrevette. 

Odanyúlt a saját dekoltázsához, hogy ellenőrizze, mennyi látszik ki. 

Nem akarta túlságosan nyilvánvalóvá tenni, hogy egy karcsú, sötét hajú, 

cinikus ábrázatú férfi kegyeiért verseng. 



– Jó. Akkor segítsen bevinni a lazacot. Azután valakinek el kéne 

indítania a beszélgetést. Maga szerint ki lehetne az? 

– Az az idősebb házaspár, Mr. és Mrs. Rose már vállalkozott a 

feladatra. Azt hiszem, ők vezetik a falusi boltot. Egész értelmesnek 

tűnnek. 

– Á, igen! Grace is mondta róluk, hogy nagyon okosak. Pompás. 

Akkor amint el tudok szabadulni, megmutatom magának a 

festményeket. De a többiek ne jöjjenek rá, hogy nem a konyhába 

vezetett az útja. – Összeráncolta a homlokát. – Nem szép, hogy ezt 

mondom, de bizonyos szempontból jobb, hogy Grace nincs itt. Viszont 

aggódom Demiért. Rick sokat drogozik, és Demi még gyerek. Meg 

tudnám ölni Ricket! 

– Foglalkozzunk inkább a következő fogással. 

– Csak az a baj – folytatta Ellie, miközben felmálházta a 

restaurátorra a tányérokat, rajtuk ínycsiklandóan elrendezett lazac 

kaporral, fürjtojás (a szupermarket „akciós termékek”részlegéről), 

töltött koktélparadicsom meg egy csepp balzsamecet –, hogy nem 

tudom kiverni a fejemből a gondolatot, hogy én tehetek róla. Végtére is 

ha Demi nem jön el velem a holmimért, soha nem találkozik Rickkel. 

Ráadásul később is összefutottak. 

– Annyira ellenállhatatlan lenne ez a Rick? 

– Mint egy görög isten – mondta ki Ellie, azután felnézett Ran 

szemébe, és rájött, hogy végérvényesen kinőtt a görög istenekből, s 

most már a szarkalábas szemekért van oda. 

A restaurátor hosszan állta a tekintetét, aztán így szólt: 

– Előbb-utóbb találkozott volna egy másik Rickkel. Mind ilyenek 

ezek a buta kislányok. 



Ellie letekintett a tányérokra a restaurátor kezében, és remélte, hogy 

a pironkodása betudható a konyhában uralkodó nagy hőségnek. – Jól 

van, vihetjük. 

– Apropó, van kéznél csavarhúzó? – kérdezte Ran, amint Ellie épp az 

ajtót nyitotta ki a könyökével. – Lehet, hogy le kell majd venni a 

táblákat. 

– Hogy levenni? Muszáj? 

– Lehet, hogy igen. Csak rendes fénynél alkothatok véleményt a 

képek állapotáról, és mindkét oldalukat meg kell vizsgálnom. 

– Tudok adni zseblámpát. 

– Röntgenfunkciósat? 

– Olyat nem! 

– Akkor marad a csavarhúzó. 

– Na jó. Már úgyis késő azon aggódni, hogy Grace mit fog szólni. 

Van egy a konyhában. Majd előkeresem magának. És most színpadra! – 

Csípőből belökte az ajtót, és mosolyogva lépett a szalonba: – Itt is 

vagyunk! Mr. Rose, ugye ön az, aki vállalta, hogy átveszi az irányítást? 

– Hogyne, semmi gond – mondta Mr. Rose. – Az üvegek szépen be 

vannak számozva. 

– És az ételek is kiválóak – tette hozzá Mrs. Rose, mosollyal. 

– Mellesleg a többi üveg már kiürült – mondta Will Cavendish, aki 

kedvére gyönyörködhetett a dekoltázsban, tudniillik ő maradt az 

egyetlen férfi odabent. 

– Rendben – mondta Ellie. – Akkor én visszamegyek a konyhába. 

Ran? 

Ran, aki eközben „sajnálom, én lennék a legboldogabb, de látja, 

hogy elcipelnek” pillantásokat váltott a dekoltázs tulajdonosával, 

kibaktatott Ellie után a szobából. Ellie fürgén lépkedett, és a 



körömcipőjét átkozta. Miért is nem olyan férfit szemelt ki, akinek 

tetszik? Úgy lényegesen egyszerűbb lenne. 

– Hozom a csavarhúzót – mondta, még mindig harapósan. 

– Ne húzza fel magát – dörmögte a restaurátor Ellie tarkójánál. – 

Csak kedvességből flörtölök. 

– Azt hittem, megegyeztünk, hogy nem kenyere a kedvesség – 

mondta Ellie egy fiókban kotorászva, és azt kívánta, bár ne hallatszana 

a hangján, hogy féltékeny. 

– Dehogynem. Azért vagyok most itt. 

Ellie megfordult, és odaadta neki a csavarhúzót. – Hozom a 

zseblámpát is. Aztán odavezetem az étkezőbe. 

Segített a restaurátornak levenni a függönyt, amit ő meg Grace 

korábban a legnagyobb műgonddal szegeztek fel a helyére, azután várta 

Ran reakcióját. És várt – míg rá nem jött, hogy ha nem megy vissza a 

konyhába, a pátéja, amelyet ezúttal apróra vágott póréhagyma díszít, 

fogja magát és kiszárad. 

Visszacsörtetett a konyhába, s közben a férfinemet szidta. Teherbe 

ejtik az embert, aztán meg váratják, és az istennek se adnak egyenes 

választ. 



TIZENÖTÖDIK FEJEZET 

Flynn szédítő iramban, még Edwardnál is gyorsabban vezetett. – 

Nem kéne így száguldoznia – mondta Grace, a biztonsági övébe 

kapaszkodva, miközben a jobb lábát készenlétben tartotta, hogy 

alkalomadtán, mint egy féket, a padlónak feszítse. 

– Elnézést – mondta a férfi, és lelassított. – Elég sokat vezettem 

mostanában, és mindig időhiányban. 

Részben azért, hogy ne szüntelenül Demire gondoljon, Grace 

megkérdezte: – Volt rá valami különösebb oka? 

Flynn bólintott. – A volt anyósom otthonban él, és lebetegedett. A 

volt feleségem külföldön tartózkodik, a család többi része meg… – 

elhallgatott, és összeszorította a száját – …hasznavehetetlen. 

Grace kiérezte a hiányzó töltelékszót, és nem értette, miért nem 

káromkodik, hisz biztosra vette, hogy Ellie vagy akár Demi 

társaságában nem fogta volna vissza magát. – Ön mit tudott tenni? 

– Kerestem másik otthont. Megszerveztem, hogy felvegyék. Meg 

amit ilyenkor kell. 

– Amikor még nős volt, jól kijött az anyósával? – Grace 

beleborzongott a gondolatba, hogy ő teszi meg ugyanezt Edward 

anyjának, ennek a felfuvalkodott dámának, akinek a társaságában még 

Edward is bárdolatlan fatuskónak érezte magát. 



– Nem kifejezetten, de nem hagyhattam ott azon a lepratelepen. – 

Hirtelen elvigyorodott. – Már az is felmerült bennem, hogy átmenetileg 

oda kell költöztetnem magamhoz, de ő hallani se akart róla. 

– Ezt úgy mondja, mintha nagyobb borzalmat képzelni se lehetne – 

mondta Grace, akinek még mindig Edward anyja miatt izzadt a tenyere. 

– Fogalma sincs, hogy ez milyen enyhe kifejezés. – Halkan nevetett, 

amiből Grace arra következtetett, hogy borzalom ide vagy oda, Flynn 

remekül megállta volna a helyét. 

– Mindenesetre remélem, a volt neje hálás önnek, hogy törődött az 

anyjával. 

– Nyilván örül, hogy az anyja jó helyen van, de hogy hálás-e, azt már 

nem tudom. Abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán tisztában van a 

szó jelentésével. 

– Szerintem pedig hálásnak kéne lennie. Végül is ez már nem az ön 

felelőssége. 

– Csak nem hagyhattam szenvedni szerencsétlen asszonyt? – Flynn 

újból elmosolyodott. – Egyébként a szomszédnak, aki látogatta, 

valamiért az én számom volt megadva, nyilván még abból az időből, 

amikor házas voltam. Ő tájékoztatott a rossz hírek felől. Nem volt 

választásom. 

Grace nem felelt. Azon merengett, hogy Edward, a kedves Edward 

vajon megtette volna-e ugyanezt a szívességet az ő anyjáért. Arra jutott, 

hogy valószínűleg nem, és felsóhajtott. Minden ellentétes bizonyíték 

dacára Grace egészen idáig makacsul ragaszkodott ahhoz az 

elképzeléshez, hogy Edward rendes ember. Vele mindig kedves volt, 

bizonygatta saját magának, s csak az alapján ítélhetünk meg másokat, 

ahogyan velünk viselkednek. Aztán újból sóhajtott, mert tudta, hogy ez 

nem igaz. Edward ügyet se vetett a lánya érzéseire. 



Túl hangosan sóhajtozhatott, mert Flynn megkérdezte: – Demi miatt 

nyugtalankodik? Szerintem nem olyan vészes a helyzet, mint hiszi. 

Mivel pár pillanatra megfeledkezett Demiről, Grace bűnbánóan 

felelte: – Rick hangja is ijesztő volt, de ő legalább bírt beszélni. Demi 

miért nem? 

– Talán csak csúnyán berúgott, és nem akart akadozó nyelvvel 

beszélni a telefonban. Biztos nincs komolyabb baja – próbálta 

nyugtatgatni Flynn. 

– Nagyon remélem. 

– Furcsa, hogy önt hívta, és nem a szüleit. 

Grace sóhajtott. – Nem, nem az. Demi velem él, és tudja, hogy én 

nem fogom egy héten keresztül felhánytorgatni neki a bűnét. Ezt meg 

lehet érteni. Egyébként állítólag a szüleit is felhívta, csak nem értek rá. 

– Biztosra veszem, hogy ha tudnak a történtekről, mindent eldobnak 

a kezükből, és rohannak érte. Bármely szülő ezt tenné. 

– Igaza lehet – helyeselt Grace, és remélte, hogy csakugyan így van. 

Szinte hallotta Demi anyját, ahogy azt mondja: „Te keverted bele 

magad, akkor oldd is meg egyedül.” 

– Ha nagy a baj, értesítenie kell őket, ugye tudja? – folytatta Flynn. 

– Tudom – bólogatott Grace. – Csak előbb szeretném látni, mi 

történt. Rám mindenképp rossz fényt vet az eset. Jobban kellett volna 

vigyáznom Demire. 

– Ugyan már! Igazán nem a maga hibája, hogy Demi 

összegabalyodott ezzel a Rickkel. 

Flynn sebességet váltott, s ahogy elkezdte kielőzni az elöl haladó 

kocsit, Grace becsukta a szemét. Tudta, hogy valamikor meg kell 

halnia, de nem szívesen nézett volna bele a halál pofájába. Amikor 

néhány másodperccel később kinyitotta a szemét, már biztonságban 

voltak. 



– Hm? – unszolta válaszadásra Flynn. 

– Tudom, hogy nem egészen az én hibám, de felelősnek érzem 

magam. Kötelességem lett volna felhívni annak a lánynak az anyját, 

akinél Demi azt mondta, hogy az éjszakát tölti, de nem akartam, hogy 

Demi azt higgye, nem bízom benne. És tényleg nem kellett volna 

megbíznom benne! Istenem! Annyi aggódás jár egy gyerekkel, pedig 

Demi még csak nem is az én lányom. 

– Szeretne saját gyereket? 

– Ó, igen – válaszolta Grace, és bele se gondolt, illendő-e, hogy 

Flynn efféle kérdést intéz hozzá. – Mindenképpen. Ez volt a fő ok, 

amiért elváltunk Edwarddal. – Tétovázott egy keveset. Úgy látszott, 

hogy ezen az estén kénytelen igazat mondani, és nem Demi volt az 

egyetlen, aki valami rejtélyes szert fogyasztott. Grace a jelek szerint 

igazságszérumot nyelt. – A másik ok meg az volt, hogy ő talált 

magának mást. 

Teljességgel érthető, ha az ember otthagy valakit, mert a partnere 

másként gondolkodik a gyerekekről. Az viszont már kevésbé 

akceptálható, ha a férfi egy kifinomult ízlésű szépséggel dobbant. 

– Ennyi problémával még a lelkisegély-szolgálatok se bírnának el – 

mondta Flynn komolykodva. 

– Kinevet? A házasságom felbomlott, és maga ezt viccesnek találja? 

– Grace hirtelen nem is tudta, hogyan reagáljon. Annyira megszokta 

már, hogy együtt éreznek vele, oly sokat hallotta azt a mondatot, hogy: 

„minden férfi gazember”, fogalma se volt, mit válaszoljon Flynn-nek, 

aki mintha tréfára venné az egészet. 

– Nem is nevetek – mondta Flynn, pedig nevetett –, de látok némi 

iróniát a helyzetben. Nézze, én az elmúlt két hetet a volt anyósom 

pátyolgatásával töltöttem, maga meg életmentő hadjáratra indul a 



mostohalányáért, és mindkettőnk házasságának ugyanazon okokból 

szakadt vége. 

– Igen? 

– Ühüm. Annette-et kizárólag a karrierje érdekelte. Én családot 

akartam, de az időzítés soha nem volt megfelelő. Pedig még azt is 

felajánlottam, hogy én maradok otthon… 

– Szép gesztus. Bár, persze, miért ne? 

– Miért, miért! De én még ezt is felajánlottam. Nem vártam el tőle, 

hogy feladja a karrierjét, őt azonban jobban izgatta, hogy megőrizze az 

alakját. Aztán talált magának valaki mást. Nincs gyerekük, nem is 

akarnak, mindketten nagyon gazdagok és sikeresek. 

– Neheztel rá? – Grace tudni akarta a választ, és Flynn tárgyilagos 

beszédmódjából képtelen volt megítélni. 

– Többé már nem. Végtére is a gyerekvállalás hatalmas fordulat egy 

nő életében. Bármennyire mellette áll is a férfi, a nőnek kell 

végigmennie minden szenvedésen és változáson. 

– Látszik, hogy sokat töprengett ezen. 

– Rengeteget veszekedtünk. Kívülről tudom mindkét fél érveit. Hát 

maguk? 

– Mi nem vitatkoztunk. Én tulajdonképpen soha nem vitáztam 

Edwarddal. Visszatekintve, borzasztóan passzív voltam. 

– Nekem most nem ez a benyomásom magáról. Inkább nagyon is 

tüskésnek látom. 

– Azt hiszem, sokkal érettebb lettem. Ideje volt. 

Flynn nevetett, s az útelágazáshoz közeledve lelassított. Grace 

kénytelen volt beismerni, ráadásul nem először, hogy nagyon vonzó 

férfi. És ha, mint kiderült, mindkettőjük házasságának hasonló okokból 

lett vége, nyilván sok közös vonásuk akad. Ám ez nem a „Magányos 

szívek” rovata, ahol az emberek az alapján választanak maguknak párt, 



hogy kinek mi a hobbija, illetve az averziója; dohányzik, vagy sem; jó a 

humorérzéke, vagy rossz (bár még senki nem reklámozta magát magas, 

tehetős, saját kocsival rendelkező, de a humorérzéket hírből sem ismerő 

egyénnek, mikor pedig nyilván sokakra igaz a jellemzés). Attól, hogy 

Flynn is meg ő is szeretne gyereket, még nem lesz belőlük álompár. 

– Szomorú – mondta Flynn – én csak a házam miatt vagyok. 

Említettem már, hogy ingatlanban utazom. Nos, a múltban ez úgy 

nézett ki, hogy felújítottam a házakat, eladtam őket, és 

továbbköltöztem. A jelenlegi házamat viszont magunknak csináltam, a 

családnak, amelytől örökre megfosztottak. A kivitelezés első osztályú, 

csupa minőségi anyag, erre tessék, egy szál egyedül élek benne. 

– Ez egy újabb közös bajunk – mondta Grace. – Szép házban lakunk, 

gyermektelenül. 

– És partner nélkül – tette hozzá Flynn. 

– Azt én nem bánom – jelentette ki Grace kategorikusan, és 

eltűnődött, hogy tényleg így van-e. 

Flynn nevetett. – Hát, amíg nem születik saját gyermeke, Ellie 

kisbabája addig is ott lesz magának. Társaságnak meg a két leányzó. 

– Igaz – mondta Grace egy sóhajtással. – Csak azt remélem, hogy 

Demi jól van! 

– Mindjárt odaérünk – nyugtatta Flynn. – Azt hiszem, egészen 

pontos instrukciókat kaptam. Innentől navigálna? Járt már Ellie régi 

házában? 

– Nem. Ellenkező esetben talán előre sejtettem volna, hogy ez fog 

történni. Jaj, miért kellett találkoznia Deminek ezzel a hülye Rickkel! 

– Erre nincs válasz, de legalább tudjuk, hol lakik a srác, és tudunk 

róla ezt-azt. Demi akárkibe belehabarodhatott volna. Így szokott lenni 

ebben a korban. 



Grace az utcalámpák fényénél silabizálgatta, mi van felírva a papírra. 

– Nyilván maga is tudja, hogy megy ez. 

– A szerelembe esés? Velem is megtörtént párszor. A 

körforgalomnál merre? 

– Hová tűnt az a kedves ember? – érdeklődött a dekoltázsos nő, 

amikor Ellie megjelent a pástétommal. 

– A toalett után érdeklődött – mondta Ellie. – Biztos megfeküdte 

valami a gyomrát. – Aztán rájött, hogy ezt nem kellett volna mondania, 

ugyanis mind riadt képet vágtak. – Azt mondta, evett egy hamburgert, 

mielőtt idejött, csak hogy ne éhgyomorra igyon – improvizált sebtében. 

– Kizárt dolog – tiltakozott Sara Cavendish, – Maga isteni szakács! 

Házhoz nem jön esetleg? Én egyenesen szarul… elnézést… pocsékul 

főzök. 

– Majd megbeszéljük – mondta Ellie, boldogan, hogy végre van 

valami, amiben sikeres. 

– Akkor talán folytassuk – javasolta Mr. Rose. – Maradt még néhány 

megízlelésre váró borunk. 

– Azonnal hozom a többi tányért – mondta Ellie, miközben arra 

gondolt, Ran bárcsak tényleg a konyhában segítene neki, ahelyett hogy 

csavarhúzóval babrál egy elveszett műkincset. 

A kávét főzte éppen, amikor Ran belépett hozzá a konyhába. Ellie 

teljesen egyedül szolgálta fel az utolsó fogásokat, és nem volt jó 

kedvében. Igaz, hogy akadt volna segítsége – Margaret és Sara 

Cavendish is felajánlkozott de ő nem akarta, hogy lássák a felfordulást a 

hiányosan felszerelt konyhában, meg a kezdetleges körülményeket. 

Legfőképpen pedig, ismerte be, azt szerette volna elkerülni, hogy Ran 

váratlanul betoppanjon és elszólja magát a nők előtt. 



– Nos? – szegezte Ellie a kérdést a restaurátornak, miközben 

aranyfóliába burkolt mentát rakosgatott a csészealjakra. 

– Betettem a táblákat a kocsiba. Az eredeti helyükön semmit sem 

tehetek, és az állapotuk igencsak aggasztó. Találtam néhány szöget – 

nyilván több száz éve ott vannak már –, úgyhogy nem tudtam másként 

megoldani: kivágtam a spalettát. 

– Úristen! – Ellie egy pillanatig csak a keletkezett kárra tudott 

gondolni, azután félresöpörte ezt a jelentéktelen adalékot. – Érnek 

valamit? – Gyakorlatilag fel-le ugrált idegességében. Miért nem mondja 

már a restaurátor, hogy mi az ítélet? 

Hosszú-hosszú idő után, amit Ellie egy örökkévalóságnak érzett, Ran 

elmosolyodott. – Érnek bizony. De nagyon megrongálódtak, és 

alaposan meg kell vizsgálnom őket, rendes fénynél, hogy lássam, 

mennyire jók. Ennél a mostani megvilágításnál még a közönséges 

nappali fénnyel is többre mennék. 

– Hát,igen. 

– Ezért aztán levettem a táblákat. Természetesen rendkívül óvatosan, 

hogy ne tegyek bennük még több kárt. 

– Hát akkor segítene nekem bevinni a kávét? – Ellie-t majd 

szétvetette az izgalom. – És eszeljen ki valami kifogást, hogy miért 

maradt távol. Én azt mondtam, valami gyanús hamburgert evett. 

– Micsoda? 

Ellie hanyagul megrántotta a vállát. – Valamit mondanom kellett! Mi 

más oka lehetett, hogy kihagyjon egy fogást? Tudja, mit, szerintem ez 

az egész soha nem sikerült volna, ha Demi nem kerül bajba. – 

Lelkesedése megcsappant. – Vajon miért nem telefonáltak még? 

– Hívni fogják, amint lesz mit mondaniuk – nyugtatta Ran, kivette a 

tálcát Ellie kezéből, és megindult az ajtó felé. – Próbáljon nem gondolni 

rá. 



Ellie már a következő tálcát pakolta meg, és azon merengett, ha sok-

sok fontos, komoly töprengenivalója van az embernek, például értékes 

festményekről, bajba sodródott barátnőkről meg egy kisbabáról, akkor 

igazán abbahagyhatná az ábrándozást arról, ami egyszerre lényegtelen 

és abszolút nem fontos. A nyomorult pasikról! 

Mr. Rose átnyújtotta Ellie-nek a kitöltött s most már étel- és 

borpacás értékelőlapokat. – Itt van mind, hiánytalanul és precízen. 

– Nagyon köszönöm önnek, Mr. Rose. Maga nélkül tökéletes csőd 

lett volna ez az este! Grace biztosan értekezni akar majd magával, 

mielőtt nekifog a cikkének, hisz testben nem lehetett jelen. 

Mr. Rose-t nem hagyta közömbösen Ellie hálája, a dekoltázsáról már 

nem is beszélve. – Állok rendelkezésére. Remélem, jól van a 

mostohalánya – mondta. – Csodás este volt. Szerintem mindenki 

élvezte. Meg kellene ismételni. De legközelebb már fizetünk. 

– Én meg szeretném elkérni a számát, hogy elhívjam hozzánk főzni – 

mondta Sara Cavendish. – Maga zseniális! 

– Ön pedig – fordult oda a dekoltázsos hölgy Ranhez, aki Ellie 

oldalán állt, s bár ez még semmit se jelentett, a lánynak olyan érzése 

volt tőle, mintha összetartoznának – adjon nekem egy névjegyet. Van 

egy szép régi festményem, amit restaurálni kéne. Szeretném elvinni 

magához. 

– Pillanatnyilag ki se látok a munkából – felelte Ran udvariasan, de 

szilárdan –, viszont szívesen javaslok egy kollégát. 

– Inkább kivárom a sorom – mondta a nő, és lágyan végigsimított 

Ran arcán. – Valamikor biztos tud majd időt szakítani rám. 

– Hogy is hívják ezt a nőt? – kérdezte Ellie, amikor elment végre. 

– Nem emlékszem. 

Ellie tökéletesen elégedett volt ezzel a válasszal. 



Amikor mindenki más is hazament már, Ran követte Ellie-t a 

konyhába. A lány már rég lemondott róla, hogy tetszést váltson ki a 

férfiból, hiába a dekoltázs, a fekete harisnya meg az új frizura. Vagy a 

még mindig észrevehetetlen terhessége zavarja Rant, vagy vele van 

baja. Könnyebb volt azt hinnie, hogy a terhessége a ludas; önmagán, 

mint permanens állapoton, nem tud változtatni. 

– Ellie… – kezdte a restaurátor, aztán, mert ilyen az élet, megszólalt 

a lány mobilja. 

Grace hívta. Végtelenül kimerült és zavarodott volt a hangja. 

Demiről beszéltek, azután Grace hozzátette: 

– Nem hiszem, hogy még az este hazajutunk. Megleszel egyedül? 

– Persze – nyugtatta meg Ellie, pedig nem úgy érezte. – Lényeg, 

hogy Demi jól van. Annyira aggódtam. 

– Rendbe fog jönni – mondta Grace. – Gyűjtöm a bátorságot, hogy 

felhívjam Edwardot vagy Demi anyját. 

– Nem kéred meg Flynnt, hogy telefonáljon ő? 

– Nem lenne méltányos. Ez az én felelősségem. 

– Nem egészen, de erről úgyse tudlak meggyőzni. 

– Attól tartok. – Grace elhallgatott. – Na jó, menj csak. Biztos 

felgyűlt egy csomó mosatlan, de kérlek, hagyd, majd én megcsinálom. 

Ez a legkevesebb, amit tehetek, azok után, hogy faképnél hagytalak és 

egyedül kellett tartanod a frontot. 

– Nem, semmi baj. Inkább elmosogatok. Ismersz. Különben is, Demi 

soha nem találkozik Rickkel, ha akkor nem kísér el engem. 

– Ellie! Magam is épp elég időt vesztegettem az önostorozásra, ne 

kezdd most te! Jó éjt, és vigyázz magadra. Aludj az én ágyamban, a 

telefon mellett. 

– Rendben, miattam ne aggódj! Viszlát holnap. És ha Demi magához 

tér, mondd meg neki, hogy puszilom. 



– Grace volt az, hogy nem jön haza az este? – kérdezte Ran. 

– Igen. Menjünk, oltsuk el a gyertyákat a szalonban. 

– Jó lesz itt magának egyedül? – A restaurátor követte Ellie-t a 

folyosón, amely egyszerre nagyon sötétnek tűnt. 

– Hát persze. Felnőtt ember vagyok. Grace ezer évig élt magányosan 

ebben a házban. 

– Az más. Ez az ő otthona. 

Ellie nem felelt, ahogy áthaladtak a homályba borult hallon a 

szalonba, ahol végre fény és életre utaló jelek fogadták őket. Még 

pislogtak a gyertyák, s bár tele volt az asztal piszkos poharakkal-

tányérokkal, a mulatság lenyomata, szelleme továbbra is ott vibrált a 

levegőben. – Igazán szép így ez a szoba, nem gondolja? – szólalt meg 

Ellie. – Akár egy festmény. 

– Tudja, a franciák naturé morte-wik. nevezik a csendéletet. Találó, 

nem? Itt élet volt, ami azóta eltűnt, de az élet lelke itt maradt. 

– Hirtelen hogy kibújt magából a filozófus – mondta Ellie, amint 

sorra fújta el a gyertyákat, és tökéletesen egyetértett Rannel. 

– Nincs kedve nálam tölteni az éjszakát? 

– Hogy mondja? – Ellie tudta, hogy jól hallotta, de megerősítésre 

volt szüksége. 

– Mint a vendégem. Nem szívesen hagyom itt egyedül. Van egy 

szabad szobám, ágy is van benne. 

Ellie-nek gondolkodási időre lett volna szüksége, hogy tervet 

kovácsoljon, és kidolgozza az ideális stratégiát. Ran azonban őt nézte, 

és a válaszára várt. – Nem is tudom. Úgy értem, csak megleszek 

valahogy. 

– Tudom, hogy maga rendkívül talpraesett fiatal nő, de szerintem 

magányos lenne itt teljesen egyedül. 



– Örülök, hogy talpraesettnek gondol. Azt hittem, gyereklánynak 

néz, aki tegnap még iskolába járt. 

– Ez meg se fordult a fejemben, legalábbis az első öt perc után. 

Akkor hát velem jön? 

Ellie az orrát ráncolta; elhallgatta volna még a restaurátort, amint a 

talpraesett fiatal nőről beszél, akire nem gyerekként tekint. – 

Éppenséggel ön is itt maradhatna éjszakára. 

– Nem. Minden mástól eltekintve, nem szeretném, ha a táblák a 

kocsimban maradnának éjszakára. 

– Mert ők is magányosak lennének? – Ellie félredöntött fejjel és 

igencsak fél szívvel flörtölni próbált. 

– Nem, nem azért – felelte határozottan a restaurátor. 

– Be is hozhatjuk a táblákat. 

– És kockáztassuk, hogy további károkat teszünk bennük? Nagyon 

törékenyek, minél kevesebbet tapogatja őket az ember, annál jobb. 

Ellie nagyon szerette volna, de nem merte kimondani, hogy ő viszont 

a legkevésbé sem törékeny, és még jót is tenne neki néminemű 

tapogatás. – Ha ennyire kényesek, akkor nem lett volna szabad 

szétszabdalnia a táblákat. 

– Nem szabdaltam szét őket. Hanem a legnagyobb körültekintéssel 

eltávolítottam őket. 

– Ha maga mondja. – Ellie kihívóan felsandított rá, élvezte ezt a kis 

évődést, s hogy egy pillanatra felszabadult a restaurátorra vonatkozó 

döntés kényszere alól. 

– Ellie! Tudom, hogy nyilván fáradt, és jócskán elmúlt már a 

lefekvés ideje, de kezd esztelenül viselkedni. 

– Bocsánat. Tudom, hogy az idősebbek nehezen bírnak fennmaradni 

este hat után – incselkedett a lány. 



A restaurátor összehúzott szemmel figyelte, amitől irtózatosan szexis 

lett. – Menjen, kapkodja össze a holmiját, és töltse nálam az éjszakát; a 

futonágyon, a vendégszobában – mormogta, amennyiben Ellie nem 

vette volna az üzenetet. 

– A kocsimmal megyek. Reggel nagyon korán vissza kell érnem. – 

Ellie levegőt is alig kapott a lelkében kavargó felemás érzésektől. 

– Majd én visszahozom magát. Úgyis korán akarok kelni. 

– Mit fog gondolni Grace, ha nem talál itt, amikor megérkezik? 

– Valószínűtlen, de hagyhat neki üzenetet. Most pedig szüntesse be 

végre az akadékoskodást, hisz mindketten tudjuk, hogy már eldöntötte! 

– Rendben van, máris hozom a holmimat. 

– És öltözzön át. Ez a ruha eltereli a figyelmemet. 

Ellie szélesen vigyorgott. – Tényleg? Akkor jó. 

A remény picinyke sugarába kapaszkodva Ellie felszaladt néhány 

ruhadarabért. Levetette és fogasra akasztotta a ruháját, és elkomorodott 

a gondolatra, hogy a baba születése előtt valószínűleg nem lesz már 

több alkalma viselni. Máris szűk volt neki egy kicsit. És a farmerja is 

kezdte szorítani. 

– A francba! – mondta tükörbéli másának, ahogy neszesszerbe 

dobálta a szépítőszereit. – Ha most is csak egy icipicit tetszem neki, mit 

fog szólni hozzám, amikor majd bálnaméreteket öltök? 

A lefelé vezető úton, táskájával a karján eltűnődött, vajon nem azért 

vonzódik-e Ranhez, mert tudat alatt apát keres a gyermekének. 

Amikor megpillantotta a hallban rá váró férfit, rögtön belátta, hogy a 

tudatalattinak semmi köze a dologhoz. Egyszerűen mondva: a 

restaurátor testére vágyott. 

– Továbbra is bűntudatom van, hogy itt hagyom a házat – mondta 

Ellie. – A mosogatásról már nem is beszélve. Én soha nem hagyok 

mosatlant. 



– Szerintem Grace se várná el magától, hogy most azonnal rendet 

tegyen. Az összes zárható ajtót és ablakot bezártuk – mondta Ran –, és 

hagyott neki üzenetet. De miért nem hívja fel Grace-t, ha ennyire 

aggódik? 

– Nincs mobilja. A kórházi telefonról hívott. 

– Akkor maga mindent megtett, amit lehetett. Most szálljon be a 

kocsiba, és alvás. Majd felébresztem, ha odaértünk. 

Ellie tisztában volt vele, hogy a restaurátor így próbálja udvariasan a 

tudtára adni: fogja be, s hogy kevésbé udvarias dolgok következnek, 

amennyiben nem engedelmeskedik, ezért inkább becsukta a szemét. 

Legalább alkalma nyílik megtervezni a hadjáratot. Ha éjjel, az 

otthonában sem képes elcsábítani Rant, akkor nem is érdemli meg őt. 

Sajnálatos módon a hosszú nap fáradtsága harcba szállt Ellie izgalmával 

és azon elhatározásával, hogy felkészül az előtte álló szenvedélyes 

éjszakára. Harcba szállt és győzött. Ellie álomba merült. 

– Ébredjen. Megérkeztünk. 

– Ó – mondta Ellie kábán. – Csak nem aludtam át az utat? 

– Nincs mit csodálkozni rajta. Hosszú nap áll maga mögött. 

– És a terhességem csak ront a helyzeten – toldotta meg Ellie, aztán 

legszívesebben fenéken billentette volna magát. Minek felhívni 

valamire Ran figyelmét, amit ő talán már el is felejtett? 

– Nem nehéz a táskája? Szeretném mihamarabb biztonságba 

helyezni a festményeket. 

– Természetesen. 

Ran kulcscsomót nyújtott felé. – Nyissa ki a házat, és menjen be. Én 

viszem a táblákat. 

– Én is visszajöhetek az egyikért. 



– Nem. Fogalma sincs, hogyan kell bánni ilyen sérülékeny 

tárgyakkal. 

– Hát, az a maga hibája, mert nem tanított nekem semmit, csak a 

szemetét takaríthattam. 

– Na, befelé! Gyorsabb leszek, ha kinyitja nekem az ajtót. 

– Jól van, csigavér. 

Ellie a kulcsokkal zsonglőrködött. – Melyik jön először? 

– Az isten szent szerelmére! – Ran elvette tőle a kulcsokat, és maga 

nyitotta ki az ajtót. 

– Maga egy indulatos, vén hülye – mondta Ellie. 

– Nem értem, miért csak most jött rá. 



TIZENHATODIK FEJEZET 

Grace mozdított Demin egy kicsit; úgy elzsibbadt a karja, mintha egy 

csepp vér se lenne benne. Felnézett az órára. A mutatók mintha 

visszafelé járnának. Már három órája, hogy itt időznek. 

Flynn közben elment kávéért. Az italautomatából csak langyos víz 

csörgött, feltehetően azért, mert lejárt a hivatalos munkaidő, és 

egyébként is péntek volt. Grace lehunyta a szemét, és szunyókálni 

próbált, ám Demivel az ölében ez nehezen ment. 

Sokkoló élmény volt rátalálni Demire ebben az állapotban. Tudták, 

hogy jó helyen járnak, mert az épület a szó szoros értelmében rázkódott 

a zenétől. A bejárati ajtó szerencsére tárva nyitva állt, másképp sose 

jutnak be. Dörömbölhettek volna akár egész éjjel is, senki nem hallja 

meg őket. 

Ahogy átverekedték magukat a folyosón beszélgető, dohányzó 

embereken, Grace a javára írta Ricknek, hogy felhívta Ellie-t. Demi 

bárhol lehetett a házon belül, de a fiúban ezek szerint maradt annyi 

józanság, hogy felismerje: Deminek segítségre van szüksége. 

Egyedül a konyhában égett a lámpa, és ott találtak rá Demire. Széken 

ült, a semmibe révedt, és vér folydogált az arcán. Egy fiatalember, 

minden bizonnyal Rick volt vele, és koszos konyharuhával nyomkodta 

a sebet. 



– Mi történt?! – kiáltott rá Grace pánikban. – Azt egy szóval se 

mondta, hogy Demi megsérült! 

Rick emberfeletti erőfeszítésre kényszerült, hogy megálljon a lábán 

és érthetően beszéljen. Tekintete még a burokban élő Grace-nek is azt 

üzente, hogy nagyon, de nagyon belőtte magát valamivel. – Nem volt. 

Semmi. Baja. Mikor telefonáltam. Utána esett le a lépcsőn. 

– Elég ronda vágásnak látszik – állapította meg Flynn. 

– Szerintem össze kell varrni. Jobb, ha bevisszük a sürgősségire. 

Grace-nek több másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy felfogja a 

szavait. – Demi? – kiabálta bele a lány arcába, szinte könyörgött, hogy 

térjen magához, és ne legyen halott. – Hallasz engem? Grace vagyok. 

Demi? – Addig pofozgatta az arcát, míg a lány végre odafordult felé, és 

pislantott. 

– Grace? 

– Igen. – Grace hallatlanul megkönnyebbült, hogy Demi képes 

beszélni és felismeri őt, de a levegőt még mindig szaporán szedte. – Mit 

vettél be? – Amint kimondta, Grace rögtön rájött, hogy ezt talán nem 

Demitől kéne kérdeznie. Odafordult Rickhez, aki legalább talpon volt. – 

Rick! Mit vett be Demi? 

– Csak egy kis füvet szívott. Meg persze ivott is. 

– Mit ivott? – kérdezte Grace. 

– Mennyire volt erős a fű? – kérdezte Flynn. 

A többiek, látván, hogy nagyon nem frankó betolakodók furakodtak 

a körükbe, odább sompolyogtak. – Skunk volt – mondta valaki, aki 

éppen egy egész doboz kekszet tett a magáévá. – Jó erős. 

– És mit ivott? – ismételte meg Grace, ugyanahhoz a férfihoz intézve 

a kérdést. 

– Gőzöm sincs, ember! – A másik megadóan feltartotta a kekszes 

dobozt. – Én nem iszom. 



– Az isten szerelmére, csak juttassuk ki innét Demit – kérte Grace. – 

Ezeket hiába faggatjuk. 

– Az baj – mondta Flynn. – A kórházban egy sereg kérdést fognak 

nekünk feltenni, amire nem tudjuk a választ. 

– Majd megmondjuk, hogy nem tudjuk! – rivallt rá Grace. – Demi! – 

kiabálta a lány fülébe. – Tudsz járni? Beviszünk a kórházba! 

– Nem akarok – mondta Demi. – Hadd feküdjek le. 

– Szét van nyílva a fejed – mondta Grace. – Össze kell ölteni. 

Vérzel. 

– Jaj – fakadt sírva Demi. 

A házban lévők egyike sem volt olyan állapotban, hogy segíthetett 

volna Grace-nek és Flynn-nek begyömöszölni Demit a kocsiba, de némi 

manőverezéssel sikerült beszuszakolniuk a lányt a hátsó ülésre, és 

Grace beszállt mellé. 

– Remélem, nem lesz rosszul – mondta Grace, aki hirtelen aggódni 

kezdett az Armani ruhájáért. A Demi fejéből csurgó vér ragacsos és 

lassú folyású lett; csak nehogy összekenje vele magát. 

– Van ott valahol egy guriga konyhai papírtörlő. Keresse meg, 

mielőtt elindulunk. 

Grace körbekotorászott a lábánál, és meg is találta a törlőt. Letépett 

pár lapot, aztán megküzdött Demi biztonsági övével. – Oké, minden 

rendben. Mehetünk. 

– Van valami elképzelése, hogy mégis merre induljak? – kérdezte 

Flynn. 

– Ó, a francba! Nincs. Tartson a városközpont irányába, ott már 

biztosan lesznek táblák. 

Grace maga is hányingerrel viaskodott, mire besüvítettek a kórház 

elé. Bath hátsó utcái kész labirintust alkottak – mikor az ember már úgy 

érezte, kijutott, újabb egyirányú utcával találta magát szemközt. 



– Előbb kiteszem magukat, aztán leparkolok – mondta Flynn, ahogy 

megállt a kórház előtt. – Kerékbilincset kapok, ha egyetlen 

másodpercnél hosszabban állok itt. 

– Kizárt dolog! Hisz beteget szállít! 

– Manapság így keresik a pénzüket. Menni fog egyedül? 

– Muszáj lesz. Gyerünk, Demi! Ébredj! Ki kell szállnod a kocsiból. 

– Aludni akarok – rimánkodott Demi. – Olyan fáradt vagyok! 

– Majd odabent alhatsz – mondta Grace. – Na, mozdítsd a lábad. 

Kérlek. 

Flynn kiszállt, körbekerült, kinyitotta az ajtót, és felnyalábolta Demit 

a kocsiból. Utána Grace is kimászott, és hagyta, hogy a lány 

rátámaszkodjon. Flynn még nem ült vissza az autóba. 

– Sietek, ahogy tudok. Ha gondolja, itt is megvárhatnak – szólt. 

– Azt hiszem, inkább megpróbálunk bemenni – mondta Grace. – Már 

csak azért is, mert halálra fagyok egy szál kardigánban, és Deminek is 

melegben kéne lennie. Alig van rajta valami. – Grace azon tűnődött, 

hogy hozhattak volna neki valami melegebb ruhát, nem csak egy 

pulóvert, aztán elvetette a gondolatot, hiszen képtelenség lett volna 

kabátba bújtatni. – Ráadásul hülyén érzem magam idekint. 

Flynn ezt nyilván mulatságosnak találta, mert nevetve szállt vissza a 

kocsiba. Ő könnyen nevet, gondolta Grace, miközben a lábával próbálta 

mozgásra bírni, úgyszólván beindítani Demi lábát. Nem neki kell 

végigcipelnie Demit a járdaszegélytől a kórház kétszárnyas ajtajáig 

vezető hosszú-hosszú úton. 

Úgy két lépést haladtak, mire Grace belátta, hogy okosabb lenne, ha 

csupán egyenesben tartja Demit, és nem próbálja mozgásra bírni. De 

Flynn-nek már azt mondta, bemennek, úgyhogy be is fognak menni. 

Flynn pedig nem fog még egyszer nevetni rajta! 



– Na, jól van, Demi, ez most egy játék. Zsákban futás zsák nélkül. 

Rendben? Mozgasd a lábadat az enyémmel egyszerre. Tartalak, nem 

tudsz elesni. – Egetverő hazugság, de a lány úgyse tudja meg. – 

Rendben? Akkor most mozdítsd meg a lábad. Jó! Ügyesen csinálod. 

Lassúdad előrehaladásuk során többen is elhaladtak mellettük, de 

mert majd mind részeg volt, és a többségből sokkal erősebben dőlt a 

vér, mint Demiből, Grace nem törődött velük. 

Flynn épp idejében ért oda, hogy kinyithassa előttük az ajtót. – Ne 

haragudjon! Mérföldekre van a francos parkoló, és nem volt nálam 

apró, úgyhogy kérnem kellett valakitől. 

– Majd kifizetem – mondta Grace. Most fogta csak fel, hogy Flynn a 

lelkét is kiteszi érte meg Demiért. 

– Ne legyen nevetséges. Hadd vegyem át a kislányt. Ön addig 

menjen a regisztrációs pulthoz, és adja meg az adatokat meg amit kell. 

A nő a pult mögött hullafáradtnak tűnt. A falon lévő órára pillantva 

Grace konstatálta, hogy tizenegy óra múlt. Pedig azt hitte, még később 

van. 

– Demi Ravenglass-szal jöttem. Az ott ő – mondta Grace. 

– Ittas? 

– Igen. És azt hiszem, kábítószert is fogyasztott. 

– Ön az anyja? 

– Nem! A mostohaanyja vagyok – barátja. 

– Rendben. Kérem a lány adatait. 

A pult fölötti kijelző szerint, amit feltehetően a páciensek 

érkezésével és távozásával hangoltak össze, „Várakozási idő három 

óra”. 

– Tényleg három órát kell várnunk? – kérdezte Grace, miután 

minden olyan részletről beszámolt az adminisztrátornak, amelyről 

tudomása volt. 



– Szerencséjük van. Fiatal az este. Önök még a nagy roham előtt 

érkeztek. Foglaljanak helyet. A folyosón találnak kávéautomatát. 

Következő! 

Fél tucat megtermett fiatalember volt a „következő”, a barátjukat 

kísérték, aki a külsejéből ítélve nálánál keményebb ellenfélbe botlott, 

aminek az arca látta kárát. 

Grace borzasztóan sebezhetőnek érezte magát a sok nagyhangú 

ember között, akik kivétel nélkül mindnyájan részegnek tűntek. El se 

tudta képzelni, miként boldogulna Flynn nélkül. Elhatározta, hogy az 

első adandó alkalommal köszönetét mond neki. 

Flynn műanyag pohárral a kezében jött vissza. – Állítólag forró 

csokoládé, de akár csirkeleves is lehet. Mindenesetre forró és folyadék. 

Grace megigazította túlméretezett csecsemőjét, és elfogadta a 

poharat. A csokoládé, mert az volt, enyhülést hozott. Grace egyszeriben 

tudatára ébredt az éhségének. 

– Biztosan éhes – mondta Flynn-nek. – Nem lehet itt valahol 

szendvicset venni? 

Flynn egy szelet csokoládét húzott elő a zsebéből. – Be kell érnünk 

ennyivel. Törjön csak. 

Amint várható volt, az ápolónők és az orvosok nem kezelték Demit 

valami türelmesen. Az orvos közölte, hogy nem kell összevarrni a 

sebét, elég kitisztítani és sebtapasszal összehúzni. 

Az elcsigázott ápolónő, aki napközben alighanem a saját gyerekeire 

visel gondot, éjjel meg dolgozik, nem rejtette véka alá a véleményét 

azokról, akik alkohollal meg drogokkal mérgezik magukat, aztán meg 

pofára esnek. 

– Mintha elhullajtanák az agyukat! Nézzen csak rá, látszik, hogy 

rendes családból való. Minek nyúl mindenféle szerekhez az ő korában? 



Szónoki kérdés volt, Grace mégis keresni kezdte rá a választ. – 

Szerintem csak kíváncsi volt – motyogta, mert nem akart belemenni 

annak taglalásába, hogy Demi szülei csúnyán váltak el, s hogy egyik 

szülője se látja szívesen az otthonában, ezért kénytelen olyasvalakivel 

élni, akihez nem fűzik rokoni szálak. 

– Pedig az iskolában is felhívják a figyelmüket a veszélyekre! – 

folytatta a nővér, miközben, cseppet sem finomkodva, kimosta Demi 

sebét. – Tudják, mi történhet velük, és mégis megteszik. Feltételezem, 

hogy halhatatlannak hiszik magukat. Hát, nem azok! Ha tudnák, miféle 

esetekkel találkozunk idebent. 

– Talán ha Demi egy kicsit… összeszedettebb lesz… akkor majd… 

– Hallgasson ide – mondta Flynn. – Sajnáljuk, hogy Demi értékes 

időt rabol el öntől. Tisztában vagyunk vele, hogy vannak itt olyanok, 

akiket nem a saját választásuk betegített meg. – Kikukkantott a függöny 

hasadékán. 

– Bár én egy ilyet se láttam. De nem tudná egyszerűen csak 

kitisztítani a sebet, hogy hazavihessük őt végre? – ír akcentusa általában 

nem ütközött ki ennyire, s a hangját átitató düh elég volt hozzá, hogy a 

nővér sértődötten összeszorítsa a száját. Nem volt hozzászokva, hogy 

visszabeszélnek neki. 

– Demi nagyon fiatal még – mondta Grace békítőleg. 

– Biztos vagyok benne, hogy soha nem csinált még ilyet. 

– Kár, hogy most megtette. – Azután az ápolónő Grace-re nézett. – 

Maga is elég fiatal. A nővére? Mert akkor jobban is rajta tarthatná a 

szemét. 

Grace, akit a lelke mélyén szinte elemésztett a bűntudat, amiért 

hagyta megtörténni ezt, így szólt: – Én mindent elkövettem! Tudja, nem 

lehet bezárni őket! 



– De elmondhatta volna a szüleinek, hogy sejtése szerint a húga 

drogokat szed. 

– Elég a kioktatásból – szólalt meg Flynn még dühösebben. – A 

fiatal asszony – mutatott Grace-re – merő szívjóságból fogadta 

otthonába ezt a gyereket. S mint ahogy volt szíves észrevételezni, ő is 

szinte még gyerek. Nincs szüksége rá, hogy maga kiselőadást tartson 

neki a felelős viselkedésről! 

Az ápolónő nem kérhetett bocsánatot, de ettől kezdve szótlanul 

végezte a munkáját. 

– Hogyan ápoljam, ha hazavittem? – kérdezte Grace. 

– Be kell avatnunk a szülőket, Grace – mondta Flynn. – Most már 

nem önnek kell gondoskodnia Demiről. 

– Nem! Nem hagyhatom őt cserben! Csak ha tényleg muszáj. Ha 

nagy lenne a baj, úgyis bent tartanák, nem? – kérdezte a nővért. 

– Ha lenne szabad ágyunk, akkor igen. De a lány rendbe fog jönni, 

hacsak nem fullad meg a saját hányadékától. – Az ápolónő ezt úgy 

mondta, mintha szerinte Demi pontosan ilyen büntetést érdemelne a 

butaságáért. – Reggel számítani lehet egy kis macskajajra. Ha nem 

gyógyul a vágás, nézesse meg a körzeti orvossal. Rendben? Istenkém! 

Ha tudná, mennyi idő- és anyagveszteséget jelentenek nekünk az ilyen 

esetek, akkor nem engedné a húgának… vagy akárkije legyen is, hogy 

gátlástalanul igyon és belője magát. 

– Azt hiszi, tudtam, mire készül? – vágott vissza Grace, és annyira 

igyekezett, hogy ne mutassa ki a haragját, hogy a szája is megfájdult 

bele. – Gondolja, hogy engedélyeztem volna bárminő italozást vagy 

füstölést, ha tudok róla? Azt hittem, hogy Demi egy barátnőjénél tölti 

az éjszakát! Szülői felügyelet mellett! Na, gyere, Demi, hazamegyünk. 

– Grace reszketett, érezte, hogy még egy másodperc az ápolónő 

társaságában, és olyat tesz, amit meg fog bánni. 



Flynn és Grace kétfelől körülfogták Demit, és lassan kiballagtak vele 

a kórházból. Aztán a lányok a fagyos levegőn várakoztak, míg Flynn 

elment a kocsiért. A hidegtől Demi valamennyire feleszmélt. 

– Jaj, Grace, úgy sajnálom! Ugye nem mondod el a szüleimnek? 

– Most még nem, Dem, de később talán muszáj lesz. 

– Grace a homlokát ráncolva tűnődött, hogyan is kezelje a helyzetet. 

– Ki fognak akadni! Anyám kényszeríteni fog, hogy költözzem 

vissza hozzá, és azt nem bírnám ki! 

Grace sóhajtott. – Halálosan kimerültem, Demi. Ebben az állapotban 

nem tudok döntéseket hozni. Hazamegyünk, aztán majd meglátjuk, 

reggel hogy érzed magad. 

– Azt hiszem, mindjárt hányok! 

Mielőtt Grace kitalálhatta volna, hogyan viszi vissza a vécére, a lány 

nagy adag vörösbort meg azonosíthatatlan ételdarabkákat adott ki 

magából a gyep szélére, ahol ácsorogtak. 

Grace sóhajtott. – Most biztosan megkönnyebbültél. Ahogy apám 

mondta mindig, rossz vendégnél jobb az üres ház. 

– Meg fogok halni – mondta Demi. 

– Akkor okvetlenül tájékoztatnom kell a szüléidet, mind a kettőt. 

Milyen zenét akarsz a temetésedre? 

– Ne gúnyolódj velem, Grace! Ez nem vicces! – Demi a sírás 

határáig jutott. 

– Persze hogy nem vicces! Nem is nevetek! Csak szeretném tudni, 

mégis mit mondjak Edwardnak. „Nagyon sajnálom, Demi 

másnaposságban elhalálozott, a temetésére pedig… na, milyen zenét 

szeretnél? 

Demi szája sarka reszketett.– Ne haragudj! Nem tudtam, hogy ez 

lesz belőle. Azt hittem, csak iszom egy pohárral, aztán eljutottam egy 

pontra, amikor már nem érdekelt, hogy túl sokat iszom, és folytattam. 



– Na és a fű? Mert ugye csak az volt? 

Demi bólintott. – Klassz, nagyon is. Én… 

– Nem, nem klassz. Ha az volna, akkor nem lennél most itt. Ahogy 

én sem. – Grace hevesen didergett. – Remélem, elég meleg lesz Flynn 

kocsijában. Azt hiszem, hidegtúltengésben szenvedek. – Demire 

pillantott, és eltűnődött, nem kéne-e a szemére vetni, hogy Flynn is csak 

miatta fárad, de úgy döntött, hogy nem. Demi lelkiismerete, kéz a 

kézben az öntudatával, már visszatérőben volt, és Grace nem akarta az 

orra alá dörgölni a bűnét. Szegényke így is épp eleget szenvedett. 

Javára váljék, hogy mikor Flynn megjelent az autóval és kinyitotta a 

hátsó ajtót, Demi azt mondta: – Annyira sajnálom, Flynn. Seggfej 

módjára, akarom mondani, idiótán viselkedtem. Köszönöm, hogy 

levezetett ide a világ végére, és megmentett. 

Flynn felvillantotta jellegzetes, féloldalas mosolyát. – Szállj be. És 

ne hányd le a kárpitot. Van ott egy pokróc, azzal betakarózhatsz. Grace, 

maga vegye fel a kabátomat. 

A kabát meleg ölelésként borult a nő vállára. Nagyon rég volt már, 

hogy Edward efféle romantikus gesztust tett felé, noha Grace biztosra 

vette, hogy a szándék ezúttal cseppet sem romantikus. A kabáton Flynn 

arcszeszének az illata érződött halványan. 

– Maga nem fog fázni? – kérdezte Grace a férfit. Flynn így is a lelkét 

kitette érte meg Demiért, már csak az hiányzik, hogy megfázzék. 

– Nem. Jól befűtöttem. Na, szálljanak be hátra Demivel. 

A két lány megosztozott a pokrócon, és elbóbiskolt a kocsi sötét 

melegében. Amikor Grace felébredt, már majdnem otthon voltak. 

– Nagyon megviselt lehet – mondta. 

– Gondolom, ön is az. 

– Épp most szundítottam egyet, és nem én vezettem le isten tudja, 

hány mérföldet. Ön meg valószínűleg már korábban is vezetett. 



– Valószínűleg. 

– Nem is tudom, hogy köszönjem meg. – A hála hirtelen rátörő 

rohama megnehezítette számára a beszédet. – Egyedül képtelen lettem 

volna megbirkózni mindezzel. 

– Tudom. Ezért kísértem el. 

– Na persze valahogy megoldottam volna. Csak lényegesen 

nehezebb lett volna. 

– Én is így értettem. 

Grace elhallgatott. Nem volt könnyű kihámozni Flynn szavainak a 

velejét. 

Demi képes volt a saját lábán bevánszorogni a házba. Még mindig 

kába volt, de teljesen magához tért, és fenemód szégyellte magát. – Jaj, 

Grace, kérlek szépen, ne küldj vissza anyámhoz! – szűkölte, míg Grace 

az ajtónyitással foglalatoskodott. – Úgy értem, én nem hibáztatnálak 

érte, de nem bírnám ki! 

Grace nem tudta, mitévő legyen.– Nem küldelek vissza, de ha anyád 

értesül a történtekről, lehet, hogy ragaszkodni fog hozzá. 

– Ugye nem mondod el neki? 

– Jaj, Demi, nem tudom! Még át kell gondolnom! – Tiszta lélekkel 

ennél többet nem ígérhetett. 

Demi sóhajtott. 

Ellie-nek színét se látták, amikor beléptek a haliba. Égett a villany, 

de a lány sehol. 

– Szerintem Ellie már lefeküdt – mondta Grace. – Te is eredj föl, 

Demi. Még benézek hozzád, mielőtt aludni megyek. 

Megvárta, míg Demi jó éjszakát kíván, félszegen megpuszilja és 

felballag a lépcsőn, bánatosabb, de immáron bölcsebb lányként. Azután 

odafordult Flynnhez. 

– Nem is tudom, mit mondjak. 



– Mit szólna például ahhoz, hogy: nem kér egy csésze kávét vagy 

teát, Flynn? Esetleg egy szendvicset. Éhen halok. 

Grace nevetett. Jellemző Flynnre, hogy játszi könnyedséggel elveszi 

a helyzet élét. – Biztos akad valami maradék a konyhában. Jöjjön. 

Nézzük meg. 

A konyhában Ellie üzenete várta őket. Nem akartam egyedül 

maradni a házban. Ne haragudj! Tudom, szánalmas. Átmentem Ranhez. 

Grace szinte látta Ellie-t, amint a tollat rágcsálva keresi a szavakat, 

nehogy Grace – vagy Ran – téves következtetésre jusson. Korán reggel 

jövök. Sok puszi, Ellie. 

Csak a pudingból maradt valamicske, ezért Grace szalonnából, 

tojásból és paradicsomból készített reggelit Flynn-nek. 

– Idejét se tudom, mikor főztem utoljára férfinak – mondta, 

félrecsúsztatva a szalonnát, hogy helyet csináljon a tojásoknak. – Egész 

kellemes. 

Azután elpirult, és a hátát mutatta Flynn-nek, hogy az ne lássa rajta. 

Nyomulósan hangzott, amit mondott? Bele lehet érteni a „férfi” szóba 

azt, hogy: „az uram”? Flynn most tolakodónak tartja? 

– Jó ideje nem főzött nekem nő – mondta Flynn. – Én is élvezem. 

– Akkor jó – reagált Grace elővigyázatosan. – Kér bundás kenyeret? 

– Igen, kérek. Ez most egyszerre vacsora és reggeli. 

– Babot? Demi azt szokott reggelizni, bár nem hinném, hogy Edward 

helyeselné. 

– Én nem vagyok Edward. Szeretem a babot. 

Grace továbbra is elfordulva maradt, hogy Flynn ne láthassa az arcán 

a pírt, és kinyitott egy babkonzervet. 

Végül aztán kénytelen volt leülni, szemben Flynn-nel. 

– Ön nem eszik? – csodálkozott Flynn. 



– Nemigen szoktam reggelizni, reggel négykor pedig kifejezetten 

soha. 

Flynn nem felelt. A bab kivételével mindenből felszúrt egy keveset a 

villájára, aztán Grace felé fordította. – Nyissa nagyra. 

– Nem kérek, tényleg. Egyen csak. 

– Csináljon úgy, mint a madárfiókák. Tátsa ki a száját. 

Grace kacarászva engedelmeskedett. Csak hogy ne legyen vita. 

Flynn óvatosan a szájába tette a villát. – Na, látja. 

Grace, még mindig nevetve, megette a falatot. Jólesett. Eddig 

fogalma sem volt róla, hogy éhes. Flynn újabb falatot készített, és Grace 

azt is megette. Volt valami butácska, kedves és gyengéd abban, ahogy 

egymással szemben ülnek, és Flynn eteti. Grace nem is fiókának érezte 

magát, hanem nőstény madárnak, amelyiknek a párja a fészekbe hozza 

az eleséget. 

Három villa után Grace már csakugyan jóllakott, és a tányér 

vészesen ürülni kezdett. – Most már elég lesz. Jó volt. 

– Nekem is – mondta Flynn a szemébe nézve, és nem úgy tűnt, 

mintha az ételről beszélne. 

– Készítek még egy kis teát – szólalt meg végül Grace, hogy 

elszakítsa a láthatatlan fonadékot, ami összekötötte őket. Nem, mert így 

akarta, hanem mert veszedelmesnek érezte ezt az intimitást. 

Flynn megfogta a kezét, hogy feltartóztassa. Aztán, miközben tovább 

fogta a kezét, felállt, megkerülte az asztalt, és felhúzta Grace-t a 

székéből. 

Ahogy Flynn erős karja átölelte, Grace egyszerre súlytalannak érezte 

magát. Szeme lecsukódott, hiába próbált ellenállni a szédülésnek, annak 

a bódító érzésnek, hogy Flynn a karjában tartja. A férfi csókjának 

szalonna- és babíze volt, és Grace a mennyországba emelkedett tőle. 



Egy darabig még küzdött, elméje utolsó morzsáival a józanságába 

kapaszkodva. Egy perc múlva roppant kínos lesz ez az egész. 

Tönkreteszik a köztük kialakult sajátos és rendkívül kényes kapcsolatot. 

Ráadásul ily hamar Edward után. 

Flynn még közelebb vonta magához, és Grace elfelejtette Edwardot, 

elfelejtette, hogy zavarban van, és belesimult a csókba. 

Vagy tényleg nagyon sokáig tartott, vagy Grace elvesztette az 

időérzékét. Mikor Flynn végül elszakadt a szájától – de a testétől, hál’ 

istennek, nem –, Grace úgy érezte, olyan, mint akit kicsontoztak és 

leszívták az agyát, viszont őrülten boldog volt. 

Kényszerítette magát, hogy térjen vissza a valóságba. 

Ez csak egy csók. Nem kell túlmisztifikálni. Az emberek folyton 

csókolóznak, ez még nem jelent semmit. 

Mintha megsejtette volna a kételkedését, Flynn beletúrt a nő hajába, 

és merőn ránézett. Grace szinte érezte a tekintetét az arcán, amint sorra 

vesz minden egyes szeplőt, az ajka vonalát, a járomcsontján lévő 

anyajegyet. Grace lehunyta pilláit, Flynn mohó arckifejezése zavarba 

hozta. 

– Gyere – mondta Flynn, s a karjával szorosan átölelve őt, kivezette 

Grace-t a konyhából, végig a folyosón, a hallba, fel a lépcsőn. 

– Mit művelsz? – nevetett Grace, bár pontosan tudta a választ. 

– Ágyba viszlek – mondta Flynn, és benyitott Ellie hálószobájába. 

Rögtön tudta, hogy rossz helyen jár, és néhány lépéssel később már 

meg is találta Grace szobáját, amelyre a dísztelenségéből ismert rá. 

– Te nem jössz? – suttogta a nő az ajtóban tétovázó Flynn-nek. 

Tudta, hogy a férfi nem lépi át a küszöböt, ha ő nem kéri. És azt is 

tudta, hogy ő nem akar véget vetni ennek az őrült, szentimentális, az 

alvástól megfosztott érzésnek. 

– Csak ha te is akarod. 



Grace sóhajtott. – Tudom, hogy reggel már bánni fogom, de most 

akarom. 

– Már reggel van. És nem akarom, hogy megbánd. Nem szeretném, 

ha akár csak egyetlen boldogtalan gondolat is átmenne a fejeden velem 

kapcsolatban. Tedd meg úgy, hogy teljes szívvel részt veszel benne. 

Nem szeretnék visszaélni vele, hogy kimerült vagy, és sebezhető. 

Gondold meg jól, Grace. 

– Jaj, hallgass már – suttogta Grace, kézen fogta Flynnt, és bevezette 

a hálószobájába. 



TIZENHETEDIK FEJEZET 

Ellie kényelmesebb pozíciót keresve átfordult a hátára Ran 

futonágyán. Az ágy a vendégszobában állt, ami ezen kívül is tele volt 

zsúfolva mindenféle holmival, s bár Ellie először elaludt, olyan kemény 

volt a matrac, hogy felébredt tőle. Most csak feküdt ott, és az este 

számos megaláztatásán merengett. 

Mennyire biztos volt a dolgában, hogy el tudja csábítani a 

restaurátort! Amikor Ran elismerő megjegyzést tett a ruhájára, Ellie 

meg volt róla győződve, hogy ez a tetszés jele. A farmer-top 

kombináció minden csáberejétől megfosztotta volna? Arra már nem 

maradt ideje, hogy a teljes ruhatárát végigmustrálja, míg talál egy olyan 

felsőt, amelyikben nem látszik dundinak a karja, van dekoltázsa, viszont 

nem tapad rá zavaróan a hasára, de azért nem volt elégedetlen az 

eredménnyel, amikor felhúzta a pulóverét a topra. Ahogy leszaladt a 

lépcsőn Ranhez, aki a hallban várta, izgatottabb volt, mint évek óta 

bármikor. 

Amint a kulcsos fiaskó után bejutottak a házba, Ran vérbeli 

házigazdaként viselkedett. Forró itallal kínálta Ellie-t, amit a lány 

köszönettel elfogadott, nem mintha kakaóra vágyott volna, de nézni 

akarta a férfit, ahogy elkészíti neki, meg azt is akarta, hogy Ran 

figyelje, ahogy figyeli. 



Elérkezett a pillanat, döntött Ellie. Most vagy soha. Ha most nem 

képes elcsavarni a restaurátor fejét, soha nem lesz rá képes. Itt van Ran 

házában, készen áll, hajlandó, sőt sóvárog a szexre. Ilyen körülmények 

között csak egy remete utasítaná vissza. 

Lejjebb húzta magán a topot, hogy több lássék a dekoltázsából. 

Hízelgéssel a legtöbb hímnél célt lehet érni. Ha az ember lánya az 

okosságukat méltatja, a férfiak mindjárt az istennőt látják benne. 

– Úgy örülök, hogy önnél tanonckodhatom – kezdte Ellie, 

szántszándékkal elmélyítve és lihegősebbé téve a hangját. – Tegyük fel, 

hogy egy sarlatán mellé kerülök. Akkor a táblák most valami amatőr 

kezében lennének. Aki akár tönkre is tehetné őket. Önnél viszont, 

tudom, hogy a lehető legjobb helyen vannak. – Majdnem hozzátette, 

„mert maga a legjobb”, de úgy döntött, ezzel már elvetné a sulykot. 

Ran félbeszakította a kakaópor kevés tejjel sűrű krémmé történő 

keverésének műveletét. – Honnét tudja, hogy nem vagyok magam is 

sarlatán? 

Ellie habozott a válasszal. Ha ösztönből cselekszik, odavágja neki: 

„Nem vagyok teljesen hülye!”, de tudta, hogy ez nem lendítené előbbre 

az ügyét. – Tudok magáról egy s mást – turbékolta csípős felhangok 

nélkül. 

– Igazán? Olyannyira, hogy elég csak rápillantania a Yellow Pages 

hirdetéseire, és máris meg tudja állapítani, ki jó festményrestaurátor és 

ki kontár? 

– Hát, nyilván nem csupán erről van szó, de mikor találkoztam 

magával, éreztem, hogy a festmények jó kézbe kerülnek. 

– Pedig először saját maga óhajtotta restaurálni őket. Végzetes hiba 

lett volna. Szétmállhattak volna a keze alatt. 

– Jaj. Csak nem? – Ellie leszegte a fejét, és alulról sandított fel rá. 

Ezt a trükköt most vetette be először, de az is igaz, hogy eddig még nem 



akart elcsábítani senkit, s bár tizenévesen lelkes Marilyn Monroe-

rajongó volt, nem volt benne biztos, hogy elég behatóan tanulmányozta 

Marilyn filmjeit. 

Ran sóhajtott, és Ellie megértette, hogy bizonyára fáradt. Rick 

szexuális étvágyát soha nem befolyásolta a fáradtság, de Ran ugyebár 

idősebb. Vele talán más a helyzet. Jaj, de bosszantó lenne! Ez Ellie 

egyetlen esélye, hogy ágyba csalogassa, erre kiderül, hogy a restaurátor 

túl fáradt! Muszáj lesz rákapcsolnia. 

Megmozdult a székén, félredöntötte a fejét, száját féloldalas, puha 

mosolyra húzta. Valószínűleg irtó hülyén fest, de Marilynnek bevált ez 

a módszer. 

– Hány cukrot kér a kakaójába? – kérdezte Ran. 

Sajnos, konstatálta, nem fordul hátra, így nem láthatja sem a 

mosolyt, sem a csábos fészkelődést. Tudja vajon, hogy ő miben 

sántikál? Talán azért nem néz oda, hogy ne essen kísértésbe! Ha most 

valami igazán szellemes megjegyzést tenne, Ran kénytelen lenne 

ránézni. Fészkelődhet is, csak le ne essen a bárszékről. Végigtúrta az 

emlékeit, próbálta felidézni Lauren Bacall és Humphrey Bogart filmjeit, 

amelyek az egysoros szentenciáikkal váltak nevezetessé. Valami 

hasonlót kellene mondani. Sajnálatos módon Ellie nemhogy a 

dialógusokra, de magukra a filmekre se emlékezett. Na és a saját 

kútfejéből? Mondhatná például, hogy a restaurátor puszta jelenlétével a 

legkeserűbb italt is megédesíti. 

– Nos? – emelte meg Ran a hangját. 

– Kettőt kérek, azt hiszem – mondta vehemensen a lány. – Forró 

csokihoz vagyok szokva. 

Ran folytatta a kavargatást. Ez a beköpés, „forró csokihoz vagyok 

szokva”, akárkit levenne a lábáról! A világhálón pornóoldalak 

csábítgatják az embereket ezzel a szöveggel! Ki tudna ellenállni? 



Önmagával elégedetlenül Ellie úgy döntött, pihenteti a terveit, míg a 

kezébe nem kapja a kakaót, akkor a bögre fölött csábosán felsandíthat a 

restaurátorra, feltéve, hogy nem növeszt kakaóbajszot. 

Végre-valahára – óráknak tűnő idő elteltével – Ran odanyújtotta neki 

a kakaós bögrét. – Kér hozzá kekszet? 

– Nem, kösz – vágta rá Ellie, aztán eltűnődött, hogy ez hiba volt. 

Utóvégre, ha a restaurátort annyira nagyon húzza az ágy, Ellie értékes 

időt nyerne, ha Rannek fenn kell maradnia, míg ő kekszet majszol. – 

Tulajdonképpen – mondta –, azt hiszem, mégis. 

Ran azzal a hosszú pillantással tekintett rá, amellyel tanárok néznek 

a diákjaikra, miután végighallgattak egy teljességgel hihetetlen 

történetet arról, hogy miért nincs kész a házi feladat. Méricskélő, 

elmélkedő pillantás volt, kicsit sem biztató. – Ha beviszi magával az 

ágyba a kakaót meg a kekszet, akkor az egész doboz a magáé lehet, de 

nincs kedvem játszadozni. 

– Hogy érti ezt? – Ellie bársonyos hanghordozásának éle lett. – Egy 

szem kekszet kértem, nem Scrabble-párbajra hívtam ki! 

– Pontosan tudja, hogy értem, Ellie. Maga el akar csábítani engem. S 

bár távolról sem igaz, hogy nem tetszik nekem – egy ilyen szép, 

életvidám, szexis lány –, nem fogom kihasználni a bevadult hormonjait, 

hogy olyasmit tegyen, amit később még megbánna. 

– Hogy érti ezt? – kérdezte ismét Ellie. – Bevadult hormonok? Mégis 

miről beszél? – Elképzelte a hormonjait, amint ketrecbe zárt állatok 

módjára járkálnak fel s alá, csapkodnak a farkukkal, és mindenkit 

megtámadnak, aki a közelükbe merészkedik. 

– Maga terhes. 

– De nem a fejemben! Az agyamat nem érinti az állapotom! És a 

baba még csak akkorka, mint egy szem borsó! 



– A húgaim szerint az agy az elsőként érintett területek közé tartozik. 

– A restaurátor összeráncolta a homlokát. – És nem vagyok benne 

biztos, hogy a folyamat visszafordítható, bár lehet, hogy ez csak rájuk 

igaz. 

– Nem ment el az eszem! – Ellie magánkívül volt a dühtől. – Nagyon 

is jól tudom, hogy mit csinálok! 

– Meglehet, de jobb, ha megelégszik a kakaóval meg a keksszel, 

mert nem fogom lefektetni. 

– De hát miért? – Ellie olyan felháborodást érzett, mint aki nem 

kapja meg az állást, amelyre ő az ideális jelölt; visszajelzésre és 

kompenzációra volt szüksége. 

– Mert nem érdekel az alkalmi szex egy túlságosan fiatal nővel, aki 

érzelmileg nincs egészen rendben. 

Ellie kis híján a restaurátor képébe öntötte a kakaót. Lecsusszant a 

bárszékről, amitől a barna lé a farmerjára loccsant, s ő felsikkantott. 

– Nem hiszem, hogy fel tudja fogni, mit kockáztat ezzel a 

magatartással. Más férfiak kihasználnák a helyzetet. 

– Én… én érzelmileg teljesen rendben vagyok! – hadarta Ellie; 

elöntötte az epe a gondolatra, hogy Ran azt feltételezi róla, hogy 

akárkire rávetné magát. – Terhes vagyok! Ez a két dolog nem jár 

feltétlenül együtt! – Amint kibuktak belőle a szavak, eszébe jutott, hogy 

nála az első tünetek, még mielőtt felmerült volna benne, hogy 

megcsinálja a tesztet, súlyos premenstruális szindrómára látszottak 

utalni. 

– Menjen aludni, Ellie. Reggel hatalmas megkönnyebbüléssel ébred 

majd, hogy nem történt semmi. 

Ellie kiviharzott, méltóság helyett felháborodással. 



Nagy nehezen és kellemtelenül átvergődte magát az összezsúfolt 

holmihalmon a futonágyig, és eltökélte, hogy ha a fene fenét eszik is, be 

fog jutni ennek az átkozott férfinak az ágyába. 

Most pedig, éberen a kora hajnalban, a helyzetén tűnődött. Igaza 

lenne Rannek? Reggel tényleg megkönnyebbülést érez majd? Vagy 

inkább sajnálni fogja az elvesztegetett lehetőséget? De ne feledjük, ezt a 

lehetőséget Ran vesztegette el, nem ő, hisz ő mindent elkövetett, hogy a 

legtöbbet hozza ki belőle. Most, míg a lehetőség szilánkja 

karnyújtásnyira van tőle, talán most kéne felkelnie, és bebújni a 

restaurátor ágyába. Miután minden ruhát levetett magáról, 

természetesen. 

Ha így fogalmazta meg, könnyű volt döntenie. Ran ringyónak 

tartaná, ha ilyesmire vetemedik. Talán el kellett volna magyaráznia 

neki, hogy egy futó kalandra vágyik a terhesség és az anyaság 

beköszönte előtt. Akkor Ran talán megértette volna, a karjába kapja, és 

már viszi is az ágyba. Hirtelen sírhatnékja támadt. Minden balul sült el, 

és az együtt töltött csodás nap után Ellie-t ez csak még fájóbban 

érintette. Felverte a párnáját, hogy kevésbé legyen palacsinta, átfordult 

az oldalára, és megpróbálta elterelni a gondolatait Ranről. Ami 

lehetetlennek bizonyult. A restaurátor beköltözött a fejébe. Édes 

istenem! Ugye nem szeretett bele? Mert az borzasztó lenne! Ne gondolj 

rá, Ellie! Engedd el; lépj tovább. 

Ám hallatlan erőfeszítésre és koncentrációra volt szüksége ahhoz, 

hogy Demire, Grace-re és Flynnre tudjon gondolni. 

Grace felébredt, de még nem nyitotta ki a szemét, mert tudta, hogy 

meztelen, és valaki fekszik mellette az ágyban. Töredék másodpercnyi 

zavarodottság. Edward az? Aztán rájött, hogy Edward nem lehet, nem 

csak mert a volt férje elhagyta őt, immáron több mint két éve, de mert 



egy kéz nyugodott a vállán, s ők Edwarddal soha nem értek egymáshoz 

alvás közben. 

Flynn. Grace nem omlott össze, legalábbis nem egészen, de 

végighullámzott rajta a „mit tettem?” érzése. Flynn oly kedves és 

segítőkész volt, sziklaszilárd támaszt nyújtott neki a Demi-ügyben. A 

Rayburnt is nekik ajándékozta. Barát lett belőle. Azzal, hogy 

lefeküdtek, talán mindennek vége, és bár Flynn enyhén szólva 

nyugtalanító hatással volt rá, Grace nem akarta őt elveszíteni. 

Tudta, hogy fel kéne kelnie, és ránézni Demire, ám ehhez ki kellett 

volna nyitnia a szemét, s ha kinyitja a szemét, kénytelen lenne kezdeni 

valamit ezzel a szituációval: egy ágyban Flynn-nel. 

Miért is hívta be a hálószobájába? Flynn nem lépi át a küszöböt, ha ő 

nem kéri meg rá, Grace tudta jól. Nem éreztette volna vele, hogy meg 

kell tennie, hálából. De valóban ez volt az ok? Grace mindössze hálás 

lett volna neki, amiért támasza volt a bajban? 

Hagyta elméjét alálebegni a filozofikustól a fizikai szintre, és azt 

érezte, hogy elégedett. A teste, bár itt-ott sajgott, nagyon is kellemes 

emlékeket őrzött. Grace elmosolyodott, ám ettől mindjárt hülyén érezte 

magát: itt fekszik az ágyban Flynn-nel, és jóllakottan bazsalyog, 

miközben Flynn halkan horkol mellette. Szeretkeztek az éjjel. De még 

hogy! E felismerés meg a történtek elfogadása ráébresztette Grace-t, 

hogy miért is fogadta be az ágyába Flynnt. Akarta ezt a férfiembert, és 

minden oka megvolt rá. 

Miután Edward elhagyta, Grace sokáig úgy érezte, hogy soha többé 

nem fog szeretkezni, nem fog vágyni a szexre. Meglepetés és 

fellélegzésszerű élmény volt a számára, hogy Flynn karjai közt azonnal 

elömlött rajta a vágy. Ez azt jelenti, hogy Grace normális, hogy mégsem 

törött szívű jégkirálynő, akinek az a sorsa, hogy üres élete hátralevő 

részében magányosan heverjen az ágyában. 



De most itt fekszik mellette Flynn, s a kapcsolatuk végérvényesen 

megváltozott. 

Nehéz lett volna megmondani, milyen viszony létezett közöttük 

korábban. Szinte alig ismerték egymást, mielőtt Flynn felbukkant a 

küszöbén tegnap este – de régen volt! –, hogy részt vegyen az étel- és 

borkóstolón. Az azóta eltelt órák alatt újdonsült barátokból szeretőkké 

lettek, és bár ezek hosszú, feszültségterhes órák voltak, ez még mindig 

nyúlfarknyi idő egy efféle ugráshoz. Úgy lett volna helyes, ha udvarlás 

ékelődik a két állapot közé. 

Flynn megmoccant, fordult egyet, s a karjával az ágyhoz szegezte 

Grace-t, aki pedig éppen azt fontolgatta, hogy óvatosan kicsusszan 

mellőle. Fészkelődni kezdett, hátha ki tud mászni alóla anélkül, hogy 

Flynn észrevenné. 

– Hová sietsz ennyire? – dünnyögte rekedtesen a férfi. 

– Sehová! Csak rá akarok nézni Demire. 

Flynn megcsókolta. – Majd én ránézek. Te csak maradj. Terveim 

vannak veled. 

– Én vagyok a felelős Demiért! 

– Annyit én is meg tudok állapítani, hogy jól van-e. 

Grace becsukta a szemét, amikor Flynn kiszállt az ágyból, és 

hallotta, ahogy nadrágba bújik. Grace nem akarta látni őt meztelenül, 

félt, hogy zavarba jön. Természetesen neki kellett volna mennie Flynn 

helyett, de hasztalannak látszott vitatkozni. Mellesleg, míg Flynn 

Deminél van, addig ő felkelhet, hogy lemenjen, és nekifogjon a 

mosogatásnak. Grace ehelyett kinyújtózott, megütögette a párnáját, és 

hálás volt Edwardnak, aki ragaszkodott hozzá, hogy az ágybélijük 

csakis a legfinomabb pamutlepedő és pehelypaplan legyen. Grace 

megpróbált bűntudatot ébreszteni magában, hogy abban az ágyban 

szeretkezett Flynn-nel, amelyik valamikor az övé és Edwardé volt, de 



nem sikerült. Ez most már az ő ágya, és azt tesz benne, amit akar. E 

pillanatban például jólesett a kissé összetúrt lepedőn heverésznie, és 

lehunyni a szemét. Bár sok szempontból hosszú éjszaka állt mögötte, 

nem sok időt töltött ágyban, alvással pedig édeskeveset. 

Flynn visszajött. – Jól van. Ivott egy kis vizet, és visszafeküdt. 

Rettenetesen szégyelli magát a tegnap miatt. 

– Akárcsak én. 

– Pedig nem a te hibád volt. – Flynn lecsúsztatta a nadrágját, és 

visszaszökkent az ágyba. – Nem te adtad a kezébe a drogot. 

– Nem erre gondoltam. 

Flynn megfordult, és feltámaszkodott a könyökére. A bőre szépen le 

volt sülve, szívszédítően festett, és Grace rájött, hogy az éjjel meg se 

tudta nézni rendesen, és Flynn se tudta megnézni őt. Megkésett 

szemérmességi rohamában Grace tekintete a paplanra esett, hogy be 

van-e takarva a keble. 

Flynn észrevette. – Zavarban vagy amiatt, ami kettőnk közt történt? 

Grace bólintott. 

– Miért? 

– Csak! Csak mert… alig ismerlek. Nem is randevúztunk. .. 

– Úgy érezted az éjjel, hogy hibázol? – Flynn áthatóan nézett a 

szemébe, és halkan beszélt. 

– Nem, akkor még nem. 

– Most viszont igen? 

Grace az ajkába harapott, maga sem tudta, mit érez. – Nem igazán, 

csak váratlanul jött. Túl hamar. Úgy hiszem. 

– Nem gondoltad volna, hogy készen állsz a szeretkezésre? 

Grace zavartan rázta a fejét. – Hát, nem. Ha teszem azt, tegnap 

reggel megkérdezel, hogy szándékomban áll-e lefeküdni veled, 

kinevettelek volna. 



– Igen? – Hallatszott, hogy Flynn megbántódott. 

– Nem mintha bármi bajom volna veled! Mert nincs! De nem hittem, 

hogy ennyire közel állunk egymáshoz, még baráti szinten sem. Én csak 

valaki voltam, aki etette a macskádat. 

Flynn szemöldöke feljebb kúszott egy milliméterrel, s a hangja 

lágyabb és rekedtebb volt, mint valaha. – Több voltál te nekem ennél. 

Grace nagyot nyelt. – Az jó. 

– Folyton a fejemben jártál, szinte az első pillanattól, hogy 

találkoztunk. 

Grace összeráncolta a homlokát. – Csakugyan? Miért? 

– Lüke pók. Mit gondolsz, miért kértelek meg, hogy etesd a 

nyavalyás macskámat? 

– Nem tudom! Hogy ne haljon éhen? 

– Nem. A takarítónőm boldogan etette volna. Csak közelebb akartam 

kerülni hozzád. Ugyanazon okból, mint amiért neked adtam a Rayburnt. 

– Kissé összeráncolta a homlokát. – Bár ebben humanitárius 

szempontok is közrejátszottak. 

– De miért? 

– Te tényleg ennyire nem vagy tisztában saját magaddal? Nagyon 

vonzó nő vagy, és én… kedvelem a nagyon vonzó nőket. 

– Margaret is nagyon vonzó nő. 

– Az, csak másként. 

– Sara Cavendish szerint te is vonzó vagy. 

– Itt fekszünk egymás mellett az ágyban, és te egész reggel azokról a 

nőkről akarsz beszélgetni, akiknek tetszem? Mert akkor jobb, ha 

figyelmeztetlek, rengetegen vannak, akikről nem is tudsz, és ha mindet 

fel kell sorolnom – megcsókolta Grace-t, és hátrasimította a haját az 

arcából –, az órákba fog telni. 



– Szörnyen hiú vagy – pihegte a nő, ahogy Flynn keze mezítelen 

válláról a mellére vándorolt. Azután mélyet sóhajtott, Flynn pedig 

lehúzta róla a paplant. 

– Te meg gyönyörű. 

Grace vitába akart szállni, de mikor Flynn elkezdte csókolni, 

mindent elfelejtett. 

Végül fél tizenegykor jutott le a konyhába. Előbb úgyse lett volna 

értelme lemenni, állította Flynn, hisz nem lett volna meleg víz a 

mosogatáshoz, ugyanis kilenc óra is elmúlt, mire Grace-nek eszébe 

jutott, hogy bekapcsolja a merülőforralót. 

– Ha nem tudom egyedül bekötni a Rayburnt – mondta Flynn –, 

szólok egy barátomnak. Ez a helyzet tarthatatlan. 

Külön-külön fürödtek le, mindketten igen kevés és igen hideg 

vízben, és Flynn nyilvánvalóan valami többre és forróbbra vágyott, 

amiben együtt merülhetnek el. 

– Tegyünk fel vizet. Mit szeretnél reggelizni? Attól tartok, a 

szalonna mind elfogyott, de tojás még van. Meg maradék puding. 

– Szalonnára vágysz? Kimehetek venni, és egyúttal újságot is 

veszek. Meg croissant-t, hm? 

Grace mosolygott. Milyen jóleső gondolat: Grace imádta a croissant-

t, ám az inkább a városi életformához illett, mintsem a vidék szívében 

eltemetkezőkhöz. 

– Hol kapsz errefelé croissant-t? 

Flynn megnevezte a legközelebbi hipermarketet, amely húsz 

mérföldre volt. 

– Menj, ha gondolod, de én itt maradok Demivel. Még mindig aludt, 

amikor utoljára benéztem hozzá, azonban nem szeretném, ha arra 

ébredne, hogy üres a ház. 



– Jobb egy avas cipó és szeretet hozzá, mint a narancslé meg a 

croissant gyűlölettel – mondta Flynn, a kenyérkosárban kutatva. 

– Miről beszélsz? – Grace előző reggelijük maradványait takarította 

le az asztal végéről. 

– Tévesen idézem egyik kedvenc Biblia-passzusomat, amely a volt 

feleségemre és rám különösképpen igaz volt, mi ugyanis kizárólag első 

osztályú ételeket tartottunk otthon, az étvágyunk viszont hiányzott 

hozzá. 

– Hogy hangzik helyesen az idézet? 

– „Jobb egy tál főzelék és szeretet hozzá, mint egy kövér ökör 

gyűlölettel.” 

Grace elpirult a „szeretet” szóra, oly bizonytalan volt az érzéseiben. 

Letörölte az asztalt, és talált két tiszta tányért meg bögréket, miközben 

egyre azon járt az esze, hogyan érez Flynn iránt, aki épp poharakat 

mosogatott. Szereti? Az nem lehet, túl korai lenne, ha viszont nem 

szereti, akkor mégis mi a fenét képzelt, hogy ágyba bújt vele! 

Sóhajtott, és előkereste a vajat meg a lekvárt. Mi a szerelem? Az a 

birtokolni vágyó, űzött érzés, amely valaha Edwardhoz fűzte, s amely 

minden egyes gondolatát, testének minden porcikáját eluralta? Vagy 

lehet a szerelem szelídebb, lágyabb érzés, amely hátulról kúszik oda az 

emberhez, szép lassan, hogy átölelje? 

Mindenestre most nincs idő filozofálgatni. Ételt kell Flynn elé tennie. 

– Te folyton mosogatsz – mondta Grace, miután elköltötték 

pirítósból és lekvárból álló, meghitten spártai reggelijüket, és Flynn 

leszedte a tányérokat. – A borkóstoló után is el akartál mosogatni. – 

Grace összeráncolta kissé a homlokát: talán nem kéne felhoznia első 

találkozásuk kínos témáját. – Bár akkor elég utálatos voltál – tette 

hozzá, ahogy eszébe jutott, hogy Flynn egyáltalán nem felelt meg az ír 

férfi sztereotípiájának, s hogy ő a kémet látta benne. 



– Utálatos! Te beszélsz! Tüskésebb voltál egy sündisznónál is! 

Grace felkacagott. – Ez a legnevetségesebb szöveg, amit életemben 

hallottam, vagy a legköltőibb. Nem tudom eldönteni. 

– Természetesen a legköltőibb. És minden szó igaz belőle. 

– Egyszerűen csak zaklatott voltam, minden miatt – magyarázta 

Grace. – A munkásokat leszámítva évek óta nem járt a konyhámban 

férfi. És te bámultál engem. 

– Ezt nem vetheted a szememre. Gyönyörű vagy. 

Grace elpirult. 

– Akarod, hogy most rögtön elmosogassak? – kérdezte Flynn, és 

ugyanazzal a zavarba ejtő tekintettel nézte, mint akkor. 

– Igen, az jó lenne. 

– Majd hideg vizet használok. 

– Ne butáskodj! Majd én elmosogatok. 

Flynn félretolta az útból. – Nem szeretnék mindent rád hagyni. 

Demire is gondot kell viselned. El fogod mondani a szüleinek? 

Grace az ajkába harapott, és megrázta a fejét. – Még nem döntöttem 

el! Tudom, hogy el kéne mondanom, de nem tudom, mire lenne jó, ha 

megtenném. – Visszacsavarta a tetőt a lekvárosüvegre. – Az anyja 

teljesen begőzölne, Edward meg… hát lehet, hogy Edwardnak is 

elborulna az agya, és az nem valami szép látvány. – Elmosolyodott, 

hogy lágyítson a szavain. – Alapos indok nélkül nem szívesen tenném 

ki Demit az apja haragjának. 

– Akkor nem mondod el nekik? 

– Demitől függ. Ha őszinte megbánást mutat, és nem adja jelét, hogy 

újra el akarná követni ugyanazt a hibát, akkor csak elejtek valami 

megjegyzést a történtekről. Teljesen nem rekeszthetem ki őket, de ha 

most telefonálok nekik, elcipelnék Demit, mielőtt megnyikkanhatnánk, 

ő csak nyűglődne otthon, és nagy valószínűséggel megismétlődne ez az 



egész szörnyűség. Te mit gondolsz? Belefáradtam már, hogy Salamont 

kell játszanom. 

– Én ebbe nem szólok bele. Nem vagyok apa, te nem vagy anya… 

Mi az? 

Grace-t hirtelen hányinger fogta el. – Az jutott eszembe… 

– Micsoda? Ki vele, asszony! 

– Nem védekeztünk – suttogta, mert rettentően szégyellte magát, 

hogy ilyesmiről kell beszélnie, amikor mindketten ruhában és a 

konyhában vannak. 

– Nem is. Hanem szeretkeztünk. 

Flynn hangjának éle volt, mintha sértve érezné magát, mégis mintha 

belátná, hogy nagyon felelőtlenül viselkedtek. – Egyébként igazad van. 

– Grace arca lángolt, részint, mert eszébe jutott: nemrégiben arról 

beszélgettek Ellie-vel, hogy Grace megkérhetné Flynnt, csináljon neki 

gyereket. Ez most szörnyűséges ötletnek tűnt; olyan fokú önzésről 

árulkodott, hogy el se tudta képzelni, hogy jöhetett ki a száján ilyen 

pökhendi megjegyzés. 

– Na jó, és mi a legrosszabb, ami történhet? Hogy teherbe esel. 

Gyereket akarsz, mi a rossz ebben? 

– Jaj, tudod, hogy értem. – Nem árulhatta el neki, miről beszéltek 

Ellie-vel, hisz Flynn még azt hinné, hogy Grace bepalizta, mert így 

akarta teherbe ejtetni magát. – Valóban szeretnék gyereket, mindennél 

jobban, de nem egyedülálló szülőként! Bennem nincs meg Ellie 

kurázsija. Képtelen lennék egyedül megbirkózni az egésszel: a 

családommal, a megbotránkozásukkal. 

– Miből gondolod, hogy magadra maradnál? Miért feltételezed, hogy 

ha teherbe ejtettelek, akkor lelépek, és soha többé nem látsz? 

– Nem tudom! Lehet, hogy nem tennéd meg, de talán jobb, ha elejét 

vesszük… veszem. 



– Az esemény utáni tablettára célzol? 

– Nem tudom! – mondta ismét Grace, és ezúttal hazudott. – Össze 

vagyok zavarodva. Nem értem, hogy kerülhettem ilyen helyzetbe. – 

Búbánatos mosolyra húzta a száját, oldani próbálván a hangulatot. – 

Nem vall rám ez az egész. 

Flynn odalépett hozzá, és átölelte. – Hagytad, hogy elragadjon a hév. 

Olyan nagy bűn ez? – Összeborzolta Grace haját, és csitítóan 

megcirógatta a nyakát. Grace élvezte a férfi illatát, erős karját meg a 

mély, megnyugtató orgánumát, amely egyúttal szexis is volt, és 

megingatta őt. 

– Ne gondoljunk most ezzel – mondta Grace élénken. – Még ki kell 

hordanom a szalonból a többi holmit. 

Flynn kelletlenül hagyta, hogy Grace kibújjon az öleléséből. – Áruld 

már el, egy ilyen hatalmas házban miért pont a szalonra esett a 

választásod? Bizonyára étkező is van, az ég szerelmére. 

– Van. Azért nem azt használtuk, mert már jó ideje használaton kívül 

van, és talán emlékszel, hogy Allegra miatt amúgy is rendbe tettük a 

szalont. 

– Szeretném megnézni az étkezőt. Mindig is érdekelt engem ez a 

ház. 

– Még nem vezettelek körbe? Szólnod kellett volna. Máris 

megmutatom az étkezőt. 

Grace kézen fogta Flynnt, és kivezette a konyhából az étkezőhöz, 

azután kinyitotta az ajtót, és beterelte. A függönyök, amelyeket Ellie-

vel elővigyázatosságból tettek fel, időközben mind a padlóra omoltak. 

Nem csoda, gondolta Grace, hisz hamarmunka volt. Azután észrevette. 

– Úristen – mondta. Ott, ahol korábban a spaletta meg a táblák 

voltak, most csak a nagy semmi volt. Grace rögtön émelyegni kezdett. 

Tarkóján-tenyerén veríték ütközött ki. Enyhe szédülés környékezte. 



– Mi az? 

Grace megnyalta az ajkát, hogy beszélni tudjon. – A festmények. 

Eltűntek a festmények! Biztos ellopták őket! 

– Miféle festmények? 

Grace az arcához kapta a kezét, mint aki mindjárt összeesik, de 

próbálja tartani magát. – Itt, a spalettán festett táblák voltak. Eltűntek! 

– Ki vihette el őket? 

– Egy betörő! Ki más? 

– Biztos vagy benne? A betörők többsége csupa olyan holmit visz el, 

amit könnyedén elpasszolhat a legközelebbi csehóban. A festményekről 

viszont csak neked volt tudomásod. 

– Meg Ellie-nek. 

– Ugye nem gondolod, hogy Ellie a tolvaj? 

– Nem, dehogy! 

– Akkor higgadj le. Ellie-nek lehetett rá bármilyen oka, hogy 

csináljon valamit a képekkel? 

– Restaurálni akarta őket. Lehet, hogy milliókat érnek, és el kell őket 

adnom, hogy ki tudjam fizetni a korhadás kezelését. Ami, csak úgy 

mondom, harmincezer font lesz! 

– Költséges móka. 

Grace mindkét kezével a hajába túrt. – Hogy fogom kifizetni, ha 

valaki elrabolta ezeket a rohadt festményeket? 

– Gondolom, nem voltak biztosítva. 

Grace sikítani szeretett volna idegességében meg a dühtől, hogy 

Flynn képtelen felmérni a helyzet iszonyatos súlyát. – Persze hogy 

nem! Rajtunk kívül senki nem tudott a létezésükről. És nem is lett volna 

pénzem a biztosításra! 

Flynn őrjítően higgadtan kezelte ezt az óriási katasztrófát. – Akkor 

meg, ha senki nem tudott a festményekről, meglehetősen valószínűtlen, 



hogy ellopták őket. Nyilván Ellie keze van a dologban. Mit írt az 

üzenetében? 

– A festménylopásról semmit! – jajveszékelte Grace, és kiszaladt, 

hogy még egyszer megnézze az üzenetet. 

– Csak annyit ír, hogy Ran házában tölti az éjszakát – erősítette meg 

néhány perccel később, miután feltúrta a szemetest a cetliért. 

– Akkor hamarosan itt lesz. Mindjárt dél, úgyhogy nincs más 

teendőnk, mint várni, míg Ellie megérkezik. 

– Na és ha fogalma sincs semmiről? – Grace egy székbe roskadt. – 

Akkor mihez kezdünk? 

– Akkor majd kitalálunk valamit. Addig talán hívd fel Ellie-t a 

mobilján. 

– Tényleg! Hol az a rohadt telefon? 



TIZENNYOLCADIK FEJEZET 

Ellie eredetileg úgy tervezte, hogy korán kel, ám a viharos éjszaka 

után nem tudott első lenni a konyhában. Ran már ott volt, és éppen 

kávét darált. Sajnos, a kávészagtól Ellie-nek úgy felfordult a gyomra, 

hogy ugyanazzal a mozdulattal már fordult is ki a helyiségből. 

– Reggelt! – mondta visszajövet. – Én nem kérek kávét. – Próbálta 

szokásos lendületes önmagát adni, mintha a restaurátor előző este 

bizonyos értelemben nem ringyózta volna le, s mintha ő meg távolról 

sem volna szerelmes. 

– Bocs. Elfelejtettem. Mit kér helyette? 

Ran most még szexisebb volt, ha ez egyáltalán lehetséges. Borostája 

kiemelte a járomcsontját, a haja meg kócosán, az ágyból frissen kikelve, 

finom ujjakért esedezett, amelyek majd lesimítják. Rohadék!, gondolta 

Ellie. Legalább egy inget felvehetett volna. Mert bár nem is volt olyan 

meleg a kicsi konyhában, Ran úgy döntött, hogy egy szakadt farmeron 

kívül semmit nem vesz fel a reggelikészítéshez. A felsőteste fedetlen 

maradt, és meglepően jó kondícióban volt. 

– Teát. Megcsinálom! – Ellie átkozta magát, amiért úgy beszél, akár 

egy lánycserkész. Ha nem érzi annyira pocsékul magát, talán még 

egyszer utoljára megpróbálkozik a restaurátor elcsábításával. 

Valószínűleg sem idő, sem hely, sem neki kedve nem lesz hozzá 



többször. Sajnálatos módon Ran részéről a kedv eleve hiányzott, ami az 

első két kívánalmat is okafogyottá tette. 

– Főzzek magának valamit? – kérdezte Ellie, egy bögrével meg egy 

teafilterrel a kezében. – Remek szakács vagyok. 

– Tudom – mondta Ran, és a kávésbögréje fölött tanulmányozta. – A 

maga főztjét ettem tegnap este. 

– Örülök, ha ízlett. – Ellie kicsavarta az enyhén bűzlő 

mosogatórongyot, és letörölgette a konyhapultot, azután megengedte a 

meleg vizet, hogy elmosogathasson. Mit művelek én?, kérdezte 

magától. Házimunkával keresek utat a szívéhez? 

Tudta, hogy ez nem fog működni. Abból, ahogy Ran a 

konyhaasztalnál ült, világosan látszott, hogy a) nem pacsirta típus és b) 

csak nemrégiben hagyott fel a dohányzással. Ellie szinte látta a 

Gauloise fantomját az ujjai közt. Ennél az embernél most még egy 

szupermodellnek se lenne esélye, aki nem terhes, és nem csinált 

magából komplett hülyét az elmúlt este. 

Folytatta a konyha rendbetételét, de nem szólt semmit. Ha nem tudja 

visszacsalogatni a restaurátort az ágyba, és optimizmus meg elszántság 

ide vagy oda, belátta, hogy nem lesz rá képes, akkor mielőbb vissza kell 

térnie Luckenham House-ba. Nem akarta, hogy egy kórházban töltött 

éjszaka után Grace-nek egyedül kelljen szembenéznie a kuplerájjal, s 

ami még fontosabb, nem akarta, hogy besétáljon az étkezőbe, és 

felfedezze a festmények eltűnését. Ezenkívül, amint lehet, ki akart 

menekülni ebből a kínos szituációból. 

Ran, becsületére legyen mondva, észrevette ezt. – Látom, siet – 

mondta, miután Ellie végzett a mosogatással, és a tűzhelyet vette 

kezelésbe. – Csak megiszom a kávémat, letusolok gyorsan, és 

hazaviszem. 

– Borzasztóan kedves… – kezdte Ellie. 



Ran felállt az asztaltól, és Ellie szembefordult vele. A tisztítószeres 

rongy még mindig ott volt a kezében. – Azt hittem, megegyeztünk, 

hogy a kedvesség nem az én stílusom. Fizetséget várok. 

– De nekem nincs… 

– Csitt. Gondolkoztam. Komolyan beszélt, mikor azt mondta, hogy 

érdekli a képkonzerválás? 

– Igen! Megmondtam… 

– Akkor felveszem tanoncnak. Egy darabig valószínűleg nem 

nyúlhat majd semmihez, viszont hasznossá teheti magát, figyelhet 

engem munka közben, és a végén talán még azt is megengedem, hogy 

kapargasson egy kis ragasztót a festmények hátáról. Természetesen 

szigorú felügyelet mellett. 

Ellie szívében a bizakodás születésnapi gyertya méretű szikrája 

lobbant. 

– Hisz azt mondta, nem kellek magának! – Ellie letette a 

törlőrongyot, és a farmerjába törölte a kezét. 

– Dehogynem kell – mondta halkan a restaurátor –, csak nem úgy, 

ahogy én kellek magának. 

Ellie lesütötte a szemét, de rosszul tette, mert a tekintete Ran 

cipzárján landolt, és erre a látványra nem volt szüksége, amikor éppen 

uralkodni próbált magán. Tudta jól, hogy ejtették; a restaurátor 

egyértelmű jelét adta. De újra láthatja őt, s még ha a takarítónőjeként 

végzi is, jobb, mintha egyáltalán nem láthatná. 

Ran felemelte a lány arcát, hogy kénytelen legyen ránézni; az 

érintése puha volt. – Azt akarom, hogy jöjjön el hetente párszor, 

végezze el, amit kell, és tanulmányozza a munkámat. 

– Persze. Amit csak akar. 

A restaurátor szemöldöke megrezzent. – Természetesen megfizetem. 

– Nem! A képekért teszem. Cserébe azért, hogy restaurálja őket. 



– Drágaságom, újrabútorozhatná a házamat pincétől a padlásig, 

kitakaríthatná a fogkeféjével, s ez még mindig nem lenne elég fizetség a 

festmények restaurálásáért. Azért végzem el a munkát, mert a képek 

gyönyörűek, értékesek, és valószínűleg nagyban hozzátesznek a világ 

művészeti örökségéhez. – Szünetet tartott. – És ha Grace eladja a 

képeket, talán engem is ki tud majd fizetni. 

– Miért kellek magának mint tanonc? – kérdezte Ellie, a hezitálás 

kurta kis pauzája után. 

– Kevesen értik meg, hogy ami látszólag agyzsibbasztóan unalmas, 

az valójában hihetetlenül fontos. Olyan emberre van szükségem, aki 

lelkiismeretes, körültekintő, és kínosan ügyel a részletekre. 

Gondolkozom már egy ideje, hogy felveszek valakit, de eddig még nem 

találtam olyat, akinek el bírnám viselni a jelenlétét, miközben 

dolgozom. 

– Ó. 

– Igen, ez amolyan bók volt. Na, menjen, szedje össze a cókmókját. 

Sietek én is. – Azután előrehajolt, és megpuszilta Ellie orrát. 

Ellie csak állt ott, a bensőjében tomboló érzelmi zűrzavar lebénította. 

Itt egy férfi, füstölgött némán, akinek a napnál is világosabban az 

értésére adtam, hogy szeretkezni akarok vele, őrülten és szenvedéllyel, 

ő meg erre megpuszilja az orrom! Mint valami kismacskának! 

De bármennyire dühös volt is, a restaurátor gesztusa megmelengette. 

Ő nem ezt akarta, de ez is több, mint a semmi. Még ha Ran tejet 

lefetyelő kismacskának látja is őt, míg ő a férfit szexistennek, legalább 

reagált rá Ran valamilyen formában. S ha az lesz is a feladata, hogy 

ragasztót kapirgáljon, legalább időről időre láthatja őt. 

– Hülye vagy te, Ellie Summers – mondta magának, miközben 

begyömöszölte a holmiját a táskájába. Ám a remény buborékja nem 

pukkant el. 



Már majdnem megérkeztek Luckenham House-hoz, amikor Ellie-nek 

eszébe jutott, hogy illene felhívnia Grace-t, és szólni neki a jöveteléről. 

Bekapcsolta hát a mobilját. – Hat nem fogadott hívás – mondta. – Ó, 

mind Grace-től. 

Ha azt mondjuk, Grace „magánkívül volt”, mikor ajtót nyitott Ellie-

nek, nem mondtunk semmit. A háttérben Flynnt lehetett látni, és Ellie 

előbb azon kezdett tűnődni, vajon ő miért és mióta van ott, csak ezután 

mérte fel Grace állapotát. Szinte már attól tartott, hogy ha nincs, ami 

visszafogja, Grace vadmacskamód a torkának ugrott volna: féltében is 

veszedelmesen. 

– A festmények! Ellopták a festményeket! – jajveszékelte, keze a 

hajába túrt, tekintetéből téboly sugárzott. 

– Hadd jöjjenek be – dünnyögte Flynn. – Ne rendezzünk jelenetet a 

küszöbön. Nincs elég hely hozzá. 

– És a festményeket nem lopták el – mondta Ran. – Nálam vannak. 

– Mi? – fordult feléje Grace. – Ki maga? 

Az alváshiány, az Alton Towersbe illő érzelmi hullámvasút, valamint 

az a meggyőződés, hogy megrabolták egyetlen vagyonától, mindez 

rossz hatással volt Grace emlékezetére. 

– Randolph Frazier vagyok. Képkonzervátor. Én fogom restaurálni 

önnek a képeket. 

– Én ezt nem engedhetem meg magamnak! Majd Ellie restaurálja 

őket. – Grace kétségbeesése nem enyhült. Csak akkor nyugodott meg 

végre, amikor Flynn megérintette a karját, és szilárd hangon így szólt: 

– Menjünk a konyhába. Ott átbeszélhetjük a történteket, vagy hogy 

mi történjen eztán. 

– Nincs semmi baj – mondta Ellie. – Tényleg. Ne haragudj a 

festmények miatt, de Ran ragaszkodott hozzá, hogy nem maradhatnak 

itt még egy éjszakát. 



– Viharosan pusztultak – magyarázta Ran Grace feje mögül, ahogy 

csapatostul kivonultak a konyhába. 

– Nem is olyan súlyos a helyzet, mint hitted, Grace – mondta Flynn. 

– Bízz bennem. 

Grace rádöbbent, hogy e zűrzavaros, ijesztő világban épp azt teszi. 

Ellie úgy döntött, készít valami meleg italt, mert a helyzet 

megkövetelte ezt a rituálét. Flynn az asztalhoz ültette Grace-t. Ran a nő 

mellett telepedett le. 

– Megértem, hogy szörnyű sokk lehetett felfedezni a festmények 

eltűntét – mondta. 

– Enyhén szólva – dünnyögte Flynn, lézengve. 

– De úgy éreztem, minél hamarabb el kell távolítanom innét a 

képeket – folytatta Ran. – A felső részük máris korhadásnak indult, és 

az nagyon gyorsan terjed. 

– Ne is mondja – mondta Grace, felkönyökölt az asztalra, és a 

kezébe temetkezett. – Harmincezer fontomba fog kerülni a probléma 

megoldása. Ennyi pénzért már házat lehet venni. 

– Azt azért nem – korrigálta Flynn –, de egy jó kocsira telik belőle. 

Grace kinyitotta a szemét és ránézett. Mi ez a nyegleség már megint? 

– Na, mindegy – mondta Flynn. – Boldogan cseverésznék a 

képzőművészetről, de most, hogy megkerültek a festményeid, nekem 

mennem kell. – Áthajolt az asztal fölött, megborzolta Grace haját, és 

arcon csókolta. – Később felhívlak, kedvesem. – A többiektől egy 

intéssel búcsúzott. – Viszlát! – Azután kiment a konyhából. 

Grace tisztában volt vele, hogy elpirult. Érezte, de még ha nem érzi, 

a másik kettő nézéséből akkor is tudta volna. Hiányzott neki Flynn, 

ugyanakkor a pokolba kívánta. Amennyiben csakugyan a világ elé 

akarta tárni, hogy együtt háltak, talán kevésbé lett volna kínos, ha azt 

mondja: „Mellesleg, ha érdekel valakit, Grace meg én lefeküdtünk.” 



Amit Flynn művelt, az ennél jóval intimebb volt. És a gyengédség 

megolvasztotta Grace szívét. 

Vett egy mély lélegzetet. – A festmények… – mondta találomra, 

anélkül hogy tudta volna, mit akar ezzel. 

Szerencsére ekkor megjelent Demi. Gyűrötten és álomittasan, akár 

egy csecsemő, ha felkapják a kiságyból. – Mi folyik itt? – kérdezte. 

Grace zavarodott ábrázatát látva Ellie szólalt meg: – Demi! Mi 

történt veled? Jól vagy? Az arcod! 

– Elestem és megvágtam – mondta Demi. 

– Igen – mondta Grace, összekaparva magát. – Hogy vagy? Nem fáj 

a fejed? 

– Kicsit. – Demi szemöldökráncolva, értetlenül nézte Rant. – 

Elnézést, ismerem én magát? 

– Nem – mondta Ran határozottan. – Engem nem szoktak ismerni 

fiatal hölgyek, akik túl nagy pólót hordanak. 

– Ne heccelje őt, Ran! Most volt beteg! – szólt rá Ellie, akit 

féltékennyé tett ez a széptevő megjegyzés. – Mindjárt készítek neked 

valamit, Dem. 

– Szalonna nincs – mondta Grace. – De akad még pár tojás. 

– Van szalonna – így Ellie. – Néhány napja vettem. 

– Megettük – mondta Grace, és nagyon iparkodott, hogy ne piruljon 

még egyszer fülig. 

– Ó. – Ellie folytatta a hűtőben való turkálást. – Tejünk van bőven, 

ehetnél gabonapelyhet. 

– Mrs. Ravenglass… – kezdte Ran, nem akarván részt venni a Coco 

Popsról szóló társalgásban. 

– Grace, ha kérhetem – mondta a nő. 

– A festmények. El kell mondanom, hogy igen értékesnek gondolom 

őket. Az árakat illetően nem vagyok szakértő, de mindenképpen el kéne 



küldeni majd a képeket egy aukciós házba, hogy annak rendje és módja 

szerint felbecsüljék őket. 

– Valóban szükséges volt elvinnie a festményeket? – kérdezte Grace. 

– Kicsit sokkolt, hogy nincsenek a helyükön. – Összeráncolta a 

homlokát; annyi sokk érte oly rövid idő leforgása alatt, szinte azt is 

elfelejtette, hogyan kell mondatokat alkotni. 

– Bizonyára, és szörnyen sajnálom, de a helyszínen nem sokat 

tehettem volna, és ott volt még a korhadás problémája is. Amíg ez a 

probléma nincs megoldva, addig a festmények sem kerülhetnek vissza. 

– Úgyis el kell adnom a képeket, azt hiszem. 

– Nagy kár. Elvégre nyilván hosszú-hosszú ideje itt voltak már a 

házban, valószínűleg helyben festették őket. Itt lenne a helyük. 

– Csakhogy valamiből ki kell fizetnem a korhadás kezelését – 

mondta Grace. 

– A biztosítás meg csillagászati összegre rúgna – értett egyet Ran. – 

Milyen biztonsági rendszerrel van felszerelve a ház? 

– Minimalistával? – vetette fel Demi, aki pár kanál cukorral bevont 

puffasztott rizstől máris új erőre kapott. 

– De nem baj, mivel a festmények nincsenek a házban – mondta 

Ellie, miközben Ran sokszoros zárjaira gondolt. 

– Az a helyzet, hogy nem tudok fizetni magának – mondta Grace. – 

Addig semmiképp, amíg el nem adom a festményeket. 

– Ingyen is restaurálnám őket… – kezdte Ran. 

– A tanítványa leszek – jelentette be Ellie. 

– Úgyhogy tudok várni egy keveset arra a fizetségre – folytatta Ran. 

– Most pedig, amennyiben hozzájárul, hogy magamnál tartsam a 

festményeket és legjobb tudásom szerint restauráljam őket, én 

elmegyek. 



Grace-nek nehezére esett gondolkodni. Nem tudta eldönteni, örüljön-

e, vagy sem. Mi van akkor, ha Ran a festményekkel együtt elhagyja az 

országot, és ő soha többé nem látja a képeket? E félelmeinek azonban 

nem adhatott hangot, ezért így szólt: – Mivel már úgyis elvitte őket, és 

mert nekem fogalmam sincs a festményrestaurálásról, azt hiszem, 

hozzájárulok. – Szomorkásán Ranre mosolygott. – Ugyanakkor önről se 

tudok sokat. 

– Adhatok referenciákat, ha attól boldogabb lesz. Dolgoztam pár 

nagynevű múzeumnak, meg kastélyházakban. Ezek a helyek már nem 

engedhetik meg maguknak, hogy saját restauráló műtermeket tartsanak 

fenn, mint egykoron. 

Grace korábbi kétségei semmivé enyésztek. – Nem kellenek a 

referenciák. Megbízom magában. 

– Jól teszi – mondta Ran. – Álszerénység nélkül mondhatom: én 

vagyok a legjobb. – Elmosolyodott, és Grace azonnal megértette, miért 

épp ezt az embert szemelte ki magának Ellie az utolsó kalandjához: 

szívszédítően néz ki. 

Ellie felállt. – Kikísérem. 

– Nem szükséges. 

– De igen! 

– De nem. Pár nap múlva felhívom, és megbeszéljük, hogy mikor 

jöjjön. 

Azzal Ran már ott se volt. Luckenham House három nőlakója 

néhány másodpercig még elnézte a hűlt helyét, ami az ajtónál maradt 

utána, aztán egyszerre vettek levegőt, hogy kifaggassák a többit, mi 

történt velük, mióta utoljára együtt voltak, de mielőtt bármelyikük 

megszólalhatott volna, hangokat és lépéseket hallottak a folyosó felől. 

– Ó, basszus! – pihegte Demi a nyíló konyhaajtó felé. – Az anyám! 



Grace ugyanezt akarta mondani, bár őt nem Demi anyja inspirálta 

volna káromkodásra, hanem a saját nővére, Allegra megjelenése. A két 

nő megtorpant a küszöbnél, és elképedve bámulták a számos reggeli 

romjait. 

– Szinte az ajtóban futottunk össze, és az a férfiember beengedett 

minket – mondta Allegra rosszallóan. 

– Demeter! – így Hermia. – Mi történt az arcoddal? Fel se vagy 

öltözve! 

Grace valahonnét a mélyből előásta jó modora utolsó morzsáit, és 

feltápászkodott. – Jó látni titeket. Kávét? Teát? 

– Majd én elkészítem! – ajánlkozott sebtében Ellie, így, menekülési 

útvonalától megfosztva, Grace kénytelen volt visszaülni. 

– Én nem szórakozni jöttem ide – mondta Hermia de egy herbatea 

jólesne. Demeter, nem hinném, hogy tudomásod van róla, de tegnap 

éjjel egy meglehetősen ittas hangú férfi hívott engem a telefonodról. 

Szerencsére nem ébresztett fel, de hagyott egy igencsak zagyva 

üzenetet. Valami olyasmit hablatyolt, hogy nem vagy jól, talán 

megütötted magad. Az „ütni” szó biztosan benne volt. 

Ellie a vízforralás tevékenységének fedezékéből pontosan tudta, mi 

szerepelt az üzenetben, és hálát adott az égnek, hogy Demi anyja nem 

értette jól. Rick alighanem a „kiütötte magát” kifejezést használta. 

Grace rá se mert pillantani Demire. Nem játszhat össze vele az anyja 

ellen. Másrészt viszont arra se bírta rávenni magát, hogy beszámoljon 

Hermiának a történtekről, főleg nem ennyi ember előtt. – Demi valóban 

elesett a barátnője házában, akkor szerezte a vágást a homlokára. 

Bevittük a sürgősségire, ahol összehúzták a sebét. Azonkívül felhívták a 

figyelmünket, hogy egy kicsit fájni fog a feje, ezért néhány napig 

inkább ne menjen iskolába, hogy szemmel tudjuk tartani. 



– De miért hívott fel engem az a fiú egy fejfájás miatt? – szegezte 

neki a kérdést Hermia. – Ha még az éjjel megkapom az üzenetet, nem 

láttam volna a dühtől! Ami azt illeti, reggel is csak bosszúságom 

származott volna belőle, de úgy adódott, hogy az edzőteremben lezárták 

az úszómedencét valami felújítás miatt, így lett egy szabad délelőttöm. 

– Remek! – állt fel Grace azzal az ürüggyel, hogy előveszi a kekszet, 

és kihasználta az alkalmat, hogy egyúttal eltüntessen ezt-azt az 

asztalról. – Allegra, te kávét kérsz? 

– Nem kérek az instant vackodból. 

– Nem instant! – igazította ki Grace. – Van friss, még tegnap estéről. 

– Ez esetben aligha friss – dünnyögte Allegra. 

– Mi történt tegnap este? – kérdezte Hermia. 

– Hát – mondta Grace, mielőtt valaki más megszólalhatott volna –, 

rendeztünk egy étel- és borkóstolót. Az emberek eljöttek, hogy 

megízleljék az ételeket és a borokat. 

– Mindjárt gondoltuk – mondta Allegra negédesen. 

– Nem kérek a tegnap esti kávéból, köszönöm. 

– Van darált kávénk, az én speciális keverékem – ajánlotta Ellie, aki 

időközben egy szakavatott pincérnő hatékonyságával letakarította a 

konyhaasztalt. – Főzök egy adagot. 

– Továbbra sem értem, mit keresett a telefonod annál a fiúnál, 

Demeter – mondta Hermia, és leült az asztalhoz, de csak miután 

leseperte a morzsákat a székéről. 

– Most nálad van? Olyan szeles vagy! 

Demi ijesztően tétova képet vágott, és Grace rögtön megértette, hogy 

fogalma sincs a telefonja hollétéről. Mivel Grace se tudott többet, azt 

mondta: – Demi nem akart lábatlankodni a borkóstolón, ezért inkább 

egy barátnőjénél töltötte az éjszakát. Aztán elesett, mi meg elmentünk 



érte. Biztos ott maradt valakinél a telefonja, akivel Demi korábban 

együtt volt. Így van, Demi? 

Demi amolyan igenlő nyöszörgésfélét hallatott. 

– Ezek szerint a borkóstoló kellős közepén voltál kénytelen elmenni 

érte? Ez jellemző Demeterre. Lányom, te senkire se vagy tekintettel. 

– Nem volt fáradság – biztosította Grace Hermiát, pedig tudta, hogy, 

igazán csak most először, hazudik. 

– Kész van már az a kávé? – kérdezte Allegra. – Nem szeretnék 

modortalan lenni, de nem érek rá. Ebédre vagyok hivatalos. 

– Akkor hát kedves tőled, hogy beugrottál – mondta Grace, és azon 

töprengett, hogyan vagy miért vezetett le Allegra több mint száz 

mérföldet Luckenham House-ig anélkül, hogy őt értesítette volna. A 

világ végére nem szoktak csak úgy beugrani. 

– Én nem csak úgy beugrottam, drágám – mondta Allegra hanem 

beszélni akartam veled egy bizonyos ügyről, és nagyon örülök, hogy 

újra találkoztam Hermiával. 

– Mikor találkoztatok utoljára? – kérdezte Grace, azt remélve, hogy 

ezzel majd eltéríti Allegrát a baljós hangzású „ügytől”. – Az 

esküvőnkön esetleg? 

– El se mentem az átkozott esküvőtökre – csattant fel Hermia, és 

Grace arca kigyúlt szégyenében, hogy egy pillanatra megfeledkezett a 

Hermia és Edward közti kapcsolatról. – Nem, közös barátoknál 

találkoztunk, Franciaországban. 

– Kicsi a világ – mondta Allegra. – Nagyon hamar 

összemelegedtünk, és csak utána jöttünk rá, ki kicsoda. Úgy döntöttünk, 

az efféle dolgokat jobb civilizáltan kezelni, ezért nem szakítottuk meg a 

barátságot. 

– De ugye nem beszéltetek össze, hogy idejöttök? – kérdezte Grace, 

aki mindent el tudott képzelni a nővéréről. 



– Jó ég, dehogy! – felelte Allegra. – Merő véletlenségből alakult így. 

Csak azt akartam megnézni, hogy intézkedtél-e már a korhadás 

ügyében. – Körbejártatta a tekintetét, mintha a jelenlévőket mérné föl. – 

Jobb lenne négyszemközt, de mert csupa barát vesz körül, azt hiszem, 

nyugodtan elmondhatom, azért jöttem, hogy megkérdezzem, sikerült-e 

előteremtened a pénzt. 

Miközben azon tűnődött, vajon miért tekinti a nővére barátnak a volt 

férje volt feleségét, Grace-nek összeszorult a gyomra. Most mi a fenét 

mondjon Allegrának? A festményekről nem beszélhet neki, ahogy azt 

se mondhatja, hogy az étel- és borkóstolókkal tervez egy vagyont 

szerezni. Imádkozott, hogy eszébe jusson valami. 

– Én pedig Demetert jöttem ellenőrizni. Az ajtóban futottunk 

egymásba. Ki volt az a férfi? – kérdezte Hermia. 

– Ellie egyik barátja – mondta Grace, és remélte, hogy először is, 

még véletlenül sem csusszan ki a száján Ran foglalkozása, másodszor, 

hogy a restaurátor nem csempész remekműveket gyanús külföldi 

gyűjtőknek. 

– Itt töltötte az éjszakát? – akarta tudni Hermia, és haragos pillantást 

vetett Ellie-re. – Mert az rendkívül rossz példa lenne Demeternek. 

– Természetesen nem! – felelte Grace. Nem volt benne biztos, hogy 

Demi tudja, ki az, aki viszont tényleg náluk töltötte az éjszakát, de 

bízott benne, hogy mindenképp tartani fogja a száját. – Érthető, hogy 

aggódsz miatta, de kérlek, hidd el, hogy tudunk vigyázni Demire. 

– Szeretném, ha nem neveznéd őt így. Annyira alpári. 

– Rémes, amikor valaki megcsonkítja az ember nevét – értett egyet 

Allegra. – Engem a testvéreim folyton Legsnek szólítanak. Borzasztó! 

– Nekem tetszik a Demi – szólalt meg Demi erőtlen hangon. 

– Ez most részletkérdés – mondta Hermia. – Inkább arról beszélj, 

hogy mit keresett a telefonod annál a fiúnál. 



Demi lélegzetet vett, alighanem azért, hogy kitálaljon. Ellie nem 

bírta nézni, és közbeavatkozott. – Biztos akkor vette el, amikor Demi 

kiment vécére. Tudja, a kocsmában. Valaki felkaphatta Demi telefonját, 

rákeresett a nevek között az „Anyára”, és tréfából lenyomta a 

hívógombot. Demi valószínűleg nem is tudott a dologról. 

Hát az biztos, gondolta Grace. 

– Itt a kávé – folytatta Ellie. – Önnek pedig a herba-tea. Borsmenta. 

– Képtelen volt a nevén szólítani Hermiát, túlságosan bizarr lett volna, 

de azért rámosolygott. 

– De mit kerestél te egyáltalán a kocsmában! Kiskorúak nem 

ihatnak! – mondta Hermia, és elégedetten kortyolgatta a teáját. 

– Hisz minden fiatal jár kocsmába, az életkoruktól függetlenül! – így 

Grace. – Te nem jártál, Hermia? Lefogadom, hogy nagy társasági ember 

voltál. 

– Én nem olyan helyekre jártam, ahol kérdezés nélkül használatba 

veszik az ember mobilját – mondta Hermia dölyfösen. Nyilván nem 

akarta, hogy azt higgyék, nem voltak barátai tinédzserkorában, 

ugyanakkor igyekezett elhatárolódni a pórnéptől. 

– Akkor még nem is volt mobiltelefon! – mondta Demi, ám ezzel 

nem segített magán. Ő is tudta, ezért így szólt: – Most megint erősebben 

fáj a fejem. Azt hiszem, visszabújok az ágyba. 

– Nos, ha nem válik szokásoddá, hogy kocsmába járkálsz, akkor 

most nem viszlek haza magammal – mondta Hermia. 

– Miért is vinnél – mondta Demi, alsó ajkát beharapva. – A 

szobámból tornaterem lett, és itt van az ágyam! 

– Feküdj le, Demi! – parancsolt rá Grace, mielőtt Demi könnyekben 

tör ki, vagy mond valami még rosszabbat. Amint a mostohalánya 

elhagyta a konyhát, azt mondta: 



– Biztosíthatlak, Hermia, Demi egy darabig most biztosan nem megy 

kocsmázni. Az iskolaidő alatt semmiképp. 

– Nem is tudtam, hogy ilyen felelősen gondolkodsz, Grace – mondta 

Allegra, akaratlanul is lenyűgözve. – Remélem, a korhadás ügyében 

hasonlóan józan leszel. 

– Korhadás? – kérdezte Hermia. – Ebben a szép házban? 

– Sajnos igen – mondta Allegra. – Szégyen-gyalázat, nem igaz? 

– Kézben tartom a dolgokat, Allegra – mondta Grace. 

– Egyébként sem akarjuk untatni Hermiát a fenntartási 

problémáimmal. 

Hermia epésen felmordult. – Nem hittem, hogy vannak effajta 

problémáid. Biztosra veszem, hogy Edward téged jóval tehetősebben 

hagyott itt, mint engem! 

– Nem így értettem a fenntartást! – heveskedett Grace, aki 

hölgyekhez cseppet sem illő módon legszívesebben ököllel verte volna 

az asztalt. – A ház fenntartására céloztam! 

– Hát persze – mondta Hermia, és kiitta a borsmentateáját. – Nos, ha 

Demeter jól van és nem hagyod elzülleni, akkor én most megyek. Csak 

rá akartam nézni a gyerekre. Aggasztó volt az a telefonhívás. A fiú, aki 

felhívott, nagyon részeg lehetett. – Felállt. – Majd hívlak, Allegra. Ha 

mindketten ugyanabban a hónapban járunk Dordogne-ban, esetleg 

elkölthetnénk egy közös ebédet. 

– Pompás ötlet – örült Allegra, és felkelt, hogy fogadja Hermia 

arccsókját. – Franciaországban istenieket tud enni az ember. 

– Angliában meg nemcsak az ember, hanem minden ember jókat tud 

enni – mormogta Ellie egy gyerekes pillanatában. 

– Jóságos ég! – így Allegra, aki elengedte a megjegyzést a füle 

mellett, mert nemigen értette. – Hogy elszaladt az idő! Rohannom kell. 

Grace… 



– Kikísérlek – mondta Grace, és próbálta leplezni, hogy mit sem 

szeretne jobban, mint házon kívül tudni a nővérét. 

– Ne fáradj. Beszélnem kell veled, mielőtt elmegyek. Csak még 

kikísérem Hermiát. Váltanék vele néhány szót. 

Grace arca rémült maszkká torzult, ahogy Hermia és Allegra kiment. 

– Az erőm végén vagyok! – suttogta hangosan. – Úgy érzem magam, 

mint aki megjárta a poklot; előbb Demi, aztán meg ezek ketten! 

Szerinted mit akar még tőlem? 

– Gőzöm sincs! – Ellie abbahagyta a mosogatást. Őt jobban 

érdekelte, hogy mi zajlott le az este Grace és Flynn között. Nem lehetett 

nem észrevenni, hogyan búcsúzott el tőle Flynn, ráadásul 

„kedvesemnek” szólította – ami felébresztette Ellie-ben az irigységet. 

Elképzelhető persze, hogy a sürgősségin kerültek közel egymáshoz, de 

valószínűtlen. Mindent ki kell derítenie, amit lehet, mielőtt Allegra 

visszajön, de igyekezett fesztelen hangon beszélni. – A sürgősségi 

mellett mintha a mennyországot is útba ejtetted volna. 

Mindaz, amin Grace az elmúlt néhány órában keresztülment, felért 

egy érzelmi hétpróbával: a Demi miatti aggódás és a kétségbeesés 

legmélye; a szerelem és a szenvedély ormai Flynn-nel; s e kettő közé 

ékelődve: a kétely, a bűntudat és a testi gyönyör lankásabb vonulatai. 

És röviddel ezután két összeférhetetlen nőszeméllyel is meg kellett 

birkóznia. Talán megkönnyebbül, ha kiönti a lelkét Ellie-nek. S akkor 

neki is fel kell fednie a titkait. 

– Hát, voltak szép pillanatok – mondta, és igyekezett kioltani a 

hangjából a jóllakottságot, ahogy visszaidézte a kellemesebb emlékeket, 

meg azt, amit a kora reggeli órákban művelt. 

Ellie otthagyta a mosogatót, a farmerjába törölte a kezét, 

odapillantott az ajtóra, hogy Allegra nem hallgatózik-e véletlenül, és 



leült Grace-hez az asztal mellé. – Szóval te meg Flynn? Együtt 

vagytok? 

Grace egy pillanatig képtelenül boldog volt, ahogy Flynnre gondolt. 

Akkor oly magától értetődőnek tűnt minden. Most viszont az érzései 

hirtelen zuhanórepülésbe kezdtek, átugrották a valóságot, és 

depresszióba taszították. A kimerültség, a bizonytalanság és a stressz, 

amiért hazudott Demi anyjának, közös erővel elfojtották az édes 

emlékeket. – Nem tudom! Talán. – Maga sem volt benne biztos. 

– Na és megtörtént? 

– Micsoda? 

– Ne nézz madárnak! Pontosan tudod, mire gondolok! 

– Hogy szeretkeztünk-e? Igen, szeretkeztünk. 

– És? Úgy értem, minden oké volt? 

– Igen! Olyan kíváncsi vagy! – tette hozzá neheztelés nélkül. 

– Csak mert az első alkalommal nem mindig működik a dolog – 

mondta Ellie. 

Tudván, hogy Ellie nyilván gazdagabb tapasztalatokkal bír nála, 

Grace így szólt: – Másodjára tényleg jobb volt. – Aztán Ellie ábrázata 

láttán elnevette magát. 

– Na, ki vele, mert mindjárt itt a nővéred! Együtt vagytok Flynn-nel? 

Grace a hajába túrt, és megdörgölte a fejét, mintha az agyát próbálná 

gatyába rázni. – Az a baj, Ellie, hogy burokban nevelkedtem, aztán 

nagyon korán mentem férjhez. Nem ismerem a jeleket. Soha nem 

tanultam „randevúzni”. Ha lefekszel valakivel, az már azt jelenti, hogy 

együtt vagytok? Lánykoromban az ember nem bújt ágyba senkivel, csak 

ha már együtt jártak. Úgy néz ki, nálam megfordult a sorrend. És… – 

Felnyögött, ráborult a karjára, behunyta a szemét. 

– És mi? – Ellie-t majd szétvetette a türelmetlenség. Grace folyton 

félbeszakította a vallomását, és ez őt az őrületbe kergette. 



– Nem védekeztünk – dünnyögte Grace a karja fölött. 

– Tényleg? – Ellie nem tudta, mit mondhatna erre. Most hordja le 

Grace-t? Vagy mondja neki, hogy nincs semmi baj? Egyikre se érezte 

magát képesnek. 

– Mi lesz, ha teherbe esem? – Grace még mindig az asztalnak 

beszélt, Ellie alig hallotta a szavait. 

– Hát, megtörténhet – mondta Ellie, némiképp keserűen, ő ugyanis 

védekezett, és mégis teherbe esett. 

Grace felkapta a fejét. – Flynn azt fogja gondolni, hogy tőrbe 

csaltam. Tudja, hogy gyereket akarok. 

Ellie átült Grace-szel szembe. Szemtől szemben Grace talán 

abbahagyja végre a csapongást. – Akkor meg nem baj, ha teherbe esel. 

Flynn nem fogja azt hinni, hogy tőrbe akartad csalni, és végül is ő is 

benne volt. 

– Mi? – Egy kialvatlan embernek ez kissé bonyolultan hangzott. 

– Úgy értem – magyarázta Ellie –, nem az történt, hogy ő elővette az 

óvszert, mire te azt mondtad, nincs rá szükség, mert tablettát szedsz. 

– Dehogyis. – Ezúttal Grace volt az, aki Allegra felbukkanásától 

tartva hátralesett, de szerencsére nővérének a jelek szerint temérdek 

megbeszélnivalója akadt Hermiával. 

– Hát akkor. Mindketten felnőtt emberek vagytok, lefeküdtetek 

egymással, így a következményeket is közösen fogjátok vállalni. Ezek a 

következmények egyébként nem is olyan rosszak. 

– Ne haragudj, Ellie, szörnyen tapintatlan voltam. Csak nem akarom, 

hogy Flynn azt higgye, manipuláltam őt, és olyasmire kényszerítettem, 

amit nem akar. 

– Nem fogja ezt hinni! Flynn rendes tag! Nagyon rendes tag, és 

éppúgy tisztában van a helyzettel, mint te. – Ellie itt elhallgatott, s azon 



tűnődött, szabad-e kényesebb vizekre eveznie, vagy sem, aztán úgy 

döntött, nem tehet mást. – Szerintem komolyan kedvel téged. 

Grace most teljesen rá figyelt. – Úgy gondolod? Miért? 

– Mióta mondom már, hogy tetszel neki! Látszott a viselkedésén. 

Meg abból, hogy „kedvesemnek” nevezett. Ez mind bizonyíték. – Ellie-

t mélyen megérintette Flynn szóválasztása, feltehetően azért, mert 

bármit megadott volna érte, hogy ugyanezt hallja Rantől. 

– Szerinted ennek van jelentősége? Hát nem minden férfi így szólítja 

a nőt, akivel lefeküdt? 

– Nem! Jaj, Grace, olyan szerencsés vagy. – Ellie nevetett. Neki is 

fáradalmas éjszakája volt, úgyhogy most rajta a sor, hogy ráboruljon a 

konyhaasztalra, belélegezze a fa, a tisztítószerek meg az öreg kések 

illatát, és közvetlen közelről bámuljon egy málnaszósz hagyta foltot. 

– Most te mondd el, hogy mi történt közted meg a… hogy is hívják 

között! Allegra bármelyik percben ránk ronthat. 

– Istenem, Grace, tisztára hülyét csináltam magamból! Ő világosan 

az értésemre adta, hogy nem érdeklem, és most nyilván azt hiszi rólam, 

hogy fűvel-fával lefekszem. – Zajosan sóhajtott. – Bedobtam minden 

csáberőm, ő meg erre megpuszilta az orrom! – Ellie váratlanul sírva 

fakadt. – Ne haragudj – pityeregte. – A hormonjaim. 

Grace fogott egy konyharuhát, és odaadta Ellie-nek, aki egyre 

hangosabban zokogott. Megpaskolta a lány vállát. – Szerintem… 

aranyos, hogy megpuszilta az orrod – mondta. 

– Aranyos! – nyafogott dühödten Ellie. – Nekem szex kell! 

– Nem vágysz te is inkább egy rendes kapcsolatra? 

Ellie felemelkedett, kifújta az orrát, és félresöpörte a haját a 

szeméből. – Ezt egyszer már megbeszéltük. Terhes vagyok, Grace! 

Melyik férfi vállalná egy másik férfinak a porontyát? 

– Az, amelyik rendes. 



– Pontosan, és Ran nem rendes! 

– Valamennyire mégiscsak az, ha rábíztad a festményeimet. 

Ellie, az elvárásnak megfelelően, mosolygott. – Ó, a képek a legjobb 

kézbe kerültek. Ran azt mondta, csak az imádság tartja egyben őket… 

– Ismerem az érzést. 

– Viszont egy vagyont érnek. 

Grace bűntudatosan az ajtóra pillantott, hátha Allegra 

hallótávolságban van. – De azt nem tudja, hogy mennyit? 

Ellie megrázta a fejét. – Az nem az ő szakterülete. De tudni fogja, 

hogy derítsük ki. 

– Tényleg a tanítványa leszel? Nem fog ez megviselni téged? Azok 

után, hogy Ran visszautasított. 

– De igen. Nem. Nem tudom. Nem is érdekel. – Ellie úgy érezte, 

ideje kiterítenie a kártyáit. – Az a helyzet, hogy azt hiszem, belezúgtam. 

Ha a műterme padlóját söpröm is, tanítványi feladataim közben 

legalább láthatom őt. 

– Honnét veszed, hogy szereted? 

– Te szeretted Edwardot. Honnét tudtad, hogy szereted? 

Grace sóhaja évek fájdalmát hordozta. – Csak rá tudtam gondolni. 

Létem minden szegletét eluralta. Tele volt vele a fejem. 

– Erről van szó – mondta halkan Ellie. – Én ugyanígy érzek Ran 

iránt. 

Grace újfent sóhajtott. – Csak az a baj, hogy Flynnről szinte 

tudomást se vettem, mielőtt… ágyba bújtunk. Egy kicsit mindig ideges 

voltam a közelében, talán mert éreztem, hogy tetszem neki, aztán az 

első borkóstoló után vacsorázni hívott, én azonban ezt egy percig se 

vettem komolyan, annyira megszoktam már, hogy Edwardot szeretem. 

Aztán tegnap este nagyon megörültem, hogy látom. 

– És megsértődtél, mikor nem reagált a meghívásodra. 



– Megsértődtem volna? 

– De még mennyire! 

– Jó, de nem voltam, illetve nem vagyok szerelmes belé úgy, ahogy 

Edwardot szerettem. 

– De azért kedveled? 

– Nem tudom! Flynn olyan, akár egy meleg takaró, körülölel, és 

megóv a hidegtől. Edward viszont olyan volt, mint a nap. Minden élet 

forrása, de túl ragyogó ahhoz, hogy belenézz. Tudtam, lehetetlen, hogy 

örökké szeressen. Flynn… más. 

– Szerintem többfajta szerelem létezik – mondta Ellie. – És ez az 

egyik. 

– Az az igazság… – Grace szünetet tartott, próbálta valamelyest 

érthető formába önteni az érzéseit. – Amit Flynn iránt érzek, az nekem 

szokatlan. Hogy bízhatnék abban, ami ismeretlen? 

– Nem kell most azonnal döntened. Senki nem fog 

hazugságvizsgálóra kötni, hogy megkérdezze, szerelmes vagy-e 

Flynnbe. Ez nem egy kibeszélő show. 

– De tudnom kéne, nem? Az ember nem fekhet le olyannal, akihez 

ambivalens érzések fűzik. 

– Téged nem fűznek ambivalens érzések Flynnhez, bármit jelentsen 

is ez a szó. Úgy értem, feldúlna, ha valami baja esne, nem? 

– Hát persze, de engem az is feldúlna, ha Mr. és Mrs. Rose-nak esne 

baja, vagy bárkinek a tegnap esti vendégek közül. Csakhogy elég-e 

ennyi? 

– Egyelőre elég. Nyugodtan menj bele ebbe a kapcsolatba, aztán 

majd idővel eldöntöd, működik-e, vagy sem. Csak mert lefeküdtetek, 

attól még nem kell most rögtön eldöntened, hogy örökre szól-e. 

– Biztos vagy benne? Nekem ez egy kicsit… nem is tudom. Én ezt 

helytelennek érzem. 



– Pedig nem az. Üdvözöllek a huszonegyedik században, Grace! 

Élhetsz tizenhetedik századi házban, de nem kell a tizenhetedik századi 

morált követned! 

– Kétlem, hogy akkoriban erkölcsösebbek voltak az emberek. 

– Akkor ne rágd magad! Most pedig rakjunk rendet. Mi lehet már a 

nővéreddel? Nem kéne megnézni? 

Ám ekkor megjelent Allegra, kissé szélborzolta külsővel. – Sétáltunk 

egyet. Hermia látni akarta a kertet. 

– Hogyan? – Grace menten a plafonon volt. – Ha Hermia látni akarta 

a kertemet, engem is megkérhetett volna, hogy mutassam meg neki! 

– Ne őrjöngj. Te nem értél rá, és úgyis csak egy kis részt akart 

megnézni. Üljünk le. El akarok mondani valamit. 

Ellie tehetetlenül téblábolt, ürügyre volt szüksége, hogy távozhasson. 

Grace észrevette ezt, és így szólt: – Felszaladnál megnézni, mi van 

Demivel? Hogy jól van-e? 

– Hogyne. Utána szétszedjem a pingpongasztalt, vagy még ott 

hagyjuk egy darabig? 

– Nem tudom – mondta Grace. – Te mit gondolsz? 

– Majd megnézem. – Ellie kiment, és igyekezett úgy tenni, mintha 

nem lenne forró a talaj a lába alatt. 

– Na, szóval, Grace, nagyon jó hírekkel szolgálhatok! – mondta 

Allegra lelkesülten. 

– Igazán? Kiderült, hogy tévedés történt a múltkor, és mégse korhad 

a ház? 

– Ne légy buta! Viszont hajlandók ötezer fontot elengedni az árból. 

Ugye milyen nagyszerű? 

– Az. – így is hiányzik ugyan huszonötezer, de mi ez a 

harmincezerhez képest! 



– Természetesen szeretnék majd lefotózni az eredményt, hogy 

referenciaként használhassák. Ó, és írnod kell majd egy pár soros 

ajánlást. Mit gondolsz, menni fog? 

– Mivel egyébként újságokba szoktam írni, azt hiszem, ki tudok 

majd izzadni magamból néhány dicsérő szót az első osztályú munkáról, 

amelyet ezek a remek srácok végeztek. 

– Pompás! – mondta Allegra felállva. Lepergett róla Grace 

szarkazmusa. – Most mennem kell. 

Grace kikísérte az ajtóig, és alig merte hinni, hogy ezúttal csakugyan 

elmegy. Már kinyitotta az ajtót, és számolta a perceket, hogy Allegra 

eltűnjön végre, amikor a nővére megtorpant. – Igaz is, mondtam már? 

Hétfőn kezdik a munkát. 

– Nem, nem mondtad! – csattant fel Grace. – És ezt te is jól tudod! 

– Bocsáss meg, drágám. Egy pillanatra kiment a fejemből. 

Grace mély levegőt vett, hogy lehiggadjon. Allegrának nem szokása 

csak úgy elfelejteni a dolgokat. 

– Ugye ki tudod fizetni őket? Ez az egyik oka az árcsökkentésnek: 

megmondtam nekik, hogy nem kell várniuk a pénzükre. 

Allegra arckifejezése keményedett egy keveset, és Grace rájött, arra 

vár, hogy ő azt mondja, nem, nem tud fizetni. Akkor aztán Allegra 

felajánlja, hogy kölcsönadja neki a pénzt, és ezzel kivívja áhított 

fölényét. Grace csupán bólintott, nem akart fennhangon hazudni. 

– Még egy apróság: a munkálatok idejére mindnyájatoknak ki kell 

költözni. Ugye nem jelent gondot? Demeternek meg a másik lánynak 

feltehetően van hová hazamenniük. Téged meg biztosan befogad 

valamelyik szomszéd. 

Grace hosszú pillanatokig bámult a nővérére, és azon tépelődött, 

megmondja-e Allegrának, hogy felejtse el az egészet, de végül úgy 

döntött, nem érné meg a vita. 



– Jobb, ha most mész, Allegra, mielőtt olyat mondasz, amitől 

végképp kijövök a sodromból! A jövőben pedig – kiáltotta az ajtóból, 

miközben Allegra beszállt a kocsijába –, szólnál a drágalátos 

szakértőidnek, hogy közvetlenül velem kommunikáljanak? 

Allegra kiintegetett neki a kocsija ablakából, és kavicsfelhőt verve 

elsüvített. 

Ellie jelent meg a lépcső aljában, mielőtt Grace becsukhatta volna az 

ajtót. 

– Na? – kérdezte. 

– A jó hírt mondjam előbb, vagy a rosszat? 

– A rosszat. 

– Hétfőn jönnek a korhadás miatt. 

– Ó. És mi a jó hír? 

– Ötezret engednek az árból, ha írok nekik egy ajánlást. Vagyis – 

mosolygott derűsen és talmin – már csupán huszonötezer fontot kell 

előteremtenünk! 

– Addig biztosan nem kell fizetned, amíg el nem végezték a munkát. 

– Nem, de csak néhány nap lesz az egész. Annyi idő nem elég, hogy 

összeszedjük a pénzt! 

– Nem is tudom – mondta Ellie. – Klassz csajok vagyunk, szerintem 

vegyük nyakunkba a világot, hátha felcsípünk valamit. 

Grace önkéntelenül elmosolyodott. Mint mindig, útjuk most is a 

konyhába vezetett. – Ráadásul ki kell költöznünk a munkálatok idejére! 

– nyögte ki végül. – Ez nem lehet igaz, a kurva életbe! 

– Grace – ámuldozott Ellie. – Hiszen te káromkodtál! 



TIZENKILENCEDIK FEJEZET 

Flynn késő délután a kert távoli végében talált rá Grace-re, amint 

olyan nekivadult elszántsággal tépkedi a földi szeder holt ágait, mintha 

Csipkerózsika varázserdejét készülne kiirtani, egyetlen tompa 

metszőollóval felszerelkezve. Kertészkesztyűt viselt, vastag kabátot, és 

egy kisebb madár akár fészket is rakhatott volna a ráakaszkodott 

aljnövényzetből. – Próbáltalak hívni, de nem vetted fel. 

– Sajnálom. Muszáj volt kiszabadulnom egy kicsit a levegőre. 

– Nem fázol idekint? Mindjárt besötétedik. 

– Tudom. És fázom, de nem érdekel. 

– Drágám! Mi a baj? 

– Semmi. – Grace elpirult Flynn szavaitól, és megragadott egy 

különösen makacs szederágat. Az először a kesztyűjét szakította el, 

azután a tenyerét is felsebezte. – A fenébe – dünnyögte; érezte, hogy a 

sírás határán jár, de nem akarta elbőgni magát Flynn előtt. 

– Megsérültél? – Flynn előbbre lépett, hogy szemügyre vegye, de 

Grace elrántotta a kezét. Igenis tartani fogja magát, még ha közben 

elvérzik is. 

– Semmi bajom! Nem kell ez a hűhó! 

– Akkor menjünk be. Beszélnünk kell, és veled ellentétben én nem a 

sarkvidékhez vagyok öltözve. Begyújtunk, és főzök neked egy teát. 

– Annyi teát ittam, hogy már a fülemen is az jön ki – morogta Grace. 



– Akkor keresünk valami erősebbet. Demi már felkelt, Ellie épp 

rántottát készít neki. 

Grace keze fájt, és az orra is folyni kezdett. Kandallótűz, baráti 

arcok, alkohol: mindez igen csábítónak tűnt. 

– Ők küldtek érted. 

– Jó. – Flynn közelében Grace nyugodtabbnak érezte magát, és 

büszke volt magára, hogy nem omlott mindjárt a férfi karjába, amikor 

az megkérdezte, mi a baj. Ha nem tesz neki említést a problémáiról, 

minden rendben lesz. Nem engedhette, hogy Flynn kiszedje belőle, mi a 

gond, mert akkor úgy érezné, köteles mindnyájukat befogadni. Mivel 

egy hatalmas és gyakorlatilag üres házban él, a logika is ezt diktálná – 

Grace mégsem akarta. Nem mintha kellemetlen lenne Flynn-nél lakni, 

de nem szerette volna, hogy csak mert lefeküdtek egymással, a férfi úgy 

érezze, gondoskodnia kell róla. Edward távozása után Grace keményen 

megküzdött a függetlenségéért. Nem akarta elveszíteni nehezen kivívott 

szabadságát egy új kapcsolat első hevében. 

– Szóval, miért álltál neki kertészkedni ezen a hideg téli estén? – 

kérdezte Flynn társalgási hangnemben, ahogy visszaballagtak a házhoz. 

– Ha az ember elhanyagolja a kertjét, nagyon felhalmozódik a 

tennivaló. 

– A kertrendezés általában nappali tevékenység. 

Grace engedélyezett magának egy mosolyfélét. Csakugyan furcsa 

napszakot választott a bozótirtáshoz. – Most értem rá. 

Flynn visszamosolygott. – Világos. Viszont Demi már jól van. 

– Igen, hála az égnek. Mesélték a lányok, hogy felbukkant az anyja? 

Rick őt is felhívta. Nem állt szándékomban hazudni neki, de mikor arra 

került a sor, egyszerűen képtelen voltam kiadni Demit. Valószínűleg 

nagy felelőtlenség volt a részemről. 



– Nem hinném, hogy bárki is felelőtlenséggel vádolhatna téged, 

Grace. – Flynn megállt, letekintett rá, és finoman megfricskázta az 

orrát. – Különcséggel talán, de felelőtlenséggel, azzal nem. 

– Ezt meg hogy érted? – kérdezte Grace méltatlankodva. – Mitől 

lennék én különc? 

– Lehet, hogy most újat mondok, de ha két ember eltölt egy igen 

kellemes éjszakát az ágyban, a következő találkozáskor ennél valamivel 

barátságosabbak szoktak lenni. Lehet persze, hogy Angliában másként 

működnek a dolgok. 

Grace megállt, és szembefordult vele, hirtelen elhatalmasodott rajta a 

bűntudat. – Jaj, Flynn, ne haragudj rám! Barátságtalan voltam? 

– Inkább kissé rideg. Mi baj van? 

Mivel megtett már egy rövid utat Flynn erős, nyugtató jelenlétében, 

és ez enyhülést hozott neki, Grace képes volt közömbös hangon 

válaszolni. – Semmi különös. Említették a lányok, hogy a nővérem is 

betoppant Demi anyjával együtt? 

– Igen, mintha mondták volna. 

– Hát, Allegra mindig feldúlja az idegeimet. Ez minden. 

– Biztos? Nem hozott a nővéred valami rossz hírt? 

Grace az első pillanatban tagadni akart, de rájött, hogy úgyis hiába. – 

Csak a korhadásról, nem érdekes. Hétfőn jönnek a munkások, és te is 

tudod, milyen fárasztó, mikor ellepik a házat. 

Flynn fürkészőn nézte. – Igen, tudom. Ahogy azt is, hogy 

valószínűleg ki kell költöznöd a munkálatok idejére. 

– Ezt is tudod? Honnan? 

– Volt egyszer egy házam, amely elég csúnyán korhadt. Könnyebb 

kezelni a dolgot, ha le van verve a vakolat. 

– Ühüm. – Grace kinyitotta a hátsó ajtóhoz vezető ösvény kiskapuját. 



– Nem volna kedvetek testületileg átköltözni hozzám? Rengeteg 

szobám van. 

– Jaj, nem! Erre semmi szükség! Tulajdonképpen nem is vagyok 

benne biztos, hogy tényleg ki kell költöznünk. 

Flynn megtorpant, és kezét Grace karjára téve őt is feltartóztatta. – 

Grace, mi a baj? Miért nem beszélsz? Miért vagy ilyen makacs? Valami 

rosszat tettem? Vagy egyszerűen megbántad, hogy lefeküdtél velem? 

Igen, Grace sok szempontból megbánta. Egyszerűbb lenne az élet, ha 

nem teszik meg. Akkor a szomszédi segítséget elfogadva bátran 

átköltözhetne Flynnhez. Az, hogy szeretkeztek, csak bonyolította a 

dolgokat. Mozdult volna, hogy bemenjen a házba és kitérjen Flynn 

kérdései elől, de ő nem engedte, hanem elébe állt, és a keze közé fogta 

Grace arcát. – Nos? 

Grace feltekintett rá, belenézett Flynn hosszú pillájú, kedves barna 

szemébe. Hagyta, hogy pillantása a száj határozott ívére meg az erős 

állra vándoroljon, és azon tűnődött, hogy mikor először találkoztak, 

miért nem tűnt fel neki, hogy Flynn ennyire vonzó. – Csodás volt 

szeretkezni veled – mondta. – Jó veled. De hirtelen annyira kusza lett az 

élet. 

– Az már akkor is kusza volt, amikor találkoztunk – mondta Flynn 

szárazon. – Mi változott? 

Grace nem akarta elárulni neki. Nem akarta, hogy Flynn 

együttérzésből a karjába ölelje, s csak ölelje és ölelje, míg ő elsírja 

minden baját. 

– Gyerünk, Grace. – Flynn megrázta. – Bökd már ki. 

– Semmi. Csak pénzgondok. 

– És nem mondhatod el nekem? Grace, drágám, azok után, amin 

Demi miatt meg utána keresztülmentünk, igazán beavathatnál a 

„pénzgondjaidba”. 



– Nem lehet! Hát nem érted? Ha csak barátok lennénk, talán 

elmondhattam volna, bár nem hiszem, hogy sor került volna rá. De 

most… 

– De most? – unszolta Flynn, mikor Grace már jó pár másodperce 

hallgatott. 

– Most majd kötelességednek érzed, hogy segíts rajtam, és én nem 

akarom, hogy valaki megsegítsen! Magam is meg tudom oldani az 

életem. Túlságosan alárendeltem magam Edwardnak, nagyon nehezen 

álltam talpra, miután elhagyott. Mintha egy nagyon magas hegyre 

másztam volna fel, s most ott imbolygok a csúcsán. Ha nem vigyázok, 

visszazuhanok oda, ahonnét jöttem. 

– Analógiád logikus konklúziója, hogy ha még egyet lépsz előre, 

akkor ugyanúgy lepottyansz. Nem lehet valami kényelmes a csúcson 

megrekedve imbolyogni. Egyik lábadról a másikra állva. 

Grace rámosolygott. – Elég veszélyes. 

– És magányos. 

Grace mélyet sóhajtott. – A magányt már megszoktam. 

– De nem kell. Itt van neked Ellie, meg Demi, meg… – egészen 

parányi szünet után – …én. 

– Tudom. De egyikőtök se igazán az enyém. Mármint Ellie nem fog 

örökké nálam lakni. Demi végül úgyis hazaköltözik majd, ha mégsem, 

akkor meg egyetemre megy… 

– És én? Tudom, hogy csak rövid ideje ismerjük egymást, de ebből 

még nem következik, hogy valamikor a jövőben én is kisétálok az 

életedből. 

– Igazán? – Grace most dühös volt. – Magad mondtad, alig ismerjük 

egymást. Fogalmam sincs, ki vagy! És nem lett volna szabad 

lefeküdnöm veled! 

– Az imént még azt mondtad, csodás volt! 



– Igen, azt mondtam! De ez bonyolult. Nem is tudjuk, hogyan érzünk 

egymás iránt, és nem lehet lefeküdni valakivel, csak mert vágyik rá az 

ember! 

– Miért nem? Mindketten egyedül vagyunk. 

– Elég csak megnézni, mennyi zűr lett belőle! 

Flynn felsóhajtott. – A zűr csak a te fejedben létezik, Grace. De most 

menjünk be. Megfázol. 

– Tudok vigyázni magamra, köszönöm! Meleg kabát van rajtam. 

– Csak fogd be, és gyere. 

Mivel a vitatkozás nem tűnt kecsegtető alternatívának, Grace 

engedelmeskedett. 

Ellie rögtön látta, hogy nincs minden rendben Flynn és Grace között. 

Mit akar ez a nő?, tűnődött, miközben kitöltötte a teát, és újabb 

kenyérszeleteket tett a pirítóba. Flynnt egyszerűen imádni kell: vonzó, 

szexi és kedves. Miért nem látja be Grace, hogy felbecsülhetetlen 

kincsre lelt benne? Még mindig az után a rettenetes Edward után 

epekedik? S ha igen, miért? 

– Sziasztok. Rántottát? Még van annyi tojásunk. 

– Igazából úgy döntöttünk, hogy ha tudtok minket nélkülözni, akkor 

inkább elmegyünk vacsorázni – mondta Flynn. 

– Nem igaz! – ellenkezett Grace. – Meg se kérdeztél! 

– Mert úgyse kaptam volna választ. Menj, szedd ki a hajadból az 

ágakat, és igyekezz. Nem kell átöltöznöd. 

Grace egy pillanatig haragosan nézett rá, aztán arra jutott, hogy 

olykor igencsak pihentető, ha megmondják az embernek, hogy mit 

tegyen. Szófogadóan kivonult a szobából. 

Tíz perccel azután, hogy elmentek, Demi mélyet sóhajtott. – A 

korához képest Flynn kifejezetten vonzó pali. 



HUSZADIK FEJEZET 

Ellie és Demi eredetileg nem szándékozott fennmaradni, míg Grace 

hazatér, Demi azonban az egész napos alvás után nem volt fáradt, és 

amúgy is ment egy érdekes film a tévében. Ellie átaludta az egészet, de 

a zárójelenetnél felébredt. 

– Hát, remélem, Grace nem felejti el megkérdezni Flynnt, hogy 

átköltözhetünk-e hozzá – mondta Demi kinyújtózva. Egymás mellett 

heverésztek Demi ágyán, beburkolózva a paplanba. – Ha hétfőn tényleg 

ki kell cuccolnunk a házból, én ugyan haza nem megyek. 

– Azt hiszem, én hazamehetnék, ha muszáj volna. – Ellie a szülei 

képeslapba illő otthonára gondolt, és megborzongott, bár az sokkal 

melegebb volt, mint Luckenham House. 

– De mi lesz Grace-szel? Nem hinném, hogy kedve lenne a 

nővéréhez költözni. 

– Jó ég, dehogy! Először is Allegra túl messzire lakik. És én nem 

akarok annál a nőnél lakni. 

– Én se. Annyira bizarr, hogy az anyám barátnője. Micsoda véletlen! 

– Ugyanolyan véletlen, mint hogy te Ricknél buliztál – mondta Ellie, 

aki úgy érezte, ideje feltennie Deminek néhány kérdést. 

– Ó – dünnyögte a kislány. – Az tulajdonképpen nem volt véletlen. 

– Nem? 



– Tudtam, hol lakik, mert jártam veled ott, és Rick irtó jó pasi! – 

mentegetőzött Demi. – Bár persze túl sokat anyagozik. – Demi próbált 

úgy tenni, mintha ez a tény szerinte minden csáberejétől megfosztaná a 

fiút. 

– És egy kicsit idősebb nálad. 

– Az nem számít. Apám sokkal öregebb, mint Grace… 

– Tönkre is ment a kapcsolatuk! – Aztán Ellie összeráncolta a 

homlokát, hisz neki is egy idősebb férfi tetszik. Még jó, hogy Deminek 

erről nincs tudomása. 

– Igen, de nem emiatt. Azért mentek szét, mert apám talált valaki 

mást. – Letekintett, és a paplant kezdte babrálni. – Mindig ezt csinálja. 

Néha olyan faszfej tud lenni. 

– Demi! Apádról beszélsz! – figyelmeztette Ellie, aki a maga 

idejében hasonlókat mormogott a szüleiről. – Hanem azt még mindig 

nem mondtad el, hogy mit kerestél Rick házibulijában. 

Demi sóhajtott; nem rajongott az ötletért, hogy vallomást kell tennie, 

de tudta, hogy alighanem jobban fogja érezni magát utána. – Azt 

meséltem, hogy láttam őt motorral? Akkor meghívott engem meg a 

barátnőmet egy italra, és dumáltunk. Szóval, nagyon barátságos volt, 

azt mondta, bármikor beugorhatunk hozzá, úgyhogy egyik nap iskola 

után elmentem hozzá a barátnőmmel. Nagyon aranyos volt. 

– Hát hogyne – mondta Ellie. Hirtelen összeállt a kép. 

– Szép lány vagy, Dem. 

– Azt mondod? 

– Azt, és jó az alakod. 

– Túl kövér vagyok. 

– Hülyeség. A férfiak amúgy sem szeretik a csontos lányokat. 

– Nem? 

– Szóval Rick hívott el a buliba? 



– Igazából nem. Inkább mi hívattuk meg magunkat, aztán a barátnőm 

mégse tudott eljönni, így egyedül mentem. 

– Merész húzás! 

– Az. Túlságosan is. Úgy féltem, hogy megkértem egy másik 

barátomat, hívjon meg vodkázni, és már a buli előtt jócskán beittam. 

Aztán mikor odaértem, megint inni kezdtem, mindenfélét. 

– Pontosan miket? 

– Nem emlékszem. 

– Na és a drog? – Ellie hangja sürgetőbbé vált. Valaha sokat vitáztak 

Rickkel a fiú kábítószerezése miatt, Ellie ugyanis megelégelte, hogy 

Rick kvázi-permanens bódulatban van. 

– Csak egy kis fű volt! Nem heroinnal vagy ketaminnal ütöttem ki 

magam! 

– Örömmel hallom! – Ellie érezte, hogy ez már a prüdériát súrolja, 

de tovább ütötte a vasat. – Mást nem vettél be, ugye? Isten tudja, 

mennyi szarság lehet Rick bulijain most, hogy nem vagyok ott. 

– Más cucc is volt, de én nem mertem használni. – Demi lesimította 

a paplant a térdénél. – Csak egy jointot szívtam el. Nem volt túl jó. 

Hányingerem lett tőle. 

– Hánytál is, ha jól hallottam, méghozzá többször. 

– Ja. Nem hiszem, hogy újból ki akarom próbálni. Tudod, milyen 

drága! 

– Hogyne tudnám. Iszonyú dühös voltam Rickre, hogy egy vagyont 

költ narkóra, mikor alig van pénzünk, ami meg volt, azt is én kerestem. 

– Ez nem fair! 

– Hát nem. Ó… – Kulcs zördült a bejárati ajtóban, és Ellie felült. – 

Megjött Grace! Gyere, faggassuk ki! 



A hall kriptafényében nehéz volt megállapítani, de Grace arca 

mintha piroslott volna. – Á, sziasztok. Remélem, nem miattam 

virrasztottatok. 

– Nem – mondta Demi. – Néztünk egy filmet, legalábbis én. Ellie 

végighorkolta. 

– Nem is horkolok! 

– Nem vészesen. Na, mi volt? 

Grace boldogan felsóhajtott, és eltökélte, hogy kapaszkodni fog az 

érzésbe, mielőtt kikezdené az aggódás. – Jót vacsoráztunk. 

– És? – sürgette Demi. 

– És… hát szóval, Flynn meggyőzött, hogy költözzünk mindnyájan 

hozzá, míg a korhadás problémája megoldódik. De persze külön 

hálószobában alszunk. 

– Mindjárt gondoltam! – mondta Demi. – Flynn egy bazi nagy 

palotában lakik. Igazán nem várhatja el tőlünk, hogy közös hálóban 

zsúfolódjunk össze. 

– A padláson – tódította Ellie. – Ráadásul úgy, hogy az udvari 

csapnál mosakszunk, hideg vízben. 

– Mi ütött belétek? Úgy értettem, hogy Flynn meg én alszunk külön 

hálószobában. Ketten, lányok, megosztozunk az ikerszobán. Ezenkívül 

van még egy helyes vendégszoba külön fürdőszobával. 

– Nem Flynn-nel leszel egy szobában? – kérdezte Demi. – Miért? 

Olyan jó fej! 

– Valóban az. De nem hiszem, hogy… úgy értem… Mindegy, ehhez 

semmi közötök, és egyébként is fáradt vagyok. 

Felment lefeküdni, és a szívében dédelgette Flynn hangját, a kis 

apróságokat, amiket mondott – ezek nem szerelmi vallomások voltak, 

hanem mindennapos kedveskedések, Grace-t az elmúlt éjszaka 

bensőséges pillanataira emlékeztették. Nem tudta, miért ragaszkodott a 



külön hálószobához, de jóllehet kezdte azt érezni, hogy a meleg 

érzések, a gyengédség és – kénytelen volt belátni – a férfi iránti vágya 

idővel talán szerelemhez vezet, még nem állt rá készen, hogy átadja 

magát a szenvedélynek, amely csaknem felemésztette, amikor legutóbb 

belekóstolt. 

Ellie magányosan kullogott el a saját szobájába, és irigy volt Grace-

re azért, mert Flynn egyértelműen odavan érte. Nem sajnálta Grace-től a 

boldogságot, pontosabban szólva a boldogság ígéretét, de ő is boldog 

akart lenni. 

Tudta, hogy Rantől ő soha nem fogja megkapni azt, amit Flynn nyújt 

Grace-nek. Ran annyira más ember. De Ellie meg akarta kapni tőle azt, 

amit érzése szerint a restaurátor nyújtani tudna, ha nem volna olyan 

szörnyen makacs. Egy futó kalandnak már a nevében is benne van, 

hogy kérészéletű, de attól még nagyon, nagyon élvezetes lehet. 

Márpedig Ellie valami emlékezetesre vágyott, amit megtarthat 

magának, és őrizgethet azon hosszú hónapok – vagy talán évek – alatt, 

amelyek egy tisztességes, teljes idejű kapcsolattól elválasztják. Nem 

mintha Rannel ezt ne tudta volna elképzelni, csakhogy a restaurátor 

vajon el tudja-e képzelni ővele? Olykor úgy tűnt, mintha Ran kedvelné, 

sőt, mintha még tetszene is neki Ellie, aztán újra gyereklányként 

kezelte, és tartotta a távolságot. Valószínűleg reménytelen vállalkozás 

lenne változtatni ezen. Még ha Ellie valahogy elcsábítaná is, egy futó 

kalandnál többet nem remélhet. Minden mélyebb, tartósabb érzés 

kizárva. Nincs is értelme agyalni rajta: hiába ugatja kutya módjára az 

ember a holdat, nem kap cserébe mást, mint torokfájást meg dühös 

telefonhívásokat a szomszédoktól. 

Ellie csendesen nevetgélt, amint elképzelte, hogy a legközelebbi 

szomszéd, vagyis Flynn áttelefonál: mégis mi folyik Luckenham 

House-ban? Azután eszébe jutott valami. Mi lenne, ha ő Ranhez 



költözne, míg Grace és Demi Flynn-nél lakik? Mi sem természetesebb, 

legalábbis az lesz, amint kifundálta hozzá az érveit. Holnap úgyis 

találkozója van Rannel. Mosolyogva nyomta rá a fogkrémet a kefére. 

Még mindig maradt némi esélye annak a futó kalandnak, ha 

hajszálvékony is. 

Ellie elhatározta, hogy ezen a napon visszafogott lesz. Nem tépi le a 

ruhát se magáról, se Ranről, és mellőzi a méltatlan viselkedésformákat. 

Ám akaratlanul is zakatolni kezdett a szíve, ha arra gondolt, hogy 

viszontlátja a restaurátort, s akaratlanul is nagy gondot fordított az 

öltözködésére – hasztalan, hiszen úgyis piszkos munkát fog végezni, tán 

egész nap a műterem padlóját söprögetheti. Nagyon kedvelte Rant. 

Őszintén szólva, talán bele is szeretett, de a férfi nem szereti viszont. Ez 

szomorú, Ellie valamelyest mégis megkönnyebbült attól, hogy 

bevallotta magának az érzéseit. És legalább láthatja végre imádata 

tárgyát. Az Edward által elhagyott Grace-re gondolt, aki tikkasztóan 

sokáig szerette a férjét még azután is, hogy az méltatlannak bizonyult 

rá. 

Alig érintette a csengőt, Ran már be is engedte. – Adok magának 

kulcsot – mondta. – Hogy szabadon járhasson ki-be. 

– Köszönöm – mondta Ellie. Úgy érezte, ez már előrelépés. 

– Végtére is – folytatta a restaurátor, agyoncsapva előző 

kijelentésének hatását – nem biztos, hogy mindig itt leszek, amikor jön. 

– Tulajdonképpen… – Ellie az ajkába harapott a másik nézésétől. 

Nem volt kész terv a tarsolyában, hogy miként kéredzkedjen be hozzá. 

Talán az lesz a legjobb, ha nem kertel. 

– Mi az? 

– Azon tűnődtem… Arról van szó… szálláshelyet keresek pár napra. 

Luckenham House-ból ki kell költöznünk, míg kezelik a korhadást. 



– Továbbá – folytatta, mikor a férfi nem felelt – a teherbe esésem 

felfedezése óta nem jártam orvosnál, mert Bathban vagyok bejelentve. 

Innen fel tudnám keresni a doktornőt. – Mosolygott, és remélte, hogy 

Ran nem mutat rá: ha eredetileg ingázni akart, miért nem keresi fel az 

orvosát, aztán megy vissza Luckenham House-ba, amint a korhadás 

problémája megoldódott? 

– A többiekkel mi lesz? 

– Grace Flynn-nél fog lakni. – Demiről nem tett említést, különben 

Ran, helyesen, még megjegyezhetné, hogy ha Grace-nek és Deminek 

jut hely Flynn-nél, akkor talán Ellie-nek is akad. 

– Tehát itt akar maradni? – A restaurátor arckifejezése őrjítően 

kifürkészhetetlen volt. 

– Ha nem bánja. Persze nem vagyok rászorulva, csak éppen… a 

szüleim mérföldekre laknak, és… 

– Nos, azt hiszem, rendben van – vágott a szavába Ran, és 

meglehetős szigorúan nézett rá, mintha így figyelmeztetné, hogy 

tartózkodjék mindennemű huncutságtól. – Mikor szeretne jönni? 

– A munkálatok hétfőn kezdődnek. 

– Aznap úgyis jön, úgyhogy csak hozza magával a holmiját. 

– Jó. – Egyszerre minden klappolt. Lehet, hogy ez jó előjel. 

– Készítene valami innivalót, mielőtt munkához látunk? Hozza majd 

be, de az isten szerelmére, nehogy kilötykölje! 

A táblák a hátukon feküdtek egy öreg lepedőn. 

– Még nem nyúltam hozzájuk. Előbb át akartam gondolni, hogyan is 

fogjak neki. 

– Mit kezd a korhadással? Lepermetezi valami vegyszerrel? 

Luckenham House-ban, azt hiszem, arra készülnek. 



– Nem, dehogy. Füstsátort készítek, amelybe nitrogént vezetek. Az 

minden élőt elpusztít. 

Ellie megborzongott. – Mire gondol? 

– Elsősorban a szúra. 

Ellie szemügyre vette a mesteri ecsetvonásokat, megcsodálta a 

figurák lábainál szerteszórt kicsiny virágok és madarak finom 

részletgazdagságát. – Gondolja, hogy igazán értékesek? 

– Talán felbecsülhetetlenül. Jóllehet bizonyos helyeken nagyon rossz 

állapotban vannak, legalább nem rögzítették őket favázra, hogy ne 

tudjon elmozdulni a fa. 

– Azt nem szabad? 

– Nem. A fának hely kell, hogy mozoghasson – mondta Ran 

komoran, de azzal a szellemdús éllel a hangjában, amit Ellie a 

restaurátor szexepiljének tartott. – Sajnos a szignó hiányzik – folytatta a 

férfi. – Volt pár kezdőbetű, de az egyik a szó szoros értelmében szét van 

rágva. 

– Hol van? Én talán ki tudom venni. 

– Mert nem olyan vén és ősz, mint jómagam? 

Ellie mosolygott, örült, hogy visszatértek az ismerős terepre. – Maga 

mondta! Csak szeretném megnézni. 

A restaurátor megmutatta neki a helyet. Tisztán látszott egy R betű, a 

második betű meg leginkább C-re hasonlított, de akár légypiszok is 

lehetett. – Ez akkor azt jelenti, hogy soha nem tudjuk meg, ki festette 

őket? 

– Nem, dehogy. Mindössze időbe telik kideríteni. 

– Növelné az értéküket, ha ismernénk az alkotót, ugye? 

– Jelentősen. Az is sokat segítene, ha ismernénk a festmények 

eredetét, például, hogy hogyan kerültek a házba. 

– És hogy akarja kideríteni mindezt? 



– Én sehogy. Majd maga. – A restaurátor hangja szenvtelen maradt, 

mintha mi se lenne egyszerűbb. 

– Hogy én? De nekem fogalmam sincs ezekről a dolgokról. Nem 

inkább egy szakértőre lenne szükség? 

– Nem. Én csak irányt mutatok, a hangyamunka már a magáé. Jó 

gyakorlás lesz, ha csakugyan érdekli a szakma. 

– Hol kezdjem? 

– A Witt Libraryben, ami a Courtauld Intézet része Somerset House-

ban. 

– Na és ott? 

– A legtöbb angol művész szerepel az archívumukban. Végig kell 

néznie az összes olyat, akinek R-rel kezdődik a keresztneve, hátha talál 

valamit, ami összecseng azzal, amit tudunk. 

– Hisz nem tudunk semmit! 

Ran megrázta a fejét. – Van egy hozzávetőleges dátumunk – a képek 

úgy száz-kétszáz évvel ezelőtt készülhettek –, van egy helyszínünk meg 

egy témánk. 

– De én erre nem vagyok képesítve! Művész vagyok, nem történész! 

– Nézze, akar tenni valamit ezekért a táblákért, vagy sem? – A 

tekintete megint szigorúra vált, s ez kizökkentette a lányt. – Nincs időm, 

hogy magam végezzem el a kutatást, és ingyen dolgozom a táblákon, 

pedig sorban állnak a kuncsaftjaim. Nem ruccanhatok át Londonba, 

hogy napokat töltsék a kutatással. 

– Bocsásson meg. Én igazából… – nem is a munkán gondolkodtam. 

Ellie bűnbánóan lesütötte a szemét. 

– Akkor hát lásson hozzá! És ki is porszívózhatna. 

– A tanítványa vagyok, nem a bejárónője! 

– A tanítvány legkevesebb hét évig rabszolga! Ja, és kérjen időpontot 

az orvosánál. 



– Igenis – mondta Ellie, és próbált nem nevetni. 

Mire Ellie aznap este visszaért Luckenham House-ba, nem csupán 

kitakarította Ran házát, de azt is kipróbálhatta, milyen szikével 

ragasztót kapirgálni – idegölő, neki éppúgy, mint Rannek, és volt már 

egy halom jegyzete a táblákról. Alig várta, hogy elmondhassa Grace-

nek: ebben a korszakban minden táblát egy bizonyos testvérpártól 

lehetett beszerezni, akik lengyel tölgyfát importáltak, amiből az 

következik, hogy a művész nem csak ráfestett a spalettára, de 

valószínűleg saját kezűleg tette fel. Jól látszott a szögek nyoma. 

Örült, hogy a konyhában találja Grace-t, és máris rázúdíthatja a 

boldogságát. – Bámulatos napom volt! – újságolta. – Ran olyan 

izgalmas! 

Grace mosolyogva tette tel a kannát. – Tudom, már világossá tetted 

iránta való érzéseidet. 

– Nem úgy értem! Hanem mint konzervátor! Annyi mindent mesélt! 

– Azt hittem, Ran restaurátor. 

Ellie megrázta a fejét. – Amit Ran csinál, az inkább konzerválása 

annak, ami adva van, tartósítás, hogy megakadályozza a további 

romlást. Restaurál is, de a festményrestaurátor kifejezést általában nem 

kedvelik. 

– Ezek már a mester szavai. 

– Hidd csak el! Olyan édes, amikor szigorú! Bárcsak beadná a 

derekát és odavenne maga mellé – fejezte be sóvárogva. 

– Azt hittem, te ennél többet akarsz tőle – mondta Grace, immár 

komolyabban. 

– Hát igen, de ha azt nem kaphatom meg, és együtt dolgozhatom 

vele, még tisztes karriert is csinálhatok. 

– Nem kell ehhez egyetemet végezni? 



– Nem árt, de annyira jó lenne egyszerűen csak figyelni őt munka 

közben! – Feltekintett Grace-re. – Tudom, hogy azt hiszed, teljesen 

belezúgtam, de én azt is szeretem, amit a hivatásának tekint. Emlékszel, 

milyen heves vita robbant ki Michelangelo Dávid-szobrának 

restaurálásakor? 

– Nem. 

– A konzervátor visszalépett, elállva a világ legnagyszerűbb 

lehetőségétől, mert valami felsőbb hatóság rá akarta venni, hogy 

olyasmit tegyen a szoborral, ami őszerinte kárt tehetett volna benne. 

– Borzasztó. – Grace próbált kellő mértékben felháborodni, de nem 

járt sikerrel. 

– Olyan lenyűgöző ez a szakma! Tudtad, hogy az indiánsárgát 

eredetileg mangóval táplált tehenek vizeletéből állították elő? – 

Összeráncolta a homlokát, agya túlterhelődött az információáradatban. 

– Vagy ez csak mítosz? Akárhogy is, lebilincselő ez az egész. Alig 

várom, hogy holnapután visszamenjek. – Homlokráncolás. – Furcsa, 

mik derülnek ki néha. Soha nem merült fel bennem, hogy a 

képkonzerválás érdekes is lehet. Ha nem találjuk meg a táblákat, egy 

árva gondolatot se vesztegetek rá. De most, hogy találkoztam Rannel, 

rájöttem, hogy borzasztóan érdekes. Lelkesedni azt tudok. 

– Örülök neki. De túl sok időt szentelsz nekem meg a tábláknak. 

– Mindenképp megtenném, Grace. Csak nem számítottam rá, hogy 

ilyen érdekes lesz. Ha meg tudom győzni Rant, hogy vegyen maga 

mellé, még a baba mellett is folytathatom. 

– Szívesen vigyázok a kicsire, míg dolgozol – ajánlkozott Grace. – 

Imádom a babákat. 

– Hamarosan talán neked is lesz – emlékeztette Ellie egy huncut 

mosollyal. 



Grace rémületében a mennyezetre emelte a tekintetét. – Remélem, 

nem! Mennyi idő kell, hogy kiderüljön, terhes-e az ember? 

– Nem így értettem! Persze nincs kizárva, de én arra gondoltam, 

hogy te meg Flynn esetleg… összejöttök. – Először azt akarta mondani: 

„összeházasodtok”, de visszanyelte. 

Grace sóhajtott. – Nem tudom. Tényleg. És nem is akarok beszélni 

róla. Talán csak szalmaláng. 

– Értem. És megértem. – De Ellie nem értette meg. Szószátyár ember 

lévén, Grace helyében ő minden egyes mondatot ki akart volna 

tárgyalni, amit Flynn-nel váltottak, hogy együtt minden csepp jelentést 

kisajtoljanak. – Egyébként – tette hozzá – megszerveztem, hogy Rannél 

lakhassam a kiköltözés ideje alatt. Nem baj? 

– Ó! Dehogy baj. Demi még mindig ott lesz nekem gardedámnak. 

– Gardedámra van szükséged? 

– Nem! – Grace hangján meghökkenés érződött. – Persze hogy 

nincs. Csak éppen… 

– Mi az? – akarta tudni Ellie; fogytán volt a tapintata. – Mi folyik 

köztetek Flynn-nel? 

– Semmi. Mi csak… 

– Flynn tündéri pasi, Grace, nem találsz hozzá hasonlót minden 

bokorban! 

Grace zavartnak látszott. – Csak nem szeretném elhamarkodni. Ha 

egyedül laknék nála, a házában, úgy érezném, hogy belekényszerítem 

valamibe. Nagyon rosszul házasodott, és zűrösen vált el. Nem hiszem, 

hogy máris el akarja kötelezni magát. Én meg Edward után… 

– Véleményem szerint Edward lejárt lemez. És miből gondolod, 

hogy Flynn nem akarja elkötelezni magát? Nekem nagyon is lelkesnek 

tűnik. 



– Akkor talán én nem állok rá készen. Mindegy, ott lesz velem Demi, 

úgyhogy semmi baj. 

– Világos – mondta Ellie, és eltökélte, hogy Demi márpedig nem lesz 

ott. Még jót is fog tenni neki, ha egy kis időt az anyjánál tölt, míg a ház 

toxikus övezet. Grace-nek kezdőlökésre van szüksége, s ha Demi 

jelenlétében nem kapja meg ezt a lökést, akkor Demi nem lesz jelen. 

Demi imádja Grace-t, és tartozik neki. Így aztán Ellie biztosra vette, 

hogy ha elmagyarázza neki a helyzet állását, Demi, ha nem is boldogan, 

bele fog törődni, hogy vissza kell mennie az anyjához. 



HUSZONEGYEDIK FEJEZET 

A következő hétfő reggel összegyűltek Luckenham House halljában. 

– Jól van, Demi. Mindent bepakoltál, ami kell estére? 

Demi bólintott. Ő és Ellie még nem említették Grace-nek, hogy 

Demi az anyjánál fog lakni. Nem akarták, hogy pánikba essen. 

– Rendben. Szálljunk be a kocsiba. Én még visszajövök, miután 

kitettelek a busznál, beengedem az embereket, aztán elhurcolkodom. – 

Összeráncolta a homlokát. 

– Nincs szívem elmenni! Kegyetlenségnek tűnik magára hagyni a 

házat egy ilyen komoly beavatkozás előtt. 

– Ez nem valami kisállat, Grace, hanem egy ház – nyugtatta Ellie, 

aki tele volt izgalommal attól, hogy Ranhez költözik. 

– Számomra olyan, mintha ember volna – mondta Grace. – Vagy 

valami olyasféle – tette hozzá, mikor rájött, hogy ez egy kissé 

érzelgősen hangzott. – De jobb lesz sietni, különben lekésed a buszt. 

– Szia, ház! – köszönt Demi. – Hamarosan találkozunk! 

Majdnem ott voltak már a buszmegállónál, amikor a lány, mintegy 

mellékesen, megjegyezte: – Igaz is, Grace. Arra gondoltam, hogy pár 

napra anyámhoz költözöm. Suli után eljön értem. 

– Mi van? Demi! Miért nem szóltál? Különben is, azt hittem, anyád 

átalakította a szobádat tornateremnek! – Grace lassított, hogy az új 

krízisre összpontosítson. Azonkívül, hogy nem akart egymagában 



odaköltözni Flynnhez, szörnyű kétely ébredt benne: Demi tényleg az 

anyjához költözik, vagy titokban vissza akar menni Rickhez? Hogy 

deríthetné ki az igazat anélkül, hogy úgy ne lássék, mintha nem bízna 

Demiben? – Nem hittem volna, hogy hazakívánkozol. 

– Van otthon vendégszoba, és arra gondoltam, nem árt, ha anyámmal 

is vagyok egy kicsit. Hadd lássa, hogy jól tanulok, meg ilyesmi. 

– Demi… 

– Minden oké, Grace. Anya tényleg eljön értem. Rá is telefonálhatsz, 

ha gondolod. A minap felhívtam. Ellie javaslatára. Azt mondta, ha 

szabad akaratomból hazamegyek pár napra, anyám el lesz bűvölve, és 

kevesebbet fog aggódni. 

Grace agyában a felismerés szikrája villant. Szóval Ellie javaslatára? 

Hmm. Nyilván nem csak az a cél, hogy anya és lánya jól érezze magát 

együtt. 

– Ugye nem arra megy ki a játék, hogy odadobjatok engem Flynn-

nek? 

Demi maga volt az ártatlanság, ahogy ránézett. – Grace! Ezt 

feltételezed rólunk? 

– Igen! Na, igyekezz. Ott jön a buszod. 

Grace lassan, magában merengve hajtott a városközpont felé. Helyes 

dolog Flynnhez költöznie így, hogy a többiek nem lesznek ott? De úgy 

is megfogalmazhatjuk, és ez még súlyosabb kérdés: hogyan mondja el 

Flynn-nek, hogy a többiek nélkül nem költözik hozzá? Flynn elég 

erőszakos volt, amikor elvitte őt vacsorázni, és ő először 

visszautasította nagyvonalú ajánlatát. Nem félt tőle, arra soha nem lenne 

képes, mégis ijesztőnek találta a gondolatot, hogy el kéne magyaráznia 

neki: inkább kivesz egy motelszobát, mint hogy néhány éjszakát Flynn 

otthonában töltsön. 



– Néha arra gondolok, hogy a viktoriánus korban kellett volna élnem 

– dünnyögte, miközben szabad helyet keresett a parkoló kocsisorai 

közt. – Akkor nem lenne ez a felhajtás! Szépen együtt élnénk a 

korhadással. Ah! Végre egy hely! 

Ahogy lezárta a kocsit, azon tűnődött, a téboly jele-e, ha az ember 

magában beszél, de senki nem kapja rajta. 

Első útja a bankba vezetett, ahol kivette az ékszereit a széfből. 

Azután találkája volt egy ékszerésszel, aki felbecsüli, majd pedig eladja 

őket. Grace úgy vélte, legalább ötezer fontot érhetnek. 

Eddig a terv. De hogyan teremtsen elő húszezer fontot egyetlen hét 

leforgása alatt? Ez lehetetlen. Hirtelen valós alternatívának tűnt, hogy 

hitelezőhöz kell fordulnia, amit korábban visszakézből elutasított volna. 

Két órával később visszahajtott a házhoz; ekkor már tudta, hogy 

semmi sem éri meg az árát, mert vagy túl modern, vagy túl régi, vagy 

divatjamúlt, ám az ötezer font megközelítőleg helyes becslésnek 

bizonyult. Ami a pénz többi részét illeti, Grace arra gondolt, eladhatná a 

kert egy részét. Talán jól jönne valakinek, aki csirkét vagy kecskét tart. 

De ki fizetne több ezer fontot nyamvadt pár négyzetyardért? Senki. 

Amikor megérkezett a házhoz, az emberek már ott voltak, éppen a 

furgonjukból rakodtak ki. Védőöltözéket és maszkot is hoztak. Az 

egész rendkívül baljósnak tűnt. És furcsamód Flynn barátja, Pete is ott 

volt. 

– Flynn megkért, hogy jöjjek át és kössem be a Rayburnt – közölte. 

– Kedves tőle – mondta Grace, és azon töprengett, hogy fogja 

kifizetni még Pete-et is. 

– Ő odahaza várja magát – folytatta Pete. 

– Igazán? Máris megyek, amint eligazítottam az embereket. – 

Mosolyogni igyekezett, ahogy a brigádvezető megindult felé, ám ez 



éppoly hasztalan próbálkozás volt, mint ha valaki örömöt színlel, 

amikor a fogorvos fúróval a kézben arra kéri, hogy tátsa ki jól. 



HUSZONKETTEDIK FEJEZET 

Grace néhány pillanatig még a kocsiban maradt, hogy felkészítse 

magát a Flynn ajtaján való kopogtatásra. Hosszabban is elidőzött volna, 

de a férfi kilépett a házból, és körbejárta a kocsit. Attól való féltében, 

hogy mindjárt kirángatják a volán mögül, Grace inkább önként kiszállt. 

– Szervusz, Flynn – mondta szégyenben égve. 

– Szervusz. Jaj, de jó látni! – Átfonta a karjával, és szorosan 

magához ölelte. – Gyere be. 

Nagyon kellemes, ha így fogadják az embert, állapította meg 

magában Grace, ahogy felkapta a kézitáskáját meg a postáját, miközben 

Flynn kivette a táskáját a csomagtartóból. 

– Csak aztán nehogy hozzászokjak – mondta ki fennhangon. 

– Mihez? – kiáltotta oda Flynn a küszöbről. 

– A személyre szabott kiszolgáláshoz – kiáltott vissza Grace. – Nem 

szokhatok hozzá. – Meggyőző hatású hazugság; Grace elmosolyodott. 

– Nem látom be, miért – mondta Flynn, ahogy Grace melléje lépett. 

Olyan volt, mintha arra válaszolna, amire Grace csak gondolt, de nem 

mondta ki. 

– Azt mondod, fel kéne fogadnom egy komornyikot Luckenham 

House-ba? – kérdezte a nő. 

Flynn beterelte a konyhába. – Nem szükségképpen. De nem baj, ha 

olykor-olykor akad valaki, aki viszi a táskádat. Kávét? 



– Igen, kérek. Mellesleg találkoztam Pete-tel. 

– Á. 

– Azt mondta, te küldted, hogy kösse be a Rayburnt. Hagynod kell, 

hogy én fizessem ki, ha végzett. 

– Ajándéknak szántam. 

– Nem – tiltakozott Grace erélyesen. – Szó se lehet róla. Ki tudom 

fizetni. Eleve tőled kaptam a tűzhelyet, és te szerelted be, hogy tudjunk 

rajta főzni. Nem kell még be is kötnöd. Mármint, nem szó szerint. – 

Nevetett, azt remélvén, hogy ez a téma, hogy melyikük fizeti a 

beköttetést, egyenértékű azzal, hogy melyikük fizeti az ebédet a 

kocsmában. 

– Magam is megcsinálhattam volna. Végeztem már hasonló munkát, 

nem is egyszer. Tulajdonképpen – mondta Flynn, ahogy kávébabot 

szórt a darálóba – alig van olyasmi munka, amit ne tudnék elvégezni. 

Villanyszerelés, vízszerelés, építkezés, asztalosmunka, jöhet bármi. 

– Akkor te egy hasznos ember vagy. 

– Igen, az. – Flynn rászegezte a tekintetét, mintha azt várná tőle, 

hogy olvasson a sorok között. 

– Kár, hogy a korhadást nem tudod megszüntetni. 

– Azzal is elbánnék, csak nem ilyen méretekben. Beszéltem Pete-tel. 

Ő is látta a házat, és egyetértett, hogy szakértőt kell hívni, különösen, ha 

történelmi múltú épületről van szó. – Megdarálta a kávét, és Grace leült, 

hogy unottan átböngéssze a postáját, hátha akad közte valami 

érdemleges. 

– Hát igen. 

– De természetesen iszonyú sokba kerül. 

Grace feltekintett. – Ebből az egy szempontból a nővéremnek volt 

egy jó húzása! Referenciának fogják használni Luckenham House-t – 

gondolom, azért, mert szép a ház, és tényleg nagyon erősen korhad és 



képzeld csak, Allegra lealkudott ötezret az árból! Én erre képtelen 

lettem volna. Reménytelen eset vagyok, ha alkudozni kell. Persze végül 

is nekünk kellett alkalmazkodnunk. Valaki lemondta nekik, ezért jöttek 

most. 

– Na és hogy fogod kifizetni őket? – kérdezte Flynn társalgási 

hangnemben. 

Grace meghökkenve nézett rá. – Megoldom! Most adtam el az összes 

ékszerem. 

– Ne mondd! Minden darabot? 

– Sose hordtam őket. Mikor Edward elment, minden ékszert betettem 

a bankba. – Lesütötte a szemét, ahogy eszébe jutott, hogy mindentől 

meg akart szabadulni, amit a férje valamikor szerelmi zálogba adott, s 

ami ennek a szerelemnek az elmúlására emlékeztetné. 

– Harmincezret érő ékszerek? Jól mehet Edwardnak. 

Grace nevetett. – Nem! Harmincezret azért nem kaptam értük, de 

ötöt igen. Az is jó pénz. 

– Meghiszem azt. – Flynn egy pillanatig lenyűgözve hallgatott, csak 

azután folytatta: – Na és miből fizeted ki a többit? 

– Majd kifizetem valahogy! Egyébként semmi közöd hozzá. – Grace 

érezte, hogy elpirul, és miközben azon tűnődött, hogy goromba volt-e, 

vagy sem, az egész beszélgetést a fenébe kívánta. 

– Pedig igenis van közöm hozzád – mondta halkan Flynn. 

– Valóban? 

Flynn bólintott, és tálcán az asztalhoz vitte a kávét. – Fontos nekem, 

hogy mi történik veled. 

– Ó. 

– Ezért is szeretném kölcsönadni neked – odaadnám csak úgy, de 

tudom, hogy nem fogadnád el – a pénzt a korhadás kezelésére. Tudom, 

hogy a nővéredtől nem szívesen kérnél. 



– Honnét veszed, hogy nincs elegendő összeg a bankszámlámon? – 

Grace hamis felháborodással próbálta kendőzni a zavarát. 

– Nem rendeznél borkóstoló esteket tealádákon szorongva, és nem 

adnád el az ékszereidet, ha lenne pénzed. Kérsz tejet? 

– Csak cukrot. – Talán épp egy csésze erős kávéra van szüksége 

ahhoz, hogy megbirkózzon Flynn-nel. Sokkal egyszerűbb lenne a 

helyzet, ha nem feküdtek volna le egymással. Bár amikor felpillantott a 

kávéját szürcsölő Flynnre, látta rajta, hogy tökéletesen nyugodt. Csak ő 

feszengett, mert nem tudta, hogyan viselkedjen. Nem tudta, hogy a férfi 

külön szobát szán neki – ő ebben reménykedett –, vagy készpénznek 

veszi, hogy egy szobában alszik vele? 

– Most el kell ugranom valahová – mondta Flynn. – Hadd mutassam 

meg a szobádat, hogy ki tudj pakolni, aztán elviszlek ebédelni. 

– Folyton enni viszel. Egyszer már én is főzhetnék neked valamit – 

mondta Grace, megkönnyebbülten a közvetett információtól, hogy saját 

szobája lesz. 

– Tudsz főzni? 

– Nem – nevetett Grace. – A sajtos pirítós megfelel? 

– Fenséges lenne, én azonban valami kiadósabbra gondoltam, és van 

egy új étterem, amit szeretnék kipróbálni. Nincs túl közel, de szerintem 

megéri. 

– Elkényeztetsz. Ha étterembe megyünk, ragaszkodom hozzá, hogy 

én fizetek. Rajtam a sor. 

Flynn rátette a kezét az arcára, és megcsókolta. – Nem – mondta 

határozottan, és Grace újból elpirult. – Most gyere fel. Megmutatom a 

vendéglakosztályt. 

A vendéglakosztály lenyűgöző volt, szemlátomást Flynn büszkesége. 

Volt benne egy hálószoba irdatlan nagy franciaággyal, meg egy 

zuhannyal és különálló káddal felszerelt fürdőszoba. A lakosztályhoz 



tartozott továbbá egy kisebb öltözködőszoba, ami a jelek szerint 

kihasználatlan volt, ám így is bűbájos. Kis toile de jouy mintás, támlás 

szék állt a sarokban. 

– Káprázatos! Minden színt és anyagot te választottál? 

Flynn megrázta a fejét. – Megbíztam egy lakberendezőt, jó drága, de 

nagyon érti a dolgát. Kitűnő munkát végzett a hölgy. 

– Egyetértek – mondta Grace, és tudta, hogy kiérezni némi 

féltékenységet a hangjából. – Kiváló az ízlése. 

– Akárcsak nekem. Értékelem az élet szépségeit. 

Ekkor átölelte Grace-t, és szájon csókolta, hosszan és erősen. 

Amikor eleresztette, Grace alig kapott levegőt, s (bár vonakodva 

ismerte be) kész volt beszennyezni a makulátlanul tiszta, fehér 

ágytakarót némi tisztátalan szenvedéllyel. 

Magára maradván a házban, Grace visszaballagott az alsó szintre. 

Most, hogy Flynn elment, újra azon kezdett idegeskedni, hogy miből 

fogja kifizetni a munkásokat. Oda se figyelve szortírozta a postáját, 

aztán megakadt valamin a tekintete. Így adódott, hogy legnagyobb 

ámulatára és elégedettségére megoldotta a problémát, mielőtt Flynn 

visszatért, hogy ebédelni vigye. Az aggódás terhétől szabadon, még ha 

csak ideig-óráig is, dévaj hangulatba jött. 

– Szeretem, ha kényeztetnek – mondta, amikor Flynn kinyitotta neki 

a kocsi ajtaját, s ő beszállt. 

– Ha nem lennék olyan éhes, rendesen elkényeztetnélek – mordult fel 

Flynn, mielőtt vágyait szublimálva gázt adott, és zajos 

kerékcsikorgással elindította erőteljes autóját. 

Ellie-nek jól alakultak a dolgai Bathban. Behurcolkodott abba a 

szobába, ahol a legutóbb aludt, felrázta a paplant, és amennyire lehetett, 

berendezkedett. Azután elmosogatott, és az összes szobát kiporszívózta. 



Kivéve a műtermet. Nem kis bátorság kellett hozzá, hogy merjen 

bekopogtatni az ajtón Ranhez. 

– Idebent tehetek valamit? – Ellie benézett a szobába, és eltűnődött, 

vajon mikor tisztítottak itt utoljára ablakot. – Egy gyors porszívózás? 

Ablaktisztítás? Vagy lesikálhatnám az állványon lévő festményt 

fehérítővel és szódával. 

Ran nem értékelte a tréfát. – Kért már időpontot az orvosánál? 

– Nem, én… – hebegett Ellie. Nyeglesége elillant, s bár nem volt rá 

oka, úgy érezte magát, mint akit tetten értek. 

– Akkor tegye meg most. Az egyik oka annak, hogy ideköltözött, 

éppen az volt, hogy felkeresse az orvosát. Utána megnézheti, hogyan 

dolgozom – tette hozzá, mintha a lánynak jutalomra volna szüksége. 

Ellie elvigyorodott. Igazán kedvelte Rant. Azt eddig is tudta, hogy 

meg van veszve érte, az viszont már meglepte, hogy kedveli is. Mialatt 

a készülékhez sétált, hogy felüsse a telefonkönyvet, eltöprengett, vajon 

nem azért szeretett-e bele, mert lelke legrejtettebb mélyén a restaurátor 

rendes fazon, aztán ímmel-ámmal belátta, hogy nem. Alighanem egy 

varangyos békába is bele tudna szeretni, csak legyen olyan szexi és 

vonzó, mint Ran. Talán a feldúlt hormonjai tehetnek róla. De Ran vajon 

mit érez iránta? Csupán kedves próbál lenni, vagy egy egészen kicsit 

azért tetszik neki? 

A recepciós azt mondta, ha negyedórán belül be tud érni a rendelőbe, 

akkor fogadhatja a doktornő. Valaki lemondta az előjegyzését. – 

Amennyiben arra gyanakszik, hogy terhes, hozzon magával 

vizeletmintát – tette hozzá. 

Mivel Ellie tudta, hogy terhes, épp az egyik konyhaszekrényt túrta át 

ürülőben lévő lekvárosüvegért, amikor Ran bejött. – Azonnal oda kell 

mennem. Meg fogja még enni ezt a brandys-mandulás baracklekvárt? 



Kéne az üveg, és amúgy is elkezdett penészedni. Át kell néznem a 

szekrényeit. Rémes ez a kupi. 

– Szolgálja ki magát. 

– Óhajtja, hogy az orvos után be is vásároljak? Nincs kenyér, alig 

van tej, és nincs Marmite. 

– Nem szeretem a Marmite-ot. 

– De én igen. És a mosogatószer is fogyóban van. – Ellie kikaparta a 

lekvár maradékát a kukába, és nekiállt elmosni az üveget. – Istenem, el 

fogok késni! 

– Mire kell a lekvárosüveg? 

– Ne kérdezze, vagy használja a fantáziáját – legyintett felé 

türelmetlenül a lány. 

– Mikor esett teherbe? – kérdezte a doktornő, miután hideg kezével 

végigtapogatta Ellie hasát. 

– Nem vagyok benne biztos. Nem volt betervezve. Talán karácsony 

előtt – mondta Ellie pironkodva, bár cseppet sem szégyellte magát. 

– Ultrahanggal is meg kéne nézni, hogy megállapítsuk a terhesség 

előrehaladtát. De egészében véve ön jól van, a vérnyomása rendben. Jól 

tette, hogy hozott vizeletmintát. 

– A recepciós szólt, hogy hozzak, mikor megemlítettem, hogy terhes 

vagyok és vizsgálatra jönnék. 

A doktornő felnevetett. – A recepciósunk nagyon érti a dolgát. A 

kérdésekre az igazat válaszolta, ugye? Nem dohányzik, és nem iszik 

sokat. 

– Továbbá nem eszem lágy sajtot, és nem nyúlok macskaalomhoz. 

– Helyes. Látom, a szakirodalmat is ismeri. 

– Igazából nem – vallotta be Ellie –, de tájékozódni fogok. 



– Előjegyzem magát ultrahangvizsgálatra, és kap időpontot a 

szülésznőhöz. Hol szeretné világra hozni a babát? 

Ellie-t meghökkentette a kérdés. Még nem gondolt bele, hogy szülnie 

is kell majd; a terhességgel épp elég volt megbirkózni. 

– Hát, gondolom, itt. Vagy otthon? – Attól függ, hogy Luckenham 

House méreganyag-mentes lesz-e őszre. 

– Nos, én nem akadályozhatom meg, hogy otthon szüljön, de nem 

javaslom. A szülés rengeteg vérrel jár, ami, ha a mennyiségét tekintjük, 

nem sok, laikusok számára mégis sokkoló lehet, és nekünk sokkal 

nehezebb a dolgunk, ha netán félresikerülne valami. A világítás is 

problémás szokott lenni, hacsak nincsenek a házában ívlámpák. 

Szeretné, ha a partnere is jelen lenne az eseményen? 

– Nekem nincs partnerem, se ívlámpáim. Úgyhogy talán mégiscsak 

jobb lesz a kórházban szülni. 

A doktornő megpaskolta a kezét. – Okos döntés. Na, nézzük csak, az 

adatai stimmelnek? Cím, telefonszám, miegymás? Értesítem önt, amint 

megvan az időpont az ultrahangra. 

– Már nem a régi címemen lakom. Tulajdonképpen most két címem 

is van… 

A doktornő végtelenül kedves volt. Nem mondott vagy tett olyat, 

ami kényelmetlenül érinthette volna Ellie-t, ő mégis feszengett. 

Biztosan a Ran iránti érzései miatt, gondolkozott útban a kocsi felé. Azt 

akarta mondani, hogy a restaurátor címén lakik, mert pár napig így is 

volt. Ám kettőjük társulása igencsak rövidre szabott, olyan múló dolgok 

fűzik össze őket, mint a Marmite vagy a mosogatószer. Ellie mély 

sóhajtással kitolatott a parkolóhelyről, és a szupermarket felé vette az 

irányt. Mit főzzön este Rannek?, tűnődött. Mitől fog a férfi azonnal és 

halálosan beleszeretni? Semmi olyantól, ami a sütőből jön ki, állapította 

meg bánatosan, de próbálkozni attól még lehet. 



– Hogy ment? – kérdezte Ran, ahogy Ellie behordta a 

bevásárlószatyrokat a házba. Ran kivette a terhet a kezéből. 

– Remekül. Jól vagyok. Megyek majd ultrahangra, és nagyon szép 

marhahúst vettem vacsorára. Akciós volt – tette hozzá. 

– Jó. Terhes nőnek kell is a vörös hús. 

– Maga sokat tud a terhességről. 

– Lánytestvérek – mondta Ran, mintha ez mindent megmagyarázna. 

– Egyébként örülök, hogy jól van, mert szeretném, ha holnap elmenne 

Londonba, és végezne egy kis kutatást. 

Ellie steaket készített pirított burgonyával meg párolt spenóttal. Be 

kellett látnia, hogy az étel kiválóan sikerült. Sokat fáradt a főzéssel, 

ugyanis ez volt az első közös vacsorájuk, és Ellie titkon igencsak 

büszke volt az eredményre. Desszertnek megpárolt néhány 

sárgabarackot és aszalt szilvát, és rumot locsolt a sziruphoz, melyet 

forrón kell majd tálalni créme fraiche-sel elkevert mascarponéval. 

Nem volt benne biztos, hogy a mascarpone lágy sajtnak számít-e, 

vagyis fogyaszthatják-e állapotos nők, ezért ő csak egy keveset 

szándékozott enni belőle, de remélte, hogy Rannek ízleni fog. A 

restaurátor már kinyitott egy üveg bort a steak mellé, de Ellie nem ivott. 

– Nem ettem ilyen felséges steaket, mióta utoljára Franciaországban 

jártam – mondta Ran, ahogy beledöfte a villáját egy darab húsba, 

melynek a közepe tökéletesen rózsaszínlett, a külseje pedig enyhén át 

volt pirulva. 

Ellie elvörösödött, és elkönyvelte a sikert. – Akkor tanultam meg 

steaket készíteni, amikor au pairként dolgoztam Franciaországban. És 

azt hiszem, akkor kezdtem igazán értékelni az ételeket. Örülök, hogy 

ízlik. Vegyen krumplit. 



Ran felemelte a tálat, és a tányérjára lapátolta a krumpli felét. – 

Feltétlenül szóljon, hogy fizessem majd ki magának ezt a vacsorát a 

kasszából. 

– Nem! A vendégem, köszönetképpen azért, hogy itt lehetek. 

– Ellie, maga így is épp eleget tesz köszönetképpen, nem szükséges 

még az ételért is fizetnie. Itt én fizetek magának azért, mert a 

tanítványom. 

– A szüleim adtak nekem egy kis pénzt, amikor megmondtam nekik, 

hogy terhes vagyok. – Hogy pontosan miért köti ezt a férfi orrára, Ellie 

nem tudta. Talán azt akarta érzékeltetni vele, hogy nem szorul rá a 

nagylelkűségére. 

– Miért? Ugye nem abortuszra adták a pénzt? – ráncolta Ran a 

szemöldökét. 

– Nem, dehogy. Legalábbis nem mondták ki. Csak el akartak 

távolítani otthonról. Anyám egyelőre nem bírja elviselni a 

nagymamaság gondolatát. Elképzelni egy csecsemőt, vagy ami még 

rosszabb, egy totyogó kisgyereket abban a házban… mindenkinek 

rémálom lenne. 

– Ó. Szóval Grace befogadta magát. 

– Nem egészen. Szüksége volt a társaságra. Nagyon magányos, 

mióta a férje elhagyta. 

– Szálegyedül abban az irdatlan házban, nem is csoda. 

– Aztán ott van Demi, akit a múltkor Grace-nek meg Flynn-nek 

kellett megmentenie. 

– Ő hogy jön a képbe? 

– Demi Grace mostohalánya. 

– Aha. 

– Nem jön ki jól az anyjával. 

– És most hol van? Ugyanott, ahol Grace és Flynn? 



– Nem. – Ellie bűntudatosan elvigyorodott.–Az anyjánál. Én vettem 

rá. Grace-nek és Flynn-nek szüksége van rá, hogy kettesben legyenek 

egy kicsit. – Szemöldökráncolva az órájára pillantott. – Vajon mit 

csinálnak most? 

– Feltehetően vacsoráznak. Grace és Flynn tud róla, hogy valaki 

manipulálja őket? 

– Nem hinném. Én egy szót se szóltam nekik, csak Demivel 

beszéltem. 

– És nem gondolja, hogy Flynn és Grace a maga segítsége nélkül is 

el tudják dönteni, hogy mit kezdjenek a saját életükkel? 

Ran nyilvánvalóan helyteleníti, hogy Ellie a kerítőnőt játssza, 

valószínűleg azért, mert ő se szívesen lenne szenvedő alany. – Én nem 

segítek nekik, és nem is manipulálom őket, csak a körülményeket… 

– Teszi kedvezőbbé? 

– Úgy valahogy. Grace nagyon félénk. Nehezebben nyitna egy férfi 

felé, ha a mostohalánya is ott van a közelben. Nem Demi miatt, ő 

nagyon aranyos, csak hát három ember az már tömeg. – Tartott tőle, 

hogy a restaurátor még félreérti a megjegyzéseit, és azt hiszi, hogy 

burkoltan kettejükre céloz, ezért inkább nem mondott többet. Miután a 

kezdeti próbálkozásai, hogy elcsábítsa Rant, látványos kudarcba 

fulladtak, Ellie igyekezett úgy tenni, mint aki végérvényesen feladta. 

– Alig evett valamit. 

– Nem vagyok éhes. 

– Hogyhogy? 

– Azt hiszem, fáradt vagyok a terhesség miatt, meg összességében is. 

– Ez egész jó indítéknak hangzott. Valójában azért nem volt étvágya, 

mert borzasztóan kívánta Rant, aki ott ült vele szemben, barátságos 

volt, nemritkán flörtöltek is, de a legkevesebb érdeklődést se mutatta 

iránta. Ez bármelyik lánynak elvenné az étvágyát. 



– Azért el tud utazni holnap Londonba? 

– Persze. Csak ki kell aludnom magam. 

Szünet ékelődött a beszélgetésbe, ahogy folytatták az evést, azután 

Ran törte meg a kellemes csendet. – Na és meddig akar még Grace-nél 

lakni? 

Ellie összeráncolta a homlokát. Micsoda udvariatlan kérdés! – Nem 

tudom. Amíg ki nem dob. Nagyon tetszett neki a gondolat, hogy ott 

maradok a kisbabával. Ő is szeretett volna gyerekeket, ez volt az egyik 

oka annak, hogy különváltak a férjével, Edward ugyanis nem akart 

gyereket. Neki akkor már ott volt Demi, meg van egy fia is. 

– Akkor jóval idősebb lehetett Grace-nél. 

– Igen. Nem tudom, mekkora volt a korkülönbség, de elég nagy. 

– Maga hány éves, Ellie? 

– Huszonöt. Miért? Hogy jön ez ide? 

– Én harmincöt vagyok. Tíz év az óriási korkülönbség. 

– Hát, igen – ismerte el Ellie. – Még jó, hogy nem tervezem, hogy 

feleségül megyek magához. – Ekkor olyan vörös lett, akár a húsfalat, 

amit a villájára szúrt. A következő pillanatban kényszerítette magát, 

hogy Ran szemébe nézzen, és rájött, hogy jól sejtette az előbb; a 

restaurátor most is azon van, hogy elriassza magától. – Másrészt viszont 

– folytatta Ellie, hiába próbált féket tenni a nyelvére – sokan nem is 

házasodnak össze manapság. Csak együtt vannak, és kész. 

Ran felsóhajtott. – Ellie, hadd mondjam el magának, bár talán már ki 

is találta: elég sok kapcsolatom volt életem során, hosszabb és rövidebb 

távúak, de főként az utóbbi, és mindannyiszor nálam idősebb vagy 

velem egykorú, kifinomult nőkkel. Őszintén kedvelem magát, de maga 

túlságosan fiatal és túlságosan édes ahhoz, hogy folytassa a sort. 

– Édes! – Ellie zajosan leejtette kés-villáját a tányérra. – Édes! Ha 

meg akart sérteni, hát sikerült! 



– Sajnálom. Nem állt szándékomban. 

– Itt most nem a szándék a lényeg! Lehet, hogy fiatal vagyok, de 

nem most jöttem le a falvédőről! Nekem is volt már egy zátonyra futott 

kapcsolatom, talán emlékszik, azért vagyok állapotos! Remekül el 

tudom dönteni, hogy akarok-e egy kapcsolatot, vagy sem! 

– Akárcsak én, és jelen esetben nem akarom. – A restaurátor nagyon 

visszafogottan beszélt, s ez valamiért felébresztette Ellie 

magabiztosságát. 

– Világos – méregette a férfit, de már nem félénken, hanem 

kihívóan. – Ez az ön választása. Csak aztán ne engem hibáztasson, ha 

megbánja. 

Ran állta a tekintetét, farkasszemet néztek, s a köztük lüktető 

szexuális feszültség szinte tapintható volt. Ellie tudta, hogy Ran nem 

fog behódolni és ágyba vinni őt, de azt is tudta, hogy szeretné megtenni, 

és neki ez fontosabb volt. 

– Nem kéri a steakemet? – kérdezte Ellie illedelmesen; addig 

igyekezett változtatni a hangulaton, amíg nyeregben érzi magát. – Én 

nem bírok vele, és kár lenne kidobni. 

– Gyűrjön le még pár falatot – felelte Ran szilárdan, fogva tartva a 

tekintetét. – Szüksége van a vasra. 

Letette a saját evőeszközét, hogy Ellie-ét vegye a kezébe. Azután 

levágott egy kis darabot a steakből, és Ellie szájához vitte. Ellie bekapta 

a falatot, de egyfolytában a restaurátort nézte, dacosan. Ez már, 

állapította meg magában rágás közben, le nem sütve a szemét, flörtölés 

a javából, és nagyon jó. Lélekmelengető a tűzzel játszani. 

– Ellie – mondta a restaurátor, miután megetetett vele három falatot, 

amit Ellie szófogadóan el is fogyasztott. – Nagyon jól tudja, hogy 

lefeküdnék magával, de nem fogom megtenni, amit úgyszintén nagyon 

jól tud. Úgyhogy hiába próbál megbűvölni a nézésével. 



– Ha úgyse reagál a nézésemre, akkor nyugodtan folytathatom, nem 

igaz? 

– Tegye csak, ha ragaszkodik hozzá, hogy álmatlan éjszakáim 

legyenek. 

Ellie ujjongva tette le az evőeszközét. – A spenóthoz még hozzá se 

nyúlt. 

– Utálom a spenótot – mondta a Ran. 

– Akkor majd én megeszem. Abban is van vas. 

– Az ész megáll magától, kislány. 

– Kislány? Azt nem hiszem. Elvégre erősen kétlem, hogy egy 

kiskorúval akarna ágyba bújni. 

– Nem is akarok. 

– Akkor meg szüntesse be a duzzogást, azonnal hozom a desszertet. 

– Ran továbbra is haragosan nézett rá. Ellie elvigyorodott, s mert nem 

bírta megállni, felállt a székéből, és csókot nyomott Ran feje búbjára. – 

Ezt érdemli, amiért parancsolgatott – mondta, és azzal a gondolattal 

távozott, hogy ezúttal talán már túllőtt a célon. 



HUSZONHARMADIK FEJEZET 

Ebéd közben Grace felengedett Flynn társaságában. Mire a férfi 

megetette, fizetett neki jó néhány nagy pohár italt és annyit nevettette, 

hogy Grace nem tudta, képes lesz-e újra komoly lenni, addigra már nem 

aggasztották az alvás körülményei; hagyni kell, hogy természetesen 

alakuljanak a dolgok. Ha a végén az ágyban kötnek ki, jó, de ha nem, 

hát az se baj. 

– Kérsz egy teát? – kérdezte Flynn, amint beléptek a házba. 

– Hagyd csak, majd én megcsinálom. Annyit törődtél velem egész 

nap, hogy ez a legkevesebb. – Grace megfordult, és mosolygott, ahogy 

bementek a konyhába. – Hát, tulajdonképpen ez a legtöbb, amire képes 

vagyok. 

– Nem értem, hogy tudhatsz ilyen sokat a borról, ha az ételek nem 

érdekelnek. – Flynn fürkész tekintete megijesztette Grace-t, ugyanakkor 

az érdeklődését is felkeltette. 

– Hogyne érdekelnének – vetette ellen. – Csak főzni nem tudok. Sose 

tanultam meg. Nálunk mindig Edward főzött, szinte már 

megszállottan… – Elhallgatott. Korábban rendszert csinált abból, hogy 

soha nem mondott rosszat Edwardról. Még gondolatban se kárhoztatta. 

– Igen? 



Grace feltekintett, és belátta, hogy ebben ő a hibás. – Azt hiszem, 

féltem kipróbálni magam, hátha elrontok valamit. – Elmosolyodott, és 

próbált témát váltani. – Mosogatásban viszont verhetetlen vagyok. 

– Olykor nem kis feladat bepakolni a mosogatógépbe – mondta 

Flynn komolykodva. 

– Jaj, fogd már be! – Grace megdobta egy konyharuhával, és azon 

tűnődött, hogy nem csípett-e be egy kicsit. – Elkészítem a teát. 

– A nappaliban igyuk meg. Épp eleget ücsörögtem veled úgy, hogy 

egy asztal, többnyire konyhaasztal választott el bennünket. Szeretnék 

kipróbálni egy másik elrendezést. 

– Biztosan kellemesebb lesz. 

– Kedvelem a változatosságot. 

– Akkor tűnés kifelé. 

Mialatt Grace a konyhában ügyködött, megjelent Flynn macskája, és 

ételt követelve a lábához simult. 

– Ez most már reflexeddé vált – mondta neki Grace, ahogy 

megcirógatta. – Valahányszor meglátsz, rád tör az éhség. – Előkereste a 

száraz tápot, öntött a tálba, és elnézte a macskát, amint vígan ropogtat. – 

Nekem is kell egy cica – mondta fennhangon, azután megtöltötte a 

kannát. 

Bevitte a tálcát az álomszép nappaliba. Szilfa padló nagyon elnyűtt, 

öreg szőnyegekkel. Bútorfronton az antik keveredett a modernnel, de 

oly harmonikusan, hogy Grace-nek csak akkor tűnt fel a különbözés, 

amikor letette a tálcát. A fal mentén Edward kedvenc kisasztalára 

emlékeztető, karmos lábú bútordarab állt. Elegáns, mégis kényelmes 

szoba volt, ahol meg lehet pihenni. 

– Keksz nincs? – kérdezte Flynn, aki eddig felrakott lábbal ejtőzött a 

két szófa egyikén, de Grace belépőjére mindjárt lelendítette a lábát. 



– Nem akarhatsz kekszet rágcsálni ilyen laktató ebéd után. 

Egyébként se tudom, hol tartod. 

– Behozom. Te csak ülj le, és töltsd ki a teát. – Flynn felállt, de a 

szobában maradt, és figyelte Grace-t, ahogy belesüpped a puha párnák 

meg a bársony ölelésébe, és babrálni kezd a csészékkel. Grace felnézett, 

és meghökkent Flynn tekintetétől, amely nyugtalanító összerezzenésre 

késztette a szívét. Azután Flynn szája sarka megrándult, jelezvén, hogy 

csak tréfált, és ettől minden helyrebillent. 

A keksz, amit Flynn hozott, az a fajta volt, amilyet Grace nővére 

szolgálna fel: organikus, királyi felmenőkkel. Grace éppen méltatni 

akarta az ízlését, amikor észrevette, hogy a postája is ott van Flynn 

kezében, ráadásul az arckifejezése megváltozott. 

– Ez meg mi? – kérdezte Flynn, egy szórólapot nyújtva felé, ami tele 

volt írva Grace betűivel. 

– Hogy az? Semmi – mondta Grace, érdektelenséget színlelve. – 

Csak valami szemét. 

– Akkor miért jegyzeteltél rá? 

– Csak firkáltam. 

– Szerintem ez nem firka, Grace. – Flynn leült melléje a szófára, és 

az orra alá dugta a szórólapot. – Szerintem ez itt egy árkalkuláció. 

Mondd, hogy nem vetted igénybe valami kölcsöncápa szolgálatait! 

Kérlek – tette hozzá, és a hanghordozása kísértetiesen emlékeztetett a 

bíráló hangú Edwardéra. 

Csakhogy Flynn nem Edward, és Grace nem félt szembeszállni vele. 

Flynn távollétében ő már elintézte a kölcsönt, csak el kellett volna 

tüntetnie a bizonyítékot. – Neked ehhez semmi közöd! – mondta 

védekezésképpen. 



– Beszélj – mondta Flynn, minden szóval megharcolva – és mondd, 

hogy nem vettél fel pénzt olyan horribilis kamatra, hogy a végén a 

kölcsönzött összeg dupláját kelljen visszafizetned! 

– Csak amíg eladom a festményeket! – Grace részben saját magára 

volt dühös, amiért olyan helyen hagyta a bizonyítékot, ahol Flynn 

rátalálhat, ugyanakkor azt is pontosan tudta, hogy olyasmit művelt, 

amitől Demit szigorúan eltiltotta. 

– És az mikor lesz? Mert önmagában a kamattartozásod több ezer 

fontra fog rúgni. És nagy valószínűséggel bírságot is kirónak rád, ha 

korábban fizetsz. Kérem ide a papírt. Ezt meg kell akadályoznom. 

Grace elrántotta előle. – Flynn, nincs jogod így viselkedni. Ez az én 

pénzem, az én kölcsönöm, az én házam, az én dolgom! – Lelkének egy 

része elégedettséget merített a Flynn-nel való vitatkozásból. Edward 

valamikor már a nézésével elhallgattatta, de az is elég volt, ha felhúzta a 

szemöldökét, vagy megvonta tőle a jóindulatát, amit Grace a 

legteljesebb napfogyatkozásként élt meg. 

– Ki vagy te, hogy meg akarod határozni, kitől vehetek fel kölcsönt, 

és kitől nem? 

Flynn kitépte a papírt a kezéből. – Én törődni próbálok veled, és nem 

fogom hagyni, hogy ezek a hiénák megkopasszanak! 

Kiviharzott a szobából, Grace pedig feltápászkodott a karosszékből, 

és követte, de futnia kellett, ha lépést akart tartani vele. – – Add vissza! 

Az az enyém! 

Flynn tudomást se vett róla, csak a lépéseit szaporázta meg még 

jobban, és a hallon át a dolgozószobába talpalt. Bement, és 

gyakorlatilag Grace képébe vágta az ajtót. Grace megpróbált 

utánamenni, ám ahogy fordulni hallotta a kulcsot a zárban, rájött, hogy 

az ajtó rossz oldalán áll. 



Grace dühöngött: haragját a lelkifurdalás és az a tudat táplálta, hogy 

kapitális hibát ejtett. De akkor, amikor megtette, nem látott kiutat. Csak 

rövid távú kölcsönt vett fel, ami nélkül nem tudná kifizetni a korhadás 

kezelését. A körülmények fényében nem követett el olyan 

megveszekedett őrültséget, mint ahogy Flynn gondolja. Ő nyilván nem 

érti, mit jelent a számára ez a ház, s hogy bármit megtenne, csak ne 

veszítse el. 

Tehetetlenül tajtékzott, és mikor a macska elősompolygott a 

konyhából, Grace annak selymes bundájába dünnyögte el a véleményét 

a gazdájáról. A cica zokszó nélkül tűrte a sértéseket, egyfolytában 

dorombolt, és az arcához nyomta a pofácskáját. Grace azon töprengett, 

hogy mindjárt késsel nekiront a dolgozószoba ajtajának, vagy 

lenyiszálja Flynn összes öltönyének a fél ujját, vagy füstölt heringet rejt 

a fűtési rendszerbe, mindenesetre annyira fel volt paprikázva, hogy úgy 

érezte, muszáj bosszút állnia, ám ekkor megjelent Flynn. 

– Sajnálom, Grace. – Nem érződött sajnálat a hangján. A hangja 

ingerült volt. – Nem akartam kiabálni, de már minden rendben. 

Elküldtem őket melegebb éghajlatra, úgyhogy nem fognak még egyszer 

háborgatni. 

Grace letette a macskát, hogy szabadon ordíthasson. – Hogy 

merészelted! Mi közöd neked ehhez! Az én kölcsönöm! Az én 

felelősségem! Hányszor mondjam még? 

– Üvölthetsz, míg vörös nem lesz a képed, akkor se hagyom, hogy 

hitelezőkhöz fordulj! Nem, amíg élet lüktet a testemben! 

– Flynn… 

– Szeretlek, Grace! – Úgy érezte, ez a kijelentés mindent 

megmagyaráz, amikor nem így történt, nekiállt kifejteni.– Sajnálom, 

nem így akartam elmondani, amikor nem látok a dühtől, de attól még 



igaz. És éppen emiatt nem engedhetem, hogy hülyeségre vetemedj. Ha 

pénzre van szükséged, majd én kölcsönadok! 

– De én nem akarok kölcsönkérni tőled – mondta Grace 

körömszakadtáig a haragjába kapaszkodva, miközben megpróbálta 

kiverni a fejéből, hogy Flynn azt mondta, szereti. – Én olyasvalakitől 

akarom azt a kölcsönt, aki nem ismer engem, és aki önálló 

döntéshozatalra képes, normális emberi lényként kezel! 

– Épeszű ember nem ezektől kér kölcsön. Gyere a dolgozószobába, 

hogy józanul átbeszélhessük. 

– Nem! Ez az én harcom, én választom meg a terepet! 

– Felejtsd el! Gyere, itt sokkal kényelmesebb. – Flynn kinyitotta az 

ajtót, csuklón ragadta Grace-t, és behúzta a szobába. 

A díszletváltás azzal fenyegetett, hogy Grace apadó dühe végleg 

elenyészik. Flynn az ablakfülkéhez vezette, és leültette. Grace nem volt 

hajlandó ránézni, minden figyelmét a nyár emlékeztetőire fordította, 

amint a téli nap utolsó sugaraiban fürdenek: a lapos virágú cickafark 

visszakapott valamennyit a nyár aranyából; élénkbíbor som virított ki a 

kopár gyepszőnyegből. Grace-nek eszébe jutott az az egyetlen alkalom, 

amikor meglátogatta a keresztanyját Luckenham House-ban, és 

ünnepélyesen eltökélte, hogy amint elrendeződnek a dolgok, a cserepes 

növényekkel való pepecselés helyett kipróbálja magát az igazi 

kertészkedésben. Ennél a társulásnál legalább van némi reménye a 

sikerre. 

– Grace, sajnálom. Erőszakos voltam – mondta Flynn. Ez tényleg 

bűnbánóan hangzott, de Flynn csak a hangnemet bánta, nem a tetteit. 

– Az voltál. 

– De nem engedhetem, hogy ilyen úton szerezz pénzt. Akármennyit 

érnek is a festmények, nem akarhatod, hogy ezek a szélhámosok több 

ezer fonttal megrövidítsenek. 



– Mivel tudtad rávenni őket, hogy álljanak el a kölcsöntől? – 

kérdezte Grace fakó hangon. 

– Az mindegy. 

– De mégis. Megfenyegetted őket? 

Kelletlen mosoly ficánkolt Flynn szája sarkában. – Nem fog tetszeni. 

– Már most se tetszik, úgyhogy ne kímélj. 

Flynn így is tétovázott egy keveset, mielőtt kibökte: 

– Azt mondtam nekik, hogy kiskorú vagy, és esélytelen, hogy valaha 

is vissza tudod fizetni a pénzt. 

– Ez hazugság – mondta Grace egy pillanat múlva. 

– Tudom. 

Grace sóhajtott. – Az a helyzet, hogy muszáj kölcsönkérnem. A 

jelzálogot vagy a bankkölcsönt elintézni túl hosszadalmas folyamat. 

Utánaérdeklődtem. Mindkettőhöz helyszíni szemle kéne, és én nem 

akarok idegeneket a házamban. Ameddig csak lehet, szeretném titokban 

tartani a festményeket. 

– Akkor kölcsönadom neked a pénzt – erősködött Flynn, hihetetlen 

türelemmel. 

– Nem! Hát nem érted? Nem kérhetek kölcsön éppen… éppen tőled. 

– Hirtelen nem tudta, hogy nevezze Flynnt, barátnak vagy szeretőnek. A 

barát nem fedte egészen az igazságot. – Nem lenne helyes. Ahogy az 

ember a kocsiját se egy barátnak adja el. Tönkremehet miatta a 

kapcsolat. 

Flynn kiadott egy hangot, ami félúton volt egy morgás meg a nevetés 

között. – Legalább elismered, hogy létezik közöttünk valamilyen 

kapcsolat. 

– Nem! Ez rémesen hangzik! 

– Csak neked, Grace. Nekem tetszik a hangzása. 



– Lelked rajta, de pénzt akkor se fogadok el tőled. – Ha megteszi, 

azzal elkötelezi magát, márpedig Grace megesküdött rá, hogy soha 

többé nem kerül alárendelt helyzetbe. 

– Akkor fordulj a nővéredhez. 

– Tőle se kérhetek. Nem akarom, hogy Allegra értesüljön a 

festmények létezéséről, ahogy azt se akarom, hogy a bank tudjon a 

dologról. 

– Végül úgyis mind megtudják. 

– De csak mikor már muszáj lesz. 

– Akkor én vagyok az egyetlen lehetőséged. Ha nem tudsz vagy nem 

akarsz megbízható pénzkölcsönzőkhöz vagy a családodhoz fordulni, 

akkor csak én maradok. 

Milyen egyszerűen hangzott Flynn megfogalmazásában! 

Ugyanakkor… Grace újból sóhajtott. – Nézd az én szemszögemből! Ha 

tőled kérek kölcsön… 

– Attól félsz, hogy ezzel valamiféleképpen elkötelezed magad 

nekem. Hogy úgy érzed majd, kénytelen vagy lefeküdni velem, még ha 

nincs is hozzá kedved. A pokolba, ha meg akarod nyugtatni a 

lelkiismereted, még az is lehet, hogy hozzám kell jönnöd feleségül! 

Grace nevetett. – Az első felével egyetértek, bár azzal nem, amit a 

veled való lefekvésről meg a házasságról mondtál. De valóban 

lekötelezve érezném magam, és ezt meg kell értened. Te ugyanígy 

gondolkoznál a helyemben. 

– Nem hinném. De én nyilván máshogy látom. 

– Hát, igen. 

Flynn beharapta a száját, és Grace megállapította, hogy a fogai 

hófehérek és szabályosak. Ezt már korábban is észre kellett vennie, csak 

nem fogta fel igazán. – Van egy ötletem – mondta Flynn. – 



Kölcsönadom neked a pénzt, de kamatot számolok fel. Akkor nem 

érezheted, hogy le vagy nekem kötelezve, hisz még keresek is rajtad. 

– Rendben – mondta lassan Grace. – Ez jól hangzik. De ugyanazzal a 

kamattal számolj, mint amit a hitelezőknek fizettem volna. 

– Ne légy nevetséges! A jelzálogkamatot veszem alapul. 

– Most te vagy nevetséges! 

– Akkor annyit kérek, amennyit a banknak fizetnél hiteltúllépésnél. 

– Nem. – Grace feldobódott a saját elszántságától. – A hitelezői 

kamatot kapod, vagy nincs üzlet. Fordítsd a pénzt jótékony célra, ha 

annyira zavar. 

– Ez uzsora. 

– Ez üzlet. 

– Nehéz veled, Grace Soudley. 

Grace hirtelen elmosolyodott. – Tudom! De ez jó, nem? 

– Még mindig nem értem, hogy miért csináltad – mondta Flynn. – Ez 

minden rációt nélkülöz. És nem vall rád. 

– Tudom, hogy irracionálisan viselkedtem, de hamarjában nem jutott 

más az eszembe. Ha máshogy próbálok kölcsönhöz jutni, az egy csomó 

idő, és pánikba estem attól, hogy mindjárt itt lesznek a munkások, 

Allegra is szüntelen nyaggatott. – Habozott, de úgy érezte, mindent 

bevallhat. – És végre tehettem valamit teljesen egyedül. Nagyon új és 

törékeny még ez az én függetlenségem. Lehet, hogy őrültség volt 

hitelezőkhöz fordulni, de legalább senki nem lihegett közben a 

nyakamba, még Allegra se. 

– Vagy én. 

– Vagy te. De most belekeveredtél. 

– Mert így akartam. – Flynn odalépdelt hozzá, és talpra állította. – 

Őszintén szeretlek. Tudom, hogy te nem szeretsz, vagy ha mégis, hát 

nem ismered fel, de nem baj. Csak szeretném, ha tudnád, hogy 



nincsenek hátsó szándékaim. Azért teszem érted, amit teszek, mert 

érzéseim vannak irántad. Nem várok semmit cserébe, legalábbis semmi 

olyat, amit nem akarsz megadni nekem, persze nem hálából, hanem… – 

Ékesszólása itt cserbenhagyta. 

– Na és a szenvedély? – suttogta Grace, átölelte Flynnt, és a szívére 

hajtotta a fejét. – Szabad-e hagynunk, hogy a szenvedély vezéreljen? 

– Miért ne? – suttogta vissza Flynn. – Vagy előbb vacsorázzunk 

meg? 

– Jaj, ne. Hisz nemrég ebédeltünk. 

– Gyere. – Flynn átkarolta, hogy kiterelje a dolgozó-szobából, 

amikor megcsörrent a telefon. Flynn megtorpant. – Hadd csörögjön. 

Majd újrahív. 

– Szerintem fel kéne venned – mondta Grace. – Talán fontos. 

Flynn Grace szemébe nevetve a telefonért nyúlt, a nő meg közben 

arra gondolt, hogy mennyire szédítően vonzó. – Ha valami kockafejű 

ügynök hív, nagyon mérges leszek. Halló? Demi? Grace, téged 

keresnek. 

Grace visszament a szobába, és lélekben katasztrófára készülve 

elvette a telefont. 

– Demi? Jól vagy? 

– Jól – felelte Demi halk hangon –, de azt hiszem, el kell 

mondanom… 

– Mit? Mi történt? Anyáddal vagy, ugye? Nem Ricknél? 

– Nem, itthon vagyok – vagyis ott, ami régen az otthonom volt. Most 

már nem érzem annyira annak. 

– Akkor mi baj? 

– Talán semmi – tért ki Demi a válasz elől. 

– Demi, szívem, ne őrjíts meg! Kérlek, mondd már, hogy miért 

hívtál. 



– Sietsz valahová? 

Grace vett egy mély lélegzetet. – Nézd, ha csak beszélgetni akarsz, 

rendben. Akkor leülök, most ugyanis az asztal fölött görnyedek. – 

Elkapta Flynn tekintetét, és azt olvasta ki belőle, hogy ő élvezi a 

látványt. – Na jó, mondhatod. 

– Anyám tud a festményekről. 

– Úgy érted – az én festményeimről? 

– Igen. Véletlenül kikotyogtam neki. 

Grace megnyalta az ajkát, és nyelt egyet. Nincs értelme haragudni. 

Attól még semmi nem változik. 

– Borzasztóan sajnálom – mondta Demi. – Elkezdett kérdezősködni 

a házról meg a korhadásról, én meg azt mondtam, hogy amiatt kellett 

eltávolítanunk a festményeket. Mire ő: „Miféle festményeket?” 

– Logikus kérdés, de semmi baj. Lehet, hogy nem mondja el 

senkinek. 

Demi hallgatása arra engedett következtetni, hogy ő nem ért egyet 

ezzel a megállapítással. 

– Kinek akar beszélni róla? A mostohaapádnak? 

– A nővérednek. 

– Ó – így Grace egy pillanat múlva. – Biztos vagy benne? Mármint 

annyira jól azért nem ismerik egymást… 

– Csak most jutottam ide a telefonhoz, a mobilom még mindig 

Ricknél van. Órákig beszéltek. Anyámnak első dolga volt, hogy felhívja 

Allegrát. Jaj, ne haragudj! 

– Semmi baj. Allegra mit szólt, azt tudod? 

– Nem igazán, de anyám szavaiból ítélve szerintem iszonyú dühös 

volt. 

– Miért? Nem tehetek róla, hogy értékes festményeket találtam a 

házamban! 



– De neki nem beszéltél a képekről. Úgy gondolja, hogy becsaptad. 

– Jellemző. – Grace mélyet sóhajtott. 

– Azt viszont nem tudja, hogy hol lakik Flynn – folytatta Demi, és 

hallatszott a hangján, hogy büszke magára. – Nem tudták kiszedni 

belőlem a címét. 

– Ügyes vagy, Dem! Hogy sikerült? – Grace próbált úgy tenni, 

mintha ez valami komoly fegyvertény volna, holott nem volt az, hiszen 

csak néhány nap haladékot hagyott neki, mielőtt Allegra, alighanem a 

bátyjával karöltve, megrohanja. 

– Nem volt nehéz – mormogta Demi. – Nem tudom a címet. 

– Ó. Viszont Allegra most már tudja a telefonszámot. – Grace 

felkapott egy tollat, és virágokat kezdett rajzolgatni egy újság 

margójára. 

– Aha. Úgy sajnálom, Grace! Én nem akartam kikotyogni. – Demi 

hangjából őszinte megbánás hallatszott, és Grace el tudta képzelni, 

milyen nehéz lehetett ellenszegülni a faggatózó Hermiának. 

– Tudom. Nincs semmi baj. Most megyek, és átgondolom, mit 

tegyek. 

– Nekem is mennem kell. Anyám megöl, ha megtudja, hogy 

figyelmeztettelek. 

– Ne aggódj, minden rendben lesz – mondta Grace olyan 

bizonyossággal, amely nem volt valódi. 

– Ennyit erről – folytatta, miután letette a kagylót. – Végérvényesen 

kibújt a szög a zsákból. – Grace Flynn irodaszékébe roskadt. 

– És készül megszúrni téged? – kérdezte Flynn. 

Grace önkéntelenül felnevetett. – Nem, egyelőre nem. De csak azért, 

mert Demi nem tudta a címed. Szegény kicsikém. Furdalja a 

lelkiismeret. 



– Az anyja meg, gondolom, rögtön ráugrott a hírre, és addig gyötörte 

a kislányt, amíg minden információt kicsikart belőle. 

– Igen. Nem értem, miért. 

– Gondolkozz! Végre visszavághat a nőnek, aki elszedte tőle a férjét! 

Naná hogy megragadja a lehetőséget! 

– De én nem szedtem el tőle Edwardot! Mármint nem szándékosan. 

Már külön éltek, amikor Edward találkozott velem. 

– Nem szívesen mondom, de az ember mindig ezt mondja, még 

akkor is, ha nem igaz. 

– De ez igaz! Mindegy, nem számít. Nagyon régen történt. Most mit 

csináljak Allegrával? 

– Miért kéne bármit is csinálnod? 

– Mert egyszer úgyis muszáj lesz. Csak addig a pár napig vagyok 

biztonságban, amíg itt lakom nálad. Utána bármikor megrohamozhat. – 

Grace mosolygott, próbálta lazán venni azt, amitől a lelke mélyén 

borzasztóan ideges lett. Alig hitte, hogy öt perccel korábban még 

felmenni készültek Flynn-nel. Szeretkezni Grace most éppannyira 

képtelen lett volna, mint repülni. 

Flynn a háta mögé került, és felhúzta a székből. – Üljünk le, és 

beszéljük meg ezt nyugodtan. Biztos vagyok benne, hogy nem olyan 

súlyos a helyzet, mint amilyennek látszik. 

– Mindenki ezt mondja mások problémájára – mosolygott Grace. 

Próbálta tréfára venni, de nemigen sikerült. 

– Tudom. De együtt csak ki tudunk találni valamit. 

Begubózva Flynn kényelmes karosszékébe, kezében egy pohár 

minőségi borral Grace valóban jobban érezte magát, de tudta, hogy ez 

csak átmeneti. 

– A következő a helyzet – magyarázta Flynn-nek, aki vele szemben 

ült, keresztbe vetett lábbal. Eddig miért nem vettem észre, hogy ez az 



ember ennyire jóképű?, töprengett Grace, aki csak félig bírt a tárgyra 

koncentrálni. – Allegra és Nicholas nagy valószínűséggel a magukénak 

fogják követelni a festményeket, mivel azok nem szerves részei a 

háznak. 

– Ez nevetséges, hisz magad mondtad, hogy Rannek – vagy hogy is 

hívják azt a konzervátort – ki kellett vágnia vagy csavaroznia őket. 

– Hát igen, ha magára a spalettára festették volna őket, akkor a ház 

részét képeznék. Így azonban nem. 

– Az a tény, hogy oda voltak szögezve vagy csavarozva, szerintem 

arra utal, hogy igenis a házhoz tartoznak. 

– Ezt csak azért mondod, mert szeretnéd, ha az enyémek lennének – 

hogy visszafizethessem neked a kölcsönt –, Allegra és Nicholas viszont 

másként fogja gondolni. 

– Nem lehetnek ennyire eszetlenek. 

– Az emberek mindig eszetlenek, ha pénzről van szó. 

– Igaz. 

Grace felhúzta maga alá a lábát, s egy pillanatra becsukta a szemét. 

– Begyújtok – mondta Flynn. – Azután készítek egy finom vacsorát, 

amit a tűz mellett fogunk elfogyasztani. Aztán tévézünk egy kicsit, 

majd pedig veszel egy jó forró fürdőt. Reggel mindent jobb színben 

látsz majd. 

Grace lehunyta a szemét, és sóhajtott. – Nem hinném. Egyszerűen 

többet fogok idegeskedni, mert több energiám lesz. 

– Tényleg azt hiszed, hogy Allegra meg a bátyád el akarják majd 

venni tőled a festményeket? 

– Nem tudom biztosan. De Allegra agyonkínzott engem, hogy adjam 

el a házat. Ha az otthonomtól is meg akart fosztani, két festmény 

biztosan nem állítja meg. 



– Én nem ismerem Allegrát, nem tudom, mire képes, de nem hiszem, 

hogy szörnyeteg volna. 

– Azt őszintén remélem, Nicholasnak viszont mindene a pénz. Lehet, 

hogy ő fogja felbujtani. 

Flynn hosszúnak tetsző ideig tanulmányozta Grace-t. 

– Mondok valamit, kedvesem. Megszabadítalak egy aggodalmadtól. 

– Már megtetted azzal, hogy felajánlottad a kölcsönt. 

– Ez egy másik. Ígérem, hogy nem próbállak becsábítani az 

ágyamba, míg meg nem oldódik ez a festménymizéria. Külön ágyban 

alszunk, hacsak nem döntesz úgy, hogy velem akarsz aludni.–

Tétovázott.–Jól gondolom, hogy ez is aggasztott téged? 

Grace feltekintett rá, és bólintott, meglepte, de meg is hatotta Flynn 

figyelmessége. – Úgy csak még zűrösebb lenne minden. Tudom, hogy a 

legtöbb ember könnyedebben kezelné, de nekem egy kapcsolat… – 

összeakadt a tekintetük, és Flynn elmosolyodott – csak elvonná a 

figyelmem, miközben az egész életem felkavarodott. 

– Akkor ezt megbeszéltük. Egy ujjal se érek hozzád, kivéve, ha te is 

akarod. A világért se szeretném elvonni a figyelmed. 

Grace csak ekkor tűnődött el azon, hogy mit is akar ő valójában. Egy 

kis figyelemelterelés akár még jó is lehet, s talán épp egy féktelenül 

szenvedélyes éjszakára van szüksége. Ugyanakkor most már nem 

visszakozhat. 

– Most menj fel, és végy egy hosszú, forró fürdőt, mire lejössz, 

készítek neked valami finomat. 

Grace sóhajtott, és haragudott magára, amiért nem használja ki a 

lehetőséget, hogy többet kapjon egy finom vacsoránál. 



HUSZONNEGYEDIK FEJEZET 

– Kiviszem az állomásra – közölte Ran másnap reggel. 

– Nem szükséges. Itt a kocsim. – Ellie idegességében eltökélte, hogy 

önálló lesz. 

– De már sötétben fog visszajönni. Nem kellemes, ha az embernek 

este egyedül kell megtalálnia a kocsiját egy parkolóban. 

– Megoldom. Magának amúgy is sok a dolga… 

– Jaj, hallgasson már. Hozom a kulcsokat. 

Ez kimondottan szeret parancsolgatni, gondolta Ellie, útban a 

jegykiadó pulthoz. Miért nem szegülök szembe? Azért, mert jelen 

esetben előnyömre szolgált Ran erőszakoskodása? Ricket feltétlenül 

rávette volna, hogy vigye ki az állomásra, hiszen a statisztikák szerint 

gyakran támadnak meg nőket éjjelente parkolókban. Eddig mindig Ellie 

volt a felnőtt, a kezdeményező fél, a döntéshozó. 

Amint elfoglalta ülőhelyét a vonaton, Ellie hátradőlt, és megpróbált a 

rá váró feladatokra összpontosítani, nem pedig a férfira, aki rábízta e 

feladatokat. A szerelem igencsak zavarta a koncentrációban. Elővette a 

térképet, és újfent megtervezte az útvonalat. Ran ellátta ugyan 

instrukciókkal, de Ellie azért utánanézett, hogy hová is kell mennie. 

Szerencsére nem tűnt bonyolultnak az út, és a Somerset House-t nem 

lehet eltéveszteni, még annak sem, aki nem ismeri Londont. Amikor 



megérkezik, meg kell keresnie a Courtauld Intézetet, majd a Witt 

Libraryt. Ott veszi majd kezdetét az igazi megméretés. 

Kellett hozzá némi agytorna, mire rájött, hogy a Courtauld Intézet 

melyik részébe kell mennie, de végül megtalálta a helyes ajtót, és 

merészen a Witt Library felől érdeklődött. Az odaérkezése előtt szinte 

biztosra vette, hogy ilyen diáklányos külsővel senki nem fogja 

beengedni. Nyilván egy komoly akadémikus megjelenésével kell 

büszkélkedni ahhoz, hogy bebocsássák az embert egy olyan helyre, 

amelyről Ellie még csak nem is hallott soha. Ran azonban azt mondta, 

hogy ennek a könyvtárnak van a leggazdagabb gyűjteménye a világ 

művészeiről, s hogy az ő művészükre is itt fognak rábukkanni. 

Nagyon kicsinek tűnt a hely, amikor Ellie belépett, aztán rájött, hogy 

ez még csak az első szoba. Zöld aktákkal telizsúfolt polcok borították 

be, az aktákon betűk vagy a művészek nevei. 

– Segíthetek? – szólította meg Ellie-t egy tisztes középkorú nő, az a 

fajta, akit minden bizonnyal visszataszít az orrpiercing meg a 

fülbevalótömeg. 

Ellie megreszelte a torkát. Roppant ostobának érezte a kérdését, 

aztán felfogta, hogy a nő mosolyog, cseppet sem helytelenítően, s hogy 

több diák is tartózkodik a teremben. Ezért aztán visszamosolygott. 

– Talán furcsán hangzik, de egy művész után kutatok. .. 

– Ki az? 

– Ez a bökkenő. Csak a neve kezdőbetűit ismerem. De még ezeket se 

biztos, hogy helyesen olvastuk ki. Csak a keresztnév kezdőbetűje 

látszik tisztán. 

A nő nem horkant fel gúnyosan, nem is nevette ki, hanem bólintott, 

mintha nem is lenne olyan szokatlan ez a helyzet. – Angol művész? 

Ellie bólintott. – Feltehetőleg. 



– Tudja, hogy körülbelül mikor élt? 

– Csak hozzávetőlegesen. 

– Nos, arra ott talál egy névmutatót, melyben valamennyi művész 

szerepel, akiről feljegyzésünk van. Ha végigböngészi, ki tudja keresni 

azokat, akiknek megfelelőek a kezdőbetűi, azután leszűkítheti dátum 

szerint. Utána át kell tekintenie a művész munkáit, hogy biztosan a jót 

választotta-e ki. 

– Azt hiszem, az már menni fog. – Ha az emlékezete cserbenhagyná, 

volt nála néhány polaroid kép, amit Ran tett a táskájába. 

A nő mosolygott. – Sok szerencsét. És szóljon, ha bármiben 

segíthetek. 

Számos asztal volt a teremben, rajtuk lámpák, mögöttük néhányan 

katalógusokból fotókat vágtak ki, amiket aztán kartotékokra 

ragasztottak. Ahogy Ellie útban a névmutatóhoz elhaladt mellettük, 

rájött, hogy az archívumot frissítik: feljegyzik, ki a jelenlegi tulajdonosa 

a festményeknek, és mennyiért keltek el. 

A névmutató a számítógépes korszakot megelőző iskolai 

cédulakatalógusra emlékeztette Ellie-t. Tetszett neki a farekeszek 

régimódisága. Boldogan ejtette táskáját a lábához, és elkezdte átnézni a 

kártyákat a „C” szekcióban, „R” betűs alkotókat keresve. Hamarosan 

már otthon érezte magát, könyökét a nyitott fiókokon nyugtatva 

böngészett, a terem légköre megnyugtatta. A háta mögötti íves ablak 

tágas, négyszögletes térségre nyílt, ami valamikor gyakorlótér lehetett. 

Most szökőkutak díszítették, és Ran azt mondta, telente néha elárasztják 

a területet, és jégpályává alakítják. 

Az idő vánszorgott, mégis rohant. Ellie belemélyedt a feladatába; 

alig néhány alkotó nevét ismerte csak fel, fájlalta a tudatlanságát, s ez 

festészeti ismeretei bővítésére inspirálta. 



Jól tette, hogy csomagolt magának szendvicseket, mert mire az első 

rekesszel végzett, már nagyon éhes volt. – Ne feledje, hogy nem 

mindenki használja az összes kezdőbetűjét. A középső kezdőbetűt is 

vegye számításba – mondta korábban Ran. – Olykor a második 

kezdőbetűről ismerjük az alkotókat, s ha művészünk kapkodott, olyan 

kezdőbetűt is használhatott, ami nem szerepelt a rendes nevében. 

– Mint például D. T. Dick Turpinnél, akit általában Richard 

Turpinként ismerünk – mondta Ellie. Örült, hogy érti a lényeget, de 

leereszkedést érzett ki a restaurátor hangjából. 

– Pontosan. 

Akkor Ran rámosolygott, és Ellie-t már attól kellemes melegség 

töltötte el, ha felidézte azt a mosolyt. Néha elég volt csak elképzelnie 

Rant, amint a műtermében dolgozgat. Máskor ugyanez a gondolat 

kibírhatatlanul felcsigázta. 

Végre talált egy lehetséges jelöltet, és elment kikeresni az aktáját. Az 

eddigi találatoknál nem stimmelt a dátum, ennél viszont a korszak is 

egyezett, így Ellie érthető módon bizakodott. Több akta is volt: nagyon 

termékeny alkotó lehetett, de vajon tényleg Richard Coatbridge festette 

a táblákat? 

Ellie derűlátó volt. A dátum stimmelt, ám mikor kinyitotta az aktát és 

megpillantotta a festményekről készült fotókat, mindjárt látta, hogy a 

téma teljesen más. Ez a művész portrékat készített, tájképeket meg 

letisztult tárgyakat festett – sehol egy kavargó lombozat, buja 

állatfigurák vagy erotikus jelenetek, mint a táblákon. És mégis 

ismerősnek tűntek a munkái. 

Ellie egy darabig még tanulmányozta a képeket, miközben azon 

jártatta az eszét, nem láthatott-e más, híresebb munkákat ettől a 

művésztől, talán egy üdvözlőlapon, ami megmagyarázná, hogy miért 

olyan ismerős. Persze az is lehet, hogy a táblákat merő passzióból 



festette meg; nem megbízásra, hanem csak kedvtelésből, a saját 

örömére. 

Ellie kiment, és felhívta Rant. – Találtam egy művészt, a neve 

kezdőbetűi egyeznek, a korszak stimmel, a művei viszont távolról sem 

emlékeztetnek a táblákra. 

– Nézze át az összes többi művészt ebből a korszakból, 

ugyanezekkel a kezdőbetűkkel, és ne pánikoljon. Lehet, hogy ő az, akit 

keresünk. Azon tűnődöm, hogy van-e Grace-nek az eredetet igazoló 

okmánya. 

– Mivel azt se tudta, hogy a táblák egyáltalán ott vannak, 

valószínűtlennek tartom, hogy tudna efféle dokumentumokról. 

Egyébként is alig maradt valami abban a nagy házban. 

– Mi a helyzet a padlással? 

– Azt nem tudom. 

– Menjen vissza, és kutasson tovább. Ha nem talál másik jelöltet, 

akkor írja ki, hogy hol lelhetők fel a fickó legjelentősebb munkái. 

Okosabb lennék, ha láthatnám a többi művét. 

Ellie visszavonult az ő csendes, zöld aktás kuckójába, és folytatta a 

kutakodást. Egyre izgatottabb lett a kilátástól, hogy talán felfedezte az 

alkotóját a tábláknak, amelyeknek annyi zűrt, és meglehet, boldogságot 

köszönhet, s amelyek megszabadíthatják Grace-t az aggódástól. 

Ellie-nek személy szerint nem számított, hogy régiek és értékesek-e 

a táblák, vagy sem – nemcsak Rant ismerte meg általuk, de végre rájött, 

hogy mit akar kezdeni az életével. Grace-nek viszont fontos volt, hogy a 

képek színvonalasak legyenek. Neki szüksége volt rá, hogy egy régi 

mester, de legalábbis olyan festő munkái legyenek, akinek némi hírneve 

volt, s bár Ellie a többi lehetőséget is leellenőrizte, egyik alkotó sem 

csillantotta fel előtte a remény sugarát úgy, mint az a bizonyos első. 



Az egyik festménye a Nemzeti Arcképtárban volt kiállítva. Ellie 

felütötte a zsebtérképet, és megállapította, hogy csak rövid séta odáig az 

út. 

Visszatette az aktát a helyére, köszönetet mondott a kedves 

hölgynek, aki eligazította, s akit most már szinte barátjának érzett, és 

elhagyta az épületet. Útközben felhívta Rant. 

– Van valami a Nemzeti Arcképtárban – tájékoztatta a restaurátort. – 

Odamegyek, és megnézem, hátha ő a mi emberünk. 

– Biztos benne, hogy meg tudja állapítani? 

– Miért, különben mégis felugrik Londonba? 

– Ne dühöngjön. Biztosra veszem, hogy képes rá. 

– Maga olyan leereszkedő tud lenni, Ran – mondta a lány, és 

bontotta a vonalat. De közben mosolygott. 

Ellie-nek a lélegzete is elakadt, amikor megpillantotta a festményt 

teljes, dicsőséges valójában. Valami fontos embert ábrázolt egy lónak 

támaszkodva, a nyeregben a felesége ült féloldalasam Irdatlan fa 

tornyosult föléjük egy tekintélyes kúria előterében. A feleség tekintete a 

férjre szegeződött, aki viszont a semmibe révedt, és alighanem valami 

olyasmiről beszélt, ami az asszonyt cseppet sem érdekelte. A ló egy rá 

feltekintő, a csaholás és az elszaladás között ingadozó kutyától 

berzenkedett. A festmény nyilvánvalóan megbízásra készült valódi 

emberekről és valódi állatokról, csak az tűnt valószínűtlennek, hogy az 

erdei díszlet előtt álltak modellt. Ellie hosszan bámulta a képet, és arra 

gondolt, hogy több időt kéne festmények közelében töltenie – örömét 

lelte a tanulmányozásukban. 

Sajnos e remekmű olyannyira elütött a táblák stílusától, hogy Ellie 

arra jutott, nem lehetnek ugyanannak a művésznek az alkotásai. 

Lepillantott az órájára; ideje indulni a vonathoz, de egyszerűen képtelen 



volt elszakadni a festménytől. A színek mind csupa élénk tobzódás, 

akár egy diafelvételen; úgy érezte, bele tudna mászni a képbe, hogy 

andalogjon a fák közt, kóborlásával felzavarva a madarakat meg a többi 

állatot. 

Ekkor vette észre a kisnyulat; oly picinyke volt, hogy szinte elveszett 

a festett fűben. De Ellie így is felismerte! Határozottan. A táblákon is 

volt egy egészen hasonló. És amint észrevette a nyulat, rájött, hogy a 

madarak között is akad néhány, amely ha nem is ugyanolyan, de 

nagyon hasonlatos az Ádám és Éva lábánál billegető madárkákhoz. 

Ellenőrzés végett elővette a fényképeket a zsebéből, és bosszúsan 

konstatálta, hogy nem elég jók az összevetéshez. Újból feltekintett a 

festményre. Így, hogy észrevette a nyulat, már egyértelmű volt, hogy 

ugyanannak a művésznek a keze munkája. Az alakok mögötti táj finom 

részleteiben rejlett a titok, meg abban, ahogy a festő a fénnyel játszott: 

ezt fényképen képtelenség érzékelni. Ellie biztos volt benne, hogy 

megtalálta az emberüket. 

Kiviharzott a londoni nyüzsgésbe, és felhívta Rant. 

– Ő az, ő az, egész biztos! A táblák egy vagyont érnek! 

– Csillapodjon – dünnyögte a restaurátor, ám Ellie így is kiérzett 

némi izgatottságot hangjának elővigyázatos felszíne alól. – Könnyen 

lehet, hogy téved. 

– Tudja, én is művész vagyok! Nem vagyok teljesen hülye! Fel 

tudom ismerni az ecsetvonásokat, a színeket meg a többi apróságot. 

– Nem is kételkedem a bölcsességében, de azért ne élje bele magát. 

Még csalódhat. – Ran őrjítően józan volt. Az a típus, aki szüntelen azt 

hajtogatja: „csak nehogy sírás legyen a vége”. 

– Akkor ideutazik, hogy bebizonyítsa: tévedtem? – dühöngött Ellie. 

– Mert kénytelen lesz, ha nem hiszi el, amit mondok! Egy ugyanolyan 

nyúl van a képen! 



– A nyulakat igen nehéz ám megkülönböztetni egymástól. 

Mindegyik barna, fehér farokkal. – Ran most már csak ugratta. 

Ellie-nek úgy kellett visszafognia magát, hogy ne mondjon valami 

nagyon csúnyát. – De nem a művészetben! – mondta helyette, és 

gyorsan becsukta a száját, nehogy más is kicsusszanjon rajta. 

– Ne húzza fel magát. Utánanézek, hogy hol lehet még megtekinteni 

ennek az alkotónak a műveit. Maga meg közben tudja meg Grace-től, 

hogy akadhat-e nála bárminemű dokumentum. Richard Coatbridge 

neves művész. Ha Grace tisztességes árat akar kapni a festményekért, 

akkor százegy százalékig biztosnak kell lennünk az alkotó kilétében. 

Ellie mélyet sóhajtott, fájlalta, hogy Ran nem osztozik az 

optimizmusában. – Jó. De most hazamegyek. Kimerültem. 

Míg elmetrózott az állomásig, Ellie lelkesedése némiképp 

megcsappant. Egyrészt iszonyú tömeg volt, és azon kapta magát, hogy 

idegesen védelmezi pocakját az utastársaktól. Mi van, ha csak hiszi, 

hogy a nyulak egyformák, mert így akarja? Talán csak rávetítette a 

portrén látottakat a táblákkal kapcsolatos emlékeire, mert azt akarta, 

hogy ugyanannak a művésznek a munkái legyenek. Talán csak a 

másállapotú, kéjvágytól zavart képzelete játszik vele. Mire nehézkesen 

lehuppant ülőhelyére a vonaton, már minden reménye odalett, és az sem 

javított a kedélyén, hogy a kalauz közölte: az ő kedvezményes jegye 

nem érvényes azon a vonalon. Szerencsére a szerelvény már elindult, s 

talán mert látta rajta, hogy fáradt, a férfi nem csapott nagy hűhót, 

mindössze kifizettette vele a különbözetet. 

Rossz előjel! – gondolta Ellie. – A rossz jegy rossz ómen. Mégse ő 

lesz az! 

De mielőtt lehunyta a szemét, már azt gondolta, hogy az előjelek 

mégiscsak kedvezőek, hiszen nem paterolták le a vonatról, és ezután 

már békésen aludt, csaknem egész úton. 



A mobilján épp akkora töltöttség volt, hogy még el tudta mondani 

Rannek, melyik vonattal érkezik, amit újabb jó jelnek tekintett. Ahogy a 

vonat begördült az állomásra, Ellie azt kérdezte magától: miért olyan 

fontos neki, hogy Richard Coatbridge legyen az, aki a táblákat festette. 

Ezt megint csak az előjelek számlájára írta. 

– Azt hiszem, a terhességem babonássá tett – mondta Rannek, ahogy 

arcon csókolta, és nem vett róla tudomást, hogy a restaurátort 

meglepetésként éri ez a köszönési forma. – Azon tűnődtem, mit érdekel 

engem, hogy ki a művész, elvégre a képek így is, úgy is értékesek. De 

valamiért mégis érdekel. Ha fiút szülök, Richardnak fogom nevezni. 

– Meglehetősen valószínűtlen, hogy Coatbridge az alkotó. Ő túl 

híres. 

– Én sose hallottam felőle. 

– Mint mondottam, Coatbridge nagyon híres, másképp nem lenne 

kiállítva a Nemzeti Arcképtárban. 

– Rengeteg művész volt ott, akikről életemben nem hallottam. 

– Az még semmit se jelent. Ne ringassa magát hamis reményekbe. 

– De én biztos vagyok benne, hogy ő az. A zsigereimben érzem. S 

mint azt talán már észrevette, mostanában igen érzékeny vagyok. 

– Tartok tőle, hogy ez se jelent semmit. – Ran kinyitotta a kocsit, és 

Ellie beszállt. – A Standard? 

– Meghoztam. 

– Helyes. 

– Ó – mondta Ellie hirtelen, épp mielőtt Ran ráadta a gyújtást. – Azt 

hiszem, megmozdult a baba! – Ámultan meredt a férfira, és próbálta 

összekapcsolni a pocakjában érzett mocorgást mindazzal, ami előtte 

történt; ez nem egyszerűen terhesség, kisbabája lesz. 

Ran nem szólt, csak viszonozta Ellie komoly tekintetét. Aztán 

finoman megcsókolta a lány kissé elnyílt száját. 



Ellie csak másnap telefonált Grace-nek. Este mindössze arra volt 

képes, hogy bekebelezze a vacsorát, amit Ran főzött neki, aztán 

lefürdött, és bezuhant az ágyba. Amikor másnap reggel felébredt, 

megpróbálta kiverni a fejéből Ran csókját. Ne láss bele semmit, intette 

magát. Megmozdult a baba, és Ran így reagált rá. Nem jelent semmit. 

Grace idegesen szólt bele a telefonba, mert azt hitte, a nővére hívja. 

Előző nap egyfolytában tűkön ült, de Allegra meglepő módon nem 

telefonált. Flynn elment valahová, és Grace erős kísértést érzett, hogy 

hagyja csöngeni. Ugyanakkor, ha a nővére hívja, azért, hogy alaposan 

lehordja, ő már felnőtt ember, képes lesz megbirkózni vele. Mióta 

találkozott Flynn-nel, már nem látta olyan rettenetesnek a 

konfrontálódást, ami persze sose kellemes, de néha szükség van rá. 

Öröm volt meghallania Ellie lelkesült hangját. 

– Azt hiszem, megtaláltam őt! A művészünket! Tegnap Londonban 

jártam, és végeztem egy kis kutatást. Richard Coatbridge az! 

– Aha… 

– Én se hallottam még róla, de Ran szerint igen jelentős és neves 

művész! Azok a táblák milliókat érhetnek! 

Grace óvatosabb volt. – Nem biztos, hogy ez jó nekünk! Gondold 

csak el, mennyi zűr lehet belőle! 

– Ne butáskodj, Grace. Ha a képek milliókat érnek, az azt jelenti, 

hogy ki tudod fizetni a korhadás kezelését, meg a testvéreidnek is 

adhatsz egy rakás pénzt. Központi fűtésre is telne belőle – tette hozzá. 

– Ühüm. A központi fűtés valóban csodás dolog, ha az ember ahhoz 

van szokva. Ráadásul mindig van meleg víz. – Tény, ami tény, ahogy 

körülnézett Flynn kényelmes, jól felszerelt házában, be kellett látnia, 

hogy a pénznek megvannak a maga előnyei. 

– De… – Ellie a drámai hatás kedvéért szünetet tartott, és Grace 

felszökni készülő lelkesedése máris alábbhagyott. 



– Mindig van de. 

– Hát igen. És ez most elég nagy. Olyasmi, ami nem biztos, hogy a 

birtokodban van. 

– Miről beszélsz? 

– Van papírod a táblák eredetéről? Mármint valami régi levél, vagy 

bármilyen dokumentum, ahol utalás esik rájuk? Tisztában vagyok vele, 

hogy a létezésükről se tudtál – tette hozzá Ellie sietve –, de van valami 

papírod a házban? 

– Úgy érted, az újrahasznosításra váró adagon kívül? 

– Grace! Ne vicceld el! Gondolkozz. Esetleg a padláson? 

– Nem hinném. Nemrég rakattam újra a tetőt, és nem emlékszem, 

hogy kincsesládikára bukkantam volna. 

– De biztos vagy benne? Abban a tévéműsorban mindig értékes antik 

tárgyakat találnak a padláson. 

– Fogalmam sincs, miről beszélsz. 

– Bocs, elfelejtettem, hogy évek óta nem tévéztél. Szóval, az 

emberek pénzt akarnak csinálni, elhívják a régiségszakértőket, azok 

meg törött serlegeket meg ilyesmiket találnak, és egy vagyonért 

elárverezik őket. 

– Rémlik, mintha már meséltél volna erről. Na és hogy jutnak oda 

ezek a régiségszakértők? A tévések viszik fel őket a padlásra? 

– Most, hogy mondod, nyilván. Akárhogy is, felmegyünk körülnézni. 

– Még ott vannak a munkások. Másrészt viszont – Grace egyszerre 

lelkesebb lett – ha nem vagyok itt, a nővérem se tud elérni. 

Ellie inkább nem próbálta értelmezni a hallottakat, és megbeszélte 

Grace-szel, hogy egy óra múlva találkoznak. 



Grace üzenetet hagyott Flynn-nek: Hazamegyek, hogy fontos 

papírokat keresgéljek a padláson, amikről tudom, hogy nincsenek ott, 

de Ellie másként hiszi. Szerintem túl sokat tévézik az a lány. 

Ekkor jött a neheze. Ha azt írja az üzenet végére: „puszi, Grace”, 

vagyis ugyanazt írja, amit mindenkinek, a tejesembert kivéve (aki már 

nem járt hozzá, így Grace évek óta nem írt neki), nem fog-e Flynn 

belelátni valamit az üzenetbe? 

Végül mégis odabiggyesztette: „puszi, Grace”. Nem baj, ha Flynn 

beleolvas valamit, Grace ugyanis kezdte azt gondolni, hogy amit bele 

lehet olvasni, igaz. 

A két nő Luckenham House előtt találkozott. Ellie lelkesedéssel és 

tűzzel, Grace kételyekkel volt tele, de örült neki, hogy kiszabadult 

Flynn házából és a telefon közeléből. 

– Biztos vagyok benne, hogy nem találunk semmit, mert 

kitakarítottam, amikor újrarakattam a tetőt – mondta Grace 

lépcsőmászás közben, miután vetettek egy rémült pillantást a munkások 

okozta dúlásra. 

– Kidobtál mindent? – kérdezte Ellie, ahogy Grace után baktatott. 

– A nagyja szemét volt. Pár dobozt kivittem az egyik istállóba. 

Ellie megtorpant. – Úgy érted, hogy a padlás teljesen üres? Vagyis 

ha találni akarunk valamit, az istállóban kell keresgélnünk? 

Grace bólintott. – Ott, ahol a pingpongasztal is volt, emlékszel? 

– A pókosban? 

– Ott, ott. Az a legszárazabb. 

– Akkor menjünk ki körülnézni. 

– De hisz esik, Ellie! Az istálló hideg és sötét, és nem nagyon 

hiszem, hogy találnánk valamit. 

– Ki tudja – mondta Ellie, és megindult lefelé a lépcsőn. – Majd 

bevisszük a dobozokat a meleg konyhába, és ott nézzük át őket. 



– Csakhogy a konyhában sincs meleg. Nincs begyújtva a Rayburn. 

Bár már be van kötve – tette hozzá. – Flynn megcsináltatta nekem. Hát 

nem kedves tőle? 

Ellie lemondóan rázta a fejét. – S te még így is kételkedsz Flynn 

érzéseiben? 

Grace elpirult, mert eszébe jutott a legutóbbi vitájuk, amikor Flynn 

nyilvánvalóvá tette ezeket az érzéseket. – Nem. 

Ellie megállt, keze a hátsó ajtón. – Ezek szerint te meg ő?… 

– Hogy együtt vagyunk-e? 

– Én arra gondoltam, hogy egy ágyban alszotok-e, de a másik is 

érdekel. 

Grace szünetet tartott. – Azt jól elpuskáztam. Flynn azt mondta, a 

közelembe se jön addig, amíg nem rendeződik az életem. Most túl nagy 

rajtam a nyomás. 

– Milyen figyelmes! Ez az ember egy tündér, Grace, igazán! 

– Tudom! De én most akarok lefeküdni vele, nem akarom megvárni, 

míg elrendeződnek a dolgok. 

Ellie halkan nevetgélt. – Szívesen adnék pár tippet, de csábításból 

megbuktam. 

Mindketten fakó mosolyt küldtek a munkaruhás férfi felé, aki abban 

a pillanatban elsétált mellettük, aztán megrántották a vállukat. 

– Gyere. Nézzünk szembe a pókokkal – mondta Ellie. 

Végül megtalálták a két dobozt, amelyekről Grace biztosan tudta, 

hogy az istállóba vitte őket, aztán Ellie észrevett valami mást. 

– Nézd csak! Ott egy fadoboz, Ulster Apples felirattal. Te tetted oda? 

Míg Grace a válaszon merengett, jókora pók mászott elő a dobozból. 

– Nem hiszem. Szerintem már korábban is itt volt. 

– Látszik, hogy tele van régi iratokkal. Vigyük be ezt is. 



Grace Ellie-re nézett. – Szeretnél hozzáérni? 

Ellie sóhajtott. – Hol a kertészkesztyű? – Megtalálta a kesztyűt, jól 

kirázta, és felvette. – A pók legalább már kint van! 

– De a nejét meg a gyerekeit hátrahagyta. 

– Grace! Muszáj minden egyes kő alá benéznünk… 

– Itt nincsenek kövek, itt pókok vannak. 

– Jó, akkor muszáj minden egyes pók alá benéznünk, hátha épp ott 

van, amit keresünk. Nem veszed komolyan! 

– Dehogynem – erősködött Grace. 

– Rendben, akkor te hozod a gusztusos kartondobozokat. 

– Azokban nincs semmi hasznavehető. 

– Hogyne lenne, másképp kidobtad volna őket. A gyilkos pókcsalád 

odúját meg majd viszem én. 

Visszamentek a házba, mindketten utálkozva hordozták terhüket, és 

alig várták, hogy ledobhassák végre a konyhaasztalra. 

– Előbb te – mondta Grace, a fadoboz felé biccentve. 

– Annyi pókháló lesz benne, amiből ágyat lehetne csinálni 

kutyáknak. 

– Miért pont én? 

– Mert neked kell annyira az az eredetokmány. Én beérem a pénzzel 

is. 

– Na jó, de mennyivel? Lássuk csak. – Ellie, továbbra is kesztyűben, 

kivette az első mappát. A címkéje olvashatatlanná vált, és mind a négy 

sarkát megrágta valami. 

– Van elképzelésed, hogy milyen papírok lehetnek ezek? 

– Nincs. Nézzük meg. 

Szerelmes levelek voltak, feltehetően még a háború idejéből, mindet 

kék szalaggal kötötték át. – Ó, de szomorú! – mondta Grace, a leveleket 

forgatva. – A nagynénémnek szólnak! Biztosan megölték a szerelmét! 



– Ne érzelegj. Most nem szerelmes leveleket keresünk. Mi van még 

benne? 

– Ebben a kötegben semmi. Lássuk a következőt. 

Találtak régi háztartási számlákat, irdatlan mennyiségben, ami 

izgalmas volt, de Ellie szerint érdektelen, éppen ezért nem szükséges 

átnézni. Volt ott még néhány szabásminta, meg egy papiros rövid 

szöveggel arról, hogy hogyan kell ejtőernyőselyemből bugyogót varrni. 

Az összes mappát végigböngészték, és Ellie a biztonság kedvéért még a 

szerelmes leveleket is átpörgette. 

– Hát ez bosszantó – mondta. 

– Sajnálom. – Grace csalódott volt Ellie miatt, de ő maga nem 

számított másra. – Nem bánod, ha átnézem ezt az adagot? – kérdezte, 

egy addig mellőzött stószra mutatva. – Tudom, hogy valószínűleg csak 

számlák, de semmi értelme visszacipelni az istállóba, ha tényleg 

kidobandó. Elég zűrös időszakot éltem meg, amikor mindent 

bezsúfoltam oda. 

– Persze, nézd csak át. Ne segítsek? Ketten gyorsabb. 

Először azzal szórakoztatták magukat, hogy megpróbálták 

kisilabizálni a foszladozó sajtcédulákat, amiken a legfurcsább 

férfidivatáru-cikkek szerepeltek; szalagok és szegélyek régi kalapok 

újjávarázsolásához, aztán már csak végigpörgették a cédulákat. A doboz 

alján Ellie néhány levélre bukkant, összetéve egy, az istálló falának 

átépítéséről szóló számlával, meg egy másik, még régebbi számlával, 

amit az étkező faberakásának megjavításáról állítottak ki. Ez utóbbi 

azonnal felkeltette Ellie figyelmét, ugyanis a többi számlával 

ellentétben nem írták rá, hogy: „fizetve”. 

– Grace – mondta, egy darab papírral a kezében. – Mit gondolsz, 

találtam valamit? Ránézésre valami régi dolog lehet. 



Grace óvatosan fogta meg a papírt. Töredezett volt, kortól sárga, és 

elegáns, dőlt betűs írás borította szinte a kivehetetlenségig haloványan. 

– Nem tudom. Ez nagyon régi, akármi áll is rajta. 

– És itt volt ezek mellett a régi számlák mellett; persze lehet, hogy 

nem érdekes. 

– Vigyük be a szalonba, és nézzük meg lámpafénynél. 

A két nő végigviharzott a folyosón, keresztül a hallon, de igyekeztek 

visszafogni az izgalmukat, mert tudták, hogy úgyis csalódás várja őket. 

Grace felkapcsolta az egyik asztali lámpát. 

– Hányingerem van – mondta Ellie. 

– Mint rendesen. Végül is terhes vagy. 

– Olvasd már. 

Grace a fény alá tartotta a papírt. – így nem megy. Nagyító kéne 

hozzá. 

– Nincs itthon? Jaj, de bosszantó! 

– Flynn-nek van. Tart egyet az íróasztalán. Menjünk át. 



HUSZONÖTÖDIK FEJEZET 

Flynn kocsifelhajtóját elárasztották a kocsik. 

– Flynn visszajött, és vendégei vannak – mondta Grace, miközben 

belavírozott a kocsijával a fal mellé. – Vajon kik? 

– Talán jobb, ha én nem megyek be – mondta Ellie, az öltözékére 

gondolva. – Csupa piszok vagyok. 

Grace letekintett a saját szoknyájára meg a hozzá illő szvetterre és 

kardigánra, ami reggel, amikor felvette, még tisztességesen festett. – Én 

is felszedtem pár pókhálót – mondta. – Sebaj. Csendben beosonunk, és 

irány a dolgozó. Talán nem vesznek észre minket, bárkik legyenek is. 

„Ők”, legalábbis az egyik közülük a hallban ténferegve várta Grace-t 

és Ellie-t. Demi. 

– Á, szia, Dems! – mondta Ellie, és keblére szorította a borítékot a 

papirossal, miközben összeölelkeztek. 

– Anyád is itt van? – kérdezte Grace, mikor ő is megpuszilta Demit. 

Demi bólintott. – Odabent. Flynn-nel. 

– Megyek, beköszönök – mondta Grace, azzal a bizonytalan érzéssel, 

hogy a jó modornak elsőbbséget kell élveznie azon vágyával szemben, 

hogy szemügyre vehesse végre a papirost. Flynn valószínűleg órák óta 

szórakoztatja Hermiát, az ő visszatérését várva. 

Már lenyomta a kilincset, amikor meghallotta Demi szavait: – A 

nővéred is odabent van! 



– Uramisten – mormogta Grace, és benyitott a szobába. – Gyere, 

Ellie! 

Ellie a kardigánja alá csúsztatta a borítékot a papirossal, és követte 

Grace-t. 

Hárman tartózkodtak a szobában, és mind hátrafordultak Grace és 

Ellie belépőjére. Flynn nyugodtnak látszott, de az arckifejezése azt 

üzente Grace-nek, hogy nem sok jóra számíthat. Allegra a tőle 

megszokott ingerült kifejezést viselte az arcán. Demi anyja, Hermia 

pedig a tisztelet és a megvetés különös elegyével tekintett rá, amit 

Grace-nek nem jutott ideje megfejteni. 

– Üdv mindenkinek – mondta Grace, és azon gondolkozott, hogy 

tudta kideríteni Allegra meg Hermia Flynn lakcímét egy 

telefonszámból. 

– Drágám, tiszta kosz a ruhád – mondta Flynn, s ez úgy hangzott, 

akár egy dicséret. Keresztüllépdelt a szobán, és arcon csókolta Grace-t. 

– Üdv, Ellie. 

– Luckenham House-ból jövünk – mondta Ellie. – Ellenőriztük a 

munkálatokat. 

– Igen… – Mivel magyarázzam a piszkot?, zakatolt Grace agya. – 

Azt hittem, hogy az egyik öreg istállóban hagytam valami fontosat. – 

Grace remélte, hogy senkinek se tűnik fel, milyen vörös lett a képe. 

Szíve oly hevesen kalapált Flynn meleg fogadtatásától, hogy a 

hazugságra és a színlelésre irányuló, újabban rendkívüli módon 

kiélesedett képessége hűtlenül cserbenhagyta. 

Ellie Grace reakciója láttán megpróbált falazni neki. 

– Egy régi számlát kerestünk – mondta, mert tele volt a feje a 

felfedezésükkel, és csak akkor fogta fel, milyen furcsán hangzott, amit 

mondott, amikor észrevette, hogy mindenki gyanúsan néz rá. 



– Demi meg hova lett? – kérdezte Grace, és kétségbeesve nézett 

körül. 

– Szerintem a számítógépemen játszik – mondta Flynn. – Kértek 

valami italt? Mi Madeirát kortyolgatunk. Neked is ízlene. Nagyon 

száraz és sima. Szokatlanul, úgy gondolom. Hermia visszahozta nekünk 

Demit. 

– Mellettem nem bír megmaradni – mondta Hermia. 

– Folyton hisztizik. Azt mondja, nem tud meglenni a számítógépe 

nélkül, és kiverte a balhét, amikor nem engedtem neki, hogy az enyémet 

használja. Istenem, annyira nehéz a tinédzserekkel! 

Ellie némán átkozta Hermiát, amiért képtelen kedves lenni a 

lányához, akár csak pár napig; pedig mennyit szervezkedett, hogy Flynn 

és Grace kettesben maradhasson, és ennek most befellegzett. 

Ugyanakkor Grace azt mondta, hogy Flynn egy ujjal se ér hozzá addig, 

amíg el nem rendeződnek a dolgok, szóval talán ez még nem a vég. 

– Biztosra veszem, hogy tudod, miért vagyok itt – mondta Allegra 

élesen. – Beszéltem Hermiával. Grace, te hazudtál nekem. 

– Nem igaz! Mégis, mi a fenéről beszélsz! – Grace dühét leginkább a 

bűntudat táplálta, de úgy érezte, hogy meggyőzően hangzik, amit mond. 

– Üljetek le, mind a ketten – ajánlotta Flynn higgadtan. – Ellie, 

hozhatok magának valamit? 

– Nem, köszönöm, egy sima szék is megteszi. – A feszültség 

nyeglévé tette Ellie-t. 

– Úgy értettem, inni! – magyarázta Flynn, aki alighanem hálás volt a 

röpke hangulatoldásért. – Nem tudom, mi van itthon, de csak találok 

valamit. 

– Segítek választani – mondta Ellie. – Aztán megnézem, mit művel 

Demi. 



Grace azzal a tudattal nézett szembe két haragosával, hogy Flynn 

vissza fog jönni, amint teheti. 

– Miért nem szóltál nekem a táblákról? – akarta tudni Allegra. – 

Komolyan mondom, ez már a csalással határos. 

– Nem igaz! Találtunk két régi festett táblát, ami vagy ér valamit, 

vagy nem ér semmit, és ezt kellett volna elmondanom?! Az ég 

szerelmére, te talán minden alkalommal beszámolsz nekem, ha olyasmit 

találsz, aminek addig nem tudtál a létezéséről? – Aztán rájött, hogy 

Allegrával nem történhet ilyesmi. Az ő házának nem volt olyan 

csücske, amit a nővére ne ismert volna. 

– Nagyon jól tudod, hogy ez nem ugyanaz – csattant fel Allegra, akit 

nyilván a Grace öröksége miatt neheztelő Hermia tüzelt fel ennyire. – 

Azok a festmények jog szerint Nicholas és az én tulajdonomat képezik. 

– Nem igaz! – mondta Grace. – Vagy ha mégis, akkor tiétek az 

összes ajtó, ablak és szegélyléc is! Oda voltak szögezve! 

– Voltak? Miért, most hol vannak? 

Grace hatalmas megkönnyebbülésére Flynn és Ellie visszatért a 

szobába, és Demit is magukkal hozták, bár nem akaródzott jönnie. – 

Restaurálás alatt. A korhadás kis híján tönkretette őket. 

– És miből fogod kifizetni a restaurálást? – szegezte neki a kérdést 

Allegra. 

– Allegra! Meglep, hogy a pénzügyeimet ennyi… – Hermiára és a 

többiekre mutatott – családon kívüli személy előtt óhajtod megvitatni – 

bökte ki végül. Rájött, akárhogyan érez is némelyikük iránt, Demit, 

Demi anyját, Flynnt és Ellie-t mégsem nevezheti idegennek. 

– Azt hiszem, gyakorlati értelemben egy család vagyunk – mondta 

Hermia, aki nagy örömét lelte Grace gyötrésében. – Elvégre 

ugyanahhoz az emberhez mentünk feleségül. 

– De nem egyszerre – szólt közbe Ellie, hogy fedezze Grace-t. 



– Mindegy, milyen viszony van köztetek – mondta Allegra, 

félresöpörve ezt a jelentéktelen apróságot –, mindnyájan felnőttek 

vagyunk. Biztosra veszem, hogy képesek az őszinte beszédre. – 

Körülhordozta tekintetét a szobában; ezt a rábólintást követelő 

tekintetet vetette be a munkamegbeszéléseken is. 

Nem is oly régen Grace felsóhajtott volna, és behódol a nővére 

követeléseinek, de most nem. – Ugyan már, Allegra! – mondta. – Eddig 

mindig lehordtál, ha pénzügyekről beszéltem mások előtt. Azt mondtad, 

közönséges. Nem várhatod el tőlem, hogy semmibe vegyek egy 

többéves kiképzést. 

– Annyival azért nem vagyok idősebb nálad – szólt Allegra, Flynnre 

pillantva. 

– Gyerekfejjel nekem elég soknak tűnt az a tíz év – mondta Grace 

kíméletlenül, de elégedetten, mert néhány percre sikerült elhallgattatnia 

a nővérét. 

– Szerintem mindnyájan igyunk még egyet – javasolta Flynn. 

Ellie a karórájára pillantott. Egy óra. Farkaséhes volt, és nagyon 

szerette volna szemügyre venni a papirost, ami időnként megzizegett a 

kardigánja alatt. – Nekem már vissza kellene mennem… 

– Nem! – pattant fel Grace. – Ebédet ígértem neked! Flynn? – 

Megkereste őt a tekintetével, és újból elpirult. 

– Adhatok valamit Ellie-nek enni? Terhes és… 

– Tudjuk – ásított Hermia. – Manapság már nem szokás 

megbélyegezni a férjezetlen anyákat. – Az arckifejezése elárulta, hogy ő 

személy szerint igencsak nehezményezi a társadalmi morál jelenkori 

fellazulását. 

– ...rendszeresen kell étkeznie. – Grace karon ragadta Ellie-t, és 

szinte vonszolta kifelé a szobából. Amint kiértek a konyhába, 

leroskadtak az asztalhoz. 



– Istenem! – Grace remegett a dühtől és a tehetetlenségtől. – Ezt nem 

hiszem el! Amit a nővérem művel, az mindennek a teteje! Ha rajta 

múlik, el fogja venni tőlem a képeket! 

– Nem teheti meg. Le voltak szögezve. Na, hol az a nagyító? 

Kihozod a dolgozószobából? 

Grace megrázta a fejét. – Addig nem, amíg ezek itt vannak! Mit 

gondolsz, Rannek van nagyítója? 

– Istenkém, hát persze! Van egy speciális szemüvege, amelyik még 

világít is. A festmények konzerválásánál mindig ilyet használnak – tette 

hozzá, hogy fitogtassa a tudását. 

– Akkor vidd el neki a papírt – mondta Grace. Boldog volt, hogy 

másra háríthatja a felelősséget. – Vedd rá, hogy olvassa el. És azonnal 

csörögj rám. Tudnom kell, hogy tényleg az a Richard hogyishívják 

festette-e a képeket. 

Ellie ezt sértésként értékelte. – Én tudom, hogy ő festette, Grace. 

Mondtam neked a nyulat. 

– Nem, nem mondtad! – Grace nem értett semmit. – Miféle nyulat? 

– Ó. – Ellie mindössze ennyivel magyarázta mulasztását. – A 

Nemzeti Arcképtárban kiállított festményen van egy nyúl, amelyik 

kiköpött mása a táblákon látható egyik nyúlnak. Rannek is mondtam, ő 

azonban nem hiszi, hogy meg tudok különböztetni egymástól két 

nyulat. Ezért aztán ragaszkodik valamiféle bizonyítékhoz. 

– Az a darab papír nem feltétlenül bizonyíték! 

– Talán mégis! De igazad van, nem feltétlenül. 

– Bizonyos szempontból még jó is lenne, ha nem lennének olyan 

értékesek a festmények – mondta Grace. Próbálta a dolog jó oldalát 

nézni, bár Ellie lelkesedése ragályos volt, így már ő is kezdte hinni, 

hogy a táblák értékesek lehetnek. – Mármint, gondolj csak bele, mennyi 

baj fakadna belőle, ha tényleg az a fickó festette őket… 



– Richard Coatbridge – segítette ki Ellie. 

– Richard Coatbridge! – érkezett az ajtóból egy hang, amely a 

mennyezetet is berepesztené.– Richard Coatbridge lenne a festő? – 

Allegra bemasírozott a konyhába, magas sarkúja veszedelmesen 

ütlegelte a padló kőlapjait. 

– Szinte biztos, hogy nem – mondta Grace. 

– Úgy van. Ran, a restaurátor egy percig sem hisz benne – mondta 

Ellie. – Nekem most mennem kell. – Vágyódva pillantott oda a 

kekszesdobozra, aztán kinyitotta, és vételezett pár darabot. A kekszek, 

fogyasztóbarát módon, egyesével voltak csomagolva. 

Grace felpattant. – Persze! Menj csak. És hívj, ha van valami hír. A 

babáról! – tette hozzá kétségbeesve, és azon tűnődött, mégis miféle 

hírre gondolt, hiszen a baba csak hónapok múlva várható. 

– Ultrahangra megyek! – sietett a segítségére Ellie. 

– Elkísérlek a kórházba – mondta Grace. – Ne is próbálj ellenkezni, 

ragaszkodom hozzá! Most mész? – Szalmaszálba kapaszkodott, de nem 

akart kettesben maradni a nővérével. 

– Nem! – Ellie a szemöldökét ráncolta, és megrázta a fejét, mintha 

Grace-nek teljesen elment volna az esze. – De ígérem, hogy szólni 

fogok, amint megvan az időpont. 

Grace felsóhajtott, amint a menekülésre nyíló egyetlen ablak 

becsukódott. – Jó. Akkor kikísérlek. 

Flynn jelent meg a konyhában, alighanem Allegrát kereste. 

– Ellie épp indulni készül – mondta Grace. 

– Ó – mondta Flynn. 

– Igen. Nem baj, ha viszek párat? – mutatott Ellie a kekszre. 

Flynn zavartnak tűnt. – Dehogy, vigyen csak. De hova szalad így? 

Pont most akartam javasolni, hogy menjünk el mindnyájan ebédelni. 



– Nem lehet. – Még ha nem lett volna terhes, Ellie akkor is 

hátborzongatónak találta volna a gondolatot, hogy Grace nővérének 

meg Demi anyjának a társaságában költse el az ebédjét; bár valójában a 

még mindig elolvasatlan cédula gondolata vette el a kedvét az evéstől. 

– Ellie-nek van néhány elintéznivalója – mondta Grace, aki 

ugyancsak türelmetlenül várta, hogy Ran megvizsgálja a papirost a 

nagyítólencsés szemüvegével. 

– Értem – mondta Flynn. – Allegra, ön azért, ugye, velünk tart? Ön 

és Hermia? – Azzal, hogy otthagyta a konyhát, a többieket is maga után 

vonzotta. 

– Igen. Én, azt hiszem, ráérek – mosolygott Allegra. A sármos Flynn 

jelenlétében furcsamód kislányos lett. 

Demi, aki időközben kijött a hallba, elgyötörtnek látszott, mint akit a 

tél derekán hívtak terepfutásra. – Én maradhatok? Találtam pár klassz 

játékot. 

– Persze – mondta Flynn. 

– Erről inkább anyádat kéne megkérdezned – szólt rá Allegra. 

– Azt csinálsz, amit akarsz – csattant fel Hermia. – Nem egy 

kéjmámor durcás kishölgyeket ebédelni vinni. 

Grace sóhajtott, és azon gondolkozott, hogy ha nekiáll amúgy 

istenigazában duzzogni, akkor talán ő is otthon maradhat Demivel. 

Ellie aljasnak érezte magát, amiért a sorsára hagyja Grace-t, de tudta, 

hogy ő is azt szeretné, ha mielőbb feltárulna a papiros titka. Amúgy is 

ott van neki támasznak Flynn. Ellie sóhajtott. Flynn egy tündér. 

Remélte, hogy Grace belátja végre: ez az ember többet ér egy futó 

kalandnál, Flynn igazi társ. 

Rant ugyanakkor kifejezetten rövid távú kapcsolatra találták ki, ami, 

ha a restaurátor nem tér el Ellie eredeti tervétől, vele megvalósulhatott 

volna. Minden valószínűség szerint már le is zavarták volna a dolgot. 



Ám Ran ellenállt, ő meg erre beleszerelmesedett. Biztosan azért, mert 

terhes – Ran amolyan morális gátat láthat ebben az állapotban. Ellie 

meg volt róla győződve, hogy a restaurátor más körülmények között 

nem utasította volna vissza. Nem mintha ő túlságosan el lett volna 

ragadtatva magától, csakhogy Ran, valahányszor elfelejtett távolságot 

tartani, látszólag képtelen volt megállni, hogy flörtöljön Ellie-vel. Ez 

rendkívül zavaros volt így. Pocsék egy helyzet; a futó kaland nem jött 

össze neki, helyette belebolondult a restaurátorba, ami azt jelenti, hogy 

mással már nem is tudná elképzelni a kalandját, közben meg egyre csak 

fogy az idő. A férfiak annyira önzők tudnak lenni! 

Ran vigyázva fogta meg a papirost. – Mitől ilyen meleg? 

– A kardigánom alatt volt. Grace nővére elől rejtegettem. Allegra 

már hallott Richard Coatbridge-ről. 

– Mint a legtöbben. Egyedül maga nem hallott még róla. Na, vigyük 

ezt valahová, ahol látunk is. 

– Mm – mondta Ran valamivel később. – Ez egy levélrészlet. 

– De mi áll benne? – Ellie egyik lábáról a másikra ugrált, toporgott 

izgalmában. Úgy érezte magát, mint egy kisdiák, akinek a tanár az orra 

előtt osztályozza le egy dolgozatát. 

– A nagyja látni valóan hiányzik… 

– Igen! 

– Először azt írja: elszólítottak, utána van egy paca, de később jön 

egy világos rész… nem akarván zavarba hozni a szolgálóit, elrejtettem 

két táblát a függöny mögé. A legközelebbi látogatásomkor magammal 

viszem őket… Aztán már csak semmiségekről ír, meg valami kifizetést 

emleget. 

– Aláírás van? 

– Nincs. Ezen a töredéken legalábbis. Biztos benne, hogy ez minden? 



– Igen. Nagyon alaposak voltunk. Ennek a kevésnek is örültünk. – 

Ellie lekókadt. Annyi munka, annyi kutatás, aztán végre találnak 

valamit, és kisül, hogy a „valami” még nem elég. 

– Ez a töredék is hasznos a számunkra. Már csak azt kell 

kiderítenünk, hogy járt-e valaha Richard Coatbridge Luckenham 

House-ban. 

– Azt írja: „a legközelebbi látogatásomkor”. 

– Ezt a táblák festője írja. Kérdés, hogy ki az. 

– Bárcsak maga is megnézné a festményt! Ha látná azt a nyulat… 

– Ellie, én hiszek magának. De bizonyítékra van szükségünk. 

– Egy szakértő biztos meg tudná állapítani, hogy Richard Coatbridge 

festette-e a táblákat. 

– A szakértők is tévedhetnek, de igaza van, egy hozzáértő meg tudná 

állapítani. 

– Nem akar a mi szakértőnk lenni? 

– Nem. 

Ellie végtelenül kimerült. – Kutassak tovább? Ezúttal szakértő után? 

– Muszáj lesz. – Ran ránézett. – Ebédelt már? 

– Ettem pár gyömbéres kekszet. Finom volt. 

– Az nem ebéd. Menjünk ki enni. 

– Előbb fel kell hívnom Grace-t. 

– Majd felhívja a mobilján, míg a kiszolgálásra várunk. 

– Mondtam már, hogy Grace-nek nincs mobilja. És ők is ebédelni 

menni készültek, órákig távol lesznek. A fenébe! Tudom már, rácsörgök 

Flynnre a mobilján. 

Grace bevitte magával a vécére Flynn mobilját, hogy háborítatlanul 

beszélhessen Ellie-vel. Túl hideg lett volna odakint ácsorogni. 

– Tehát arról semmi sincs a levélben, hogy ki festette a táblákat? 



– Sajnos nincs. Viszont megemlíti, hogy elrejtette a függöny mögé, s 

hogy a legközelebbi látogatásakor elviszi őket. 

– Ez a levél szerzőjét egyértelműen a táblák festőjéhez kapcsolja. 

– Igen. 

– Akkor egy grafológusra van szükségünk. Az majd megmondja, kié 

a kézírás. 

– Jaj, Grace, nem gondolod, hogy akkoriban mindenkinek 

ugyanolyan volt a kézírása? 

– Dehogynem, de én nem értek ehhez. 

– Ran szerint keresnünk kell egy Richard Coatbridge-szakértőt. 

– És mégis hogyan? Á. Szia, Hermia – mondta Grace. 

– Ellie, most mennem kell. Majd otthonról felhívlak. 

– A barátnőd ultrahangjáról volt szó? – kérdezte Hermia, pedig 

nyilvánvalóan tudta, hogy nem. 

– Nem. – Grace nyelt egy nagyot. 

– Grace, véleményem szerint helytelenül viselkedsz ebben a 

festményügyben. Te sokkal többet örököltél a nagynénétektől, mint a 

bátyád meg a nővéred, és Edward is szép summát fizetett neked. És 

akkor még nem említettem azt a pénzt, amit azért kapsz tőle, mert 

gondját viseled Demeternek. 

– Neked ehhez semmi közöd, Hermia, és erről a témáról nem a női 

vécében fogunk vitát nyitni! 

Grace azzal az érzéssel csörtetett ki a vécéről, hogy talán nem is 

vesztek kárba az Allegrától kapott leckék. 

Magával Allegrával viszont már nehezebb lesz elbánnia. Harcra 

készen tért vissza az asztalhoz. Ebéd közben Flynn és Grace mindeddig 

ügyesen távol tartották a beszélgetést a festmények témájától, most 

azonban, miközben Allegra és Hermia a kávéjával volt elfoglalva, 

Grace tudta, hogy kénytelen lesz beszélni a képekről. 



Belekortyolt a gyógybrandybe, amit Flynn rendelt neki, arra az 

esetre, ha elfajulna a helyzet. 

– Nos – szegezte neki a kérdést Allegra –, színt vallasz végre? 

– Allegra! Én nem csaptalak be téged! 

– Igazán? Akkor mégis miért Hermiától kellett értesülnöm a 

festményekről, akinek meg Demeter beszélt róluk? 

– Edward tudott a táblákról? – folytatta Allegra. – Hisz évekig itt élt! 

– Tudom, de soha nem húztuk el a függönyt. Edward szerette, hogy 

olyan régi és éppen ezért kényes az a függöny. 

– Ezt elég nehéz elhinni! 

– Az igazság már csak ilyen – mondta Grace halkan, és újból 

kortyolt a brandyből. – Nem volt mit mondanom a képekről. 

Értéktelenek is lehettek. Ugye nem várnád el tőlem, hogy értesítselek, 

ha graffitit találok a klotyó falán! 

– Azért ez nem egészen ugyanaz – mondta Allegra élesen. – És ezt te 

is jól tudod. 

Grace jól tudta, de ezen a ponton még nem akarta megadni magát. – 

Na, jó – bólintott nyugodtan. – Tényleg nem ugyanaz, de hogy reagáltál 

volna, ha felhívlak, és megmondom, hogy találtam valami szúette 

táblákat az étkező függönye mögött? 

– Ha valóban jelentéktelennek tartottad a képeket, akkor miért 

titkolóztál annyira? – kérdezte Hermia. 

– Titkolóztam volna? – Grace időre játszott. 

– Igen. Demeter teljesen kiborult, amikor véletlenül elszólta magát. 

– Te pedig rögtön értesítetted Allegrát? 

– Hát hogyne! Hisz a barátnőm! 

Grace sóhajtott. 

– Szerintem Grace azt akarja mondani – Flynn higgadt, mély hangja 

takaróként borult a karattyolás papagájkalitkájára –, hogy amíg nem 



volt tudomása arról, amiről az imént beszámolt önnek, Allegra – enyhén 

megnyomta a nő nevét, és Grace tudta, hogy Allegrának ez roppantul 

imponál –, addig nem volt értelme bármit is mondani. Viszont tudom, 

hogy el akarta mondani önnek, amint egy kicsivel több információ van 

a birtokában. 

– És most több információd van? – Allegra nem csillapodott le 

teljesen, de már nem volt olyan hepciás. 

– Igen, egy kevéssel – mondta Grace. 

– Halljuk akkor. Megígértem Nicholasnak, hogy mindent kiszedek 

belőled. 

Flynn szemöldöke felugrott, ami az elégedetlen Edwardot juttatta 

Grace eszébe. – Biztosra veszem, Allegra, hogy nem állt szándékában 

ilyen kötekedő hangot megütni. Tudja, Grace nem tett semmi rosszat. 

– Csak épp a hátam mögött mesterkedett. Nem szívesen mondom, de 

így volt. – Allegra most durcássá vált, és Grace ebből bátorságot 

merített. 

– Jól van, Allegra, akkor most mindent elmondok, amiről eddig 

tudomásunk van. Rendben? Felfedeztem a táblákat, de mert nem értek 

hozzá, megkértem Ellie-t, hogy kérdezze meg felőlük a barátját, aki 

festménykonzervátor… 

– Hogy mi? 

– Restaurátor – arról egy szót se, hogy Ellie a Yellow Pagesben 

bukkant rá Ranre, majd pedig vad meséket adott be neki arról, hogy 

munkatapasztalatot keres. – El kellett vinnie a képeket, hogy alaposan 

megszemlélje őket, s hogy a korhadás ne tehessen bennük több kárt. 

– Azt hittem, le voltak szögezve – mondta Allegra. 

– Úgy is volt. 

– Akkor hogy tudta elvinni őket? – kérdezte Hermia. – Amennyiben 

mozdíthatók, akkor Allegra tulajdonát képezik. 



– Nem tudom, hogy szedte le a táblákat – mondta Grace. – Nem 

voltam ott. Feltételezem, hogy valamilyen szerszámot használt. 

– Nem gondolod, hogy felügyelned kellett volna a folyamatot? – 

kérdezte Hermia. 

– Sajnos nem tehette, mivel a kórházban töltötte az éjszakát az ön 

lányával – mondta Flynn. 

– Flynn! 

– Micsoda? – Egy kevésbé strapabíró csésze minden bizonnyal apró 

darabokra tört volna, amilyen erővel Hermia leejtette a csészealjra. – 

Nekem azt mondtad, csak egy vágás miatt vitted be! 

Flynn nem törődött Grace tiltakozásával, és nyugodtan folytatta: – 

Grace megígérte Deminek, hogy nem ejt szót a dologról, amíg Demi 

nem követi el még egyszer ugyanazt a hibát, de aznap éjjel, amikor az a 

fiú felhívta magát, Demi igazából nagyon rosszul volt. Bevittük a 

kórházba, és az éjszaka java részét a sürgősségin töltöttük. 

– Grace! Ez vérlázító! Egy ilyen súlyos dolgot eltitkolni Hermia elől! 

Ez majdnem olyan, mintha bántalmaztad volna Demetert! – Allegra 

fortyogott a dühtől a barátnője védelmében. 

Mivel Grace-t igencsak furdalta a lelkiismeret, nem próbált kertelni. 

– Sajnálom, Hermia. Tudom, nagyon rosszul tettem. És megértem, ha 

ezek után hazaviszed magaddal Demit. 

– Nem is érdemled, hogy nálad maradjon. Így becsapni Hermiát! – 

Allegrának sikerült úgy beszélnie Demiről, akár egy neveletlen 

kölyökkutyáról: felfordulást csinált, ezért visszaküldik. 

– Tudod, nem én kértem, hogy lakjon nálam – mutatott rá halk 

hangon Grace. 

Rémült kifejezés suhant át Hermia arcán a gondolatra, hogy Demeter 

végleg hazaköltözik hozzá. – Szerintem ne reagáljuk túl, Allegra. 



Elvégre nem történt semmi helyrehozhatatlan. És, hogy őszinte legyek, 

sokkal egyszerűbb az életem Demeter nélkül. 

Megkönnyebbülten, de megbántottan Demi miatt, Grace epésen 

mondta: – Még jó, hogy én nem így érzek. 

– Neked sokkal könnyebb. Nem te vagy az anyja. – Azzal Hermia, 

aki Grace előtt mindig egészségmániásnak mutatkozott, elővett egy 

doboz cigarettát, és kezdett rágyújtani. 

Mialatt Allegra azon tűnődött, miként fogadja barátnője nem várt 

eltérését a tőle megszokott viselkedésformától, Flynn megérintette 

Grace vállát. – Idd meg a brandydet, kedvesem – dünnyögte –, és hagyd 

csak rám ezeket a hárpiákat. 

Grace erős kísértést érzett, de Edwardnak is hagyta, hogy 

megvédelmezze, s ez végeredményben nem vezetett jóra. – Nem – 

dünnyögte vissza. – Nekem kell megvívnom a saját csatáimat. 

– Hát, én azért itt vagyok neked, ha támogatásra lenne szükséged. 

Hermia mélyet slukkolt. – Nézzenek oda, mit művelnek velem az 

átkozottak! Évek óta nem gyújtottam rá! 

– Remélem, Demiből nem váltod ki ugyanezt a hatást – mondta 

Grace. – Megeskettem, hogy soha többé nem szív semmit, és csak 

felnőtt felügyelet mellett iszik. – Nem emlékezett pontosan, mit is 

fogadtatott meg Demivel, de mert senki nem cáfolhatott rá, védve érezte 

magát. 

– Eltértünk a tárgytól – jegyezte meg Allegra. – Szerintem össze 

kéne hívni a családi kupaktanácsot. Szóljunk Nicholasnak. 

– Minek? – kérdezte Grace. 

– Hogy beszéljünk a festményekről. És eldöntsük, kinek a 

tulajdonába tartoznak. 



– Természetesen Grace tulajdonába – mondta Flynn határozottan. – 

Efelől semmi kétség. Valamikor ügyvéd voltam, szóval nem csak úgy a 

levegőbe beszélek. A táblák le voltak szögezve. 

– Ó – mondta Allegra másodpercnyi tűnődés után. 

– Ugyanakkor, ha csakugyan értékesnek bizonyulnak… – mondta 

Grace anélkül, hogy tudná, mit akar ezzel. 

– Derítsük ki! – követelődzött Allegra, bár elfogadta, hogy nem 

támaszthat igényt a festményekre. 

– Mi már végeztünk egy kis kutatást, találtunk egy levéltöredéket, de 

még mindig nem vagyunk biztosak a festő kilétében. 

– De úgy hiszitek, hogy Richard Coatbridge az? 

– Egek! – sóhajtott Hermia lenyűgözve. 

– Csak a kezdőbetűit ismerjük. Továbbá Ellie megvan róla 

győződve, hogy egy Londonban kiállított festményen szereplő nyúl 

szinte teljesen ugyanaz, mint amelyiket a táblák egyikén lehet látni. 

– Ó – mondta Allegra, akit ez nem nyűgözött le. 

– Tehát keresnünk kell egy Richard Coatbridge-szakértőt, aki 

tájékozott a festő életútjában, és fel tudja ismerni a kézírását a 

levéltöredékből, amit az istállóban találtunk. 

Allegra az órájára nézett, és átvette a gyeplőt. – Rendben. Majd én 

elintézem. Add meg nekem ennek a festményrestaurátornak a 

telefonszámát. Kell pár dia, meg a levél fénymásolata. Bízd csak rám 

ezt a dolgot! Tisztességes pénzt fogunk kapni a táblákért, ha addig élek 

is. 

Mialatt Hermia és Allegra kivonult a női vécére, valószínűleg azért, 

hogy kibeszéljék Grace-t és Flynnt, Grace azt mondta: – Legalább 

többes számban beszélt, abban talán én is benne vagyok. 

Flynn halkan nevetett. 

– Tényleg ügyvéd voltál? Nem is tudtam. 



– Istenem, dehogy, azt csak kitaláltam. De biztos vagyok benne, 

hogy a festmények a te tulajdonodba tartoznak. Hiszen a ház részét 

képezik. – Azután megcsókolta Grace feje búbját. Grace jólesőn 

megbizsergett, ahogy Flynn lélegzete a füléhez ért. 

– De eladom őket, és többé nem lesznek részei a háznak. – Grace 

felsóhajtott, ahogy Flynn a térdére tette a kezét. 

– Ne aggódj, attól még nem dől össze a ház. 



HUSZONHATODIK FEJEZET 

Allegra még aznap délután felhívta Rant. Amint rájött, hogy ki van a 

vonalban, Ellie kiment, és hasznossá tette magát a konyhában: 

összeütött egy adag sajtos rudat, ugyanis valahol azt olvasta, hogy az a 

leggyorsabb út egy férfi szívéhez. Szégyellte magát, amiért ő a 

közvetett oka annak, hogy Ran kénytelen szóba állni egy ilyen Allegra-

féle nőszeméllyel. 

Szerencsére Rannek rutinja volt már az effélék kezelésében, így 

mikor röviddel később megjelent a konyhában, még mindig a nyugodt, 

cinikus önmaga volt. 

– Annyira sajnálom – mondta Ellie tésztagyúrás közben. – Az a nő 

egy rémálom. 

– Volt néhány remek ötlete, és veszi magának a fáradságot, hogy 

mindent kiderítsen a táblákról, amit csak lehet – közölte Ran dühítően 

józanul. 

– De csak azért, hogy még többet érjenek! – Ellie semmit sem volt 

hajlandó Allegra javára írni. – Biztos vagyok benne, hogy a magáénak 

fogja követelni a képeket. 

– Nem fogja. Azt mondta, hogy Flynn szerint egyértelműen Grace a 

tulajdonosuk, mivel le voltak szögezve. 

– Kár, hogy Grace-nek nem jutott eszébe leszögezni pár bútort. 

Odaadná azt a nagy kést? 



– Maga folyton főz. Ha együtt élnénk, olyan kövér lennék, mint egy 

disznó. 

Ellie arra koncentrált, hogy egyenes csíkokat karcoljon a sajtos 

tésztába. Ezt most értse úgy, hogy a restaurátor ismét le akarja beszélni 

magáról? Észrevehette volna már, hogy Ellie réges-rég feladta a harcot. 

– Nem hinném – mondta a lány. – Maga vékony alkat. 

– És nem élünk együtt. 

Ran ezzel most egyértelműen üzenni akart valamit, de nem olyasmit, 

amit Ellie ne tudott volna, legalábbis fejben. Feltekintett. – Szóval 

Allegra idejön, hogy megnézze a táblákat? Mert ha igen, akkor én 

lelépek. 

– Nem lenne értelme, hogy idefáradjon. Küldök neki diákat, meg a 

levél másolatát. Megadtam neki pár nevet kiindulásnak, már csak 

találnia kell nekünk egy Richard Coatbridge-szakértőt, aztán idejön a 

fószer, és megtekinti a táblákat. 

– Miért fószer? Nő is lehet az illető. – Ranben volt némi hajlandóság 

a szexizmusra, amit csírájában kell elfojtani. 

– Igaz – értett egyet a restaurátor vita nélkül. – Mi lesz a 

tésztahurkákból? 

– Majd meglátja. Csörög a telefon. 

Ellie már be is tette a sajtos rudakat a sütőbe, amikor Ran visszajött 

azzal, hogy őt, Ellie-t keresik. 

A rendelőből hívták. – Valaki lemondta az előjegyzését – közölte 

Ellie, miután a hívás végeztével visszatért a konyhába. – Holnap már 

mehetek is ultrahangra. Ugye milyen remek? – tette hozzá, hogy 

palástolja a félelmét. – Fel kell hívnom Grace-t. 

– Miért? 

– Mert elkísér. Támogatásképpen. Csak hogy ne érezzem olyan 

erősen, hogy egyedülálló anya vagyok. 



Ran a szemöldökét ráncolta. – Zavarja magát, hogy egyedülálló 

anya? 

Ellie megvonta a vállát. – Nem eszményi állapot, de én csak ezt az 

egy formáját ismerem az anyaságnak. 

– És elfogadta? 

– Azt hiszem. Mást nem nagyon tehetek. 

– De továbbra is szüksége van támogatásra? 

– Igen. – Ellie összeráncolta a homlokát. – Ez nagyon nevetséges 

színben tüntet fel engem? 

– Nem, dehogy. Hívja fel Grace-t. És mikor lehet megenni azt a 

valamit? 

– Amikor jelez az időzítő. Kivenné nekem a tepsit, ha Grace 

feltartana? 

Grace nagyon izgatott lett a gondolattól, hogy ilyen hamar meglesz 

az ultrahang. 

– Szerencsém volt. Valahogy beszuszakoltak, mert tudniuk kell, 

hogy mikorra várom a babát – mondta Ellie. – Ide tudsz érni 

tizenegyre? 

– Természetesen. Akkor előtte még lesz időm kivinni Demit a 

buszhoz, aztán hazaugrom, hogy búcsút intsek a munkásoknak, és már 

megyek is. 

– Haragszom Demire, hogy visszajött – mondta óvatosan Ellie. – 

Világosan megmondtam neki, miért kell az anyjánál maradnia. 

– El is ment az anyjához, de hosszan elbeszélgettünk, és tényleg 

borzasztó Deminek odahaza. Megpróbálta kibírni, képtelen volt. 

Könnyek között kért tőlem bocsánatot. 

– Túl lágyszívű vagy – szólt Ellie. 

– Te is – vágott vissza Grace. 



Ellie nevetett. – Szóval ideérsz pontosan, ugye? Időbe telik, míg 

leparkolunk, és bőségesen kell innom, hogy jól tele legyen a hólyagom. 

– Neked mintha mindig tele lenne. 

– Pedig nincs. Csak gyakran kell pisilnem, az nem ugyanaz. Hogy 

vagytok Flynn-nel? 

– Jól. De vele olyan könnyű… – Elhallgatott. 

– Nem úgy, mint Edwarddal? 

– Mm. Edward mellett folyton feszült voltam, mindig igyekeztem a 

kedvében járni, megfelelni az elvárásainak. Flynn-nel sokkal, nos, 

könnyebb. 

– Mint egy kényelmes házi papucs a gyilkos magas sarkú után? – 

Ellie szeretettel gondolt vissza arra a snoopys papucsra, amit még jóval 

azután is hordott, hogy kilukadt a lábujjainál. 

– Nem egészen. Flynn sokkal-sokkal izgalmasabb egy papucsnál. 

Ellie szívesen feszegette volna még a témát, de úgy ítélte meg, hogy 

a telefon nem a legmegfelelőbb közeg ehhez. Még mindig mérges volt, 

hogy Hermia belerondított a tervébe, és Grace nem maradhatott 

kettesben Flynn-nel. Több mint valószínű, hogy barátnője úgy érzi 

majd, nem fekhet le Flynn-nel, amíg Demi is ott van. Neki nem lettek 

volna hasonló aggályai, de szinte biztosra vette, hogy Grace finomabb 

lélek. 

Aznap este Grace és Flynn a konyhaasztalnál vacsoráztak. Demi a 

maga adagját felvitte a szobájába, hogy videózhasson közben, bár Grace 

gyanította, hogy ez csak kifogás, hogy kettesben hagyja őt Flynn-nel. 

Grace spagettit főzött, meg paradicsomszószt, és ragaszkodott hozzá, 

hogy gyertya is legyen az asztalon. 

– Fonott chiantis üvegbe kellett volna tenni, de mert az nincs, be kell 

érnünk ezzel a régi gyertyatartóval – mondta. 



– Ami, lévén a György-kori ezüst, igen szép darab. 

– Valóban szép – értett egyet Grace. 

– Nem úgy, mint te, aki gyönyörű vagy. 

Grace válasz helyett lesimította a térítőt, nem mert Flynn szemébe 

nézni. 

– Nagyon étvágygerjesztő – folytatta Flynn lelkesen. – Még 

szerencse, hogy jól beebédeltem. 

Grace rámeredt. – Köszönöm, hogy bizalmat szavazol a kulináris 

képességeimnek. 

– Szívesen – mondta a férfi rezzenéstelenül, és belenézett a szemébe, 

de úgy, hogy Grace nem bírta állni a tekintetét. 

– Ellie hívott – számolt be Grace vidáman, hogy oldja a hangulatot. – 

Holnap megy ultrahangra. Elkísérem. Lelki támaszként. 

Flynn mosolygott, amitől ráncok keletkeztek a szeme körül, és dúsan 

összesimultak a szempillái. Grace azon töprengett, eddig miért nem 

figyelt fel rá, hogy ezt művelik azok a pillák. 

– Élvezni fogod. Utána esztek valamit? 

– Gondolom, igen. Előbb kiviszem Demit a buszhoz, aztán átugrom 

Luckenham House-ba kitessékelni az embereket, és irány Bath. – 

Szünetet tartott. – Hazaköltözöm, amint elmentek a munkások. 

Pillanatnyi hallgatás után, melyet talán a megbántottság szült, Flynn 

azt mondta: – Nem muszáj elmenned. Itt is maradhatsz. 

– Nem időzhetek itt örökké – válaszolta sután Grace. – Így is a 

vendégszereteted határait feszegetem. 

Flynn nevetett. – Lefogadom, hogy életedben nem tettél még ilyet. 

Lefogadom, hogy ha „Magánterület” feliratú tábla kerül az utadba, 

menten sarkon fordulsz, anélkül hogy akár csak a kislábujjadat át 

dugnád a határvonalon. 

– Hát, igen. Tisztelem a törvényt. 



– Engem nem zavar, ha maradsz. Nem hagysz magad után 

rendetlenséget, kedvel a macskám, és még főzöl is. 

– A paradicsomszószos tésztára mutatott, és gyakorlott 

kézmozdulatokkal feltekerte a spagettit. – Ha Demi úgyis itt lakik, te 

miért mennél el? 

– Őt természetesen magammal vinném! Demi visszatérése az egyik 

oka annak, hogy el kell mennem. – Grace nevetett. – Igazán nem 

maradhatunk mindketten a nyakadon. 

Flynn nagyon komolyan beszélt: – Mindketten addig maradtok, 

ameddig tetszik. De legalábbis amíg Luckenham House lakható nem 

lesz. 

– Tehát holnapig – ragaszkodott finoman az igazához Grace. – 

Amikor elmennek a munkások. 

– A lakhatóságot nem a te mércéd szerint értettem – Flynn elhárító 

mozdulatot tett –, hanem úgy, ahogy ezt érteni szokás: központi fűtés, 

bútorok, esetleg egy szőnyeg. 

– Szőnyeg? – kérdezte Grace elhűlve. – Az én gyönyörű szilfa 

padlómon? 

– Csak egy kisebb. Én mondom, üresen sokkal egyszerűbb lenne 

berendezni és kitakarítani a házat. 

– Mint azt oly sokszor megjegyezted, a ház most is üres. Annyira 

mindenképp, hogy gyorsan fel tudjuk vikszelni a padlót. 

– Ez minden, amit tenni szándékozol? 

Grace átgondolta a kérdést. – Hát, nem. Mióta nálad lakom, rájöttem, 

hogy néhány kényelmi funkció, hát szóval, igen kényelmes tud lenni, de 

a pénzhiány miatt oly régóta nélkülözöm ezeket a dolgokat, hogy… 

– Lehet, hogy hamarosan egy rakás pénz hull majd az öledbe. 

– Amiből nem sok marad, ha kifizettem a munkásokat, és Allegra 

meg Nicholas is megkapta a jussát… 



– Szóval nekik is adsz belőle? 

– Hát persze. Nekem nem olyan fontos a pénz, nekik viszont sokat 

számít. Amíg a táblákért kapott összegből törleszteni tudom az 

adósságaimat, és a testvéreimet is ki tudom fizetni, addig megvagyok 

konyhai padlófűtés nélkül is. 

– Hmm. Hát én nem. 

– Ezt hogy érted? 

– Sehogy. Csak azon járt az eszem, hogy ha ott élnék nálad, én 

valamivel több melegségre vágynék. 

Grace bólintott. – Tudom, mire gondolsz. Ha megtalálom a kéményt, 

talán beteszek a hallba egy fatüzelésű kályhát. 

Flynn sóhajtott. – Nem értetted a célzást. 

– Célzást? Te meg miről beszélsz? Csak nem akarsz tényleg 

Luckenham House-ban élni! Megalkottál magadnak egy tökéletes 

otthont, és imádod. Nem akarhatsz csapot-papot itt hagyni, hogy az én 

huzatos, öreg vityillómban élj, még akkor sem, hogyha… 

Flynn egyetlen másodpercig hagyta csak kínlódni Grace-t, azután azt 

mondta: – Talán váltsunk témát. 

– Ó, igen, kérlek! – mosolygott a nő, és ismét az jutott eszébe, 

milyen könnyű Flynn-nel, még akkor is, ha a körülmények egyébként 

nehezek. 

Másnap reggel Grace reggelit készített Deminek, aki roppant 

illedelmesen fogyasztott, a legjókislányosabb arcát mutatva Flynn előtt. 

– Nem tudom, miért mondja Hermia, hogy nehezen kezelhető vagy – 

mondta neki Flynn. – Egy ilyen kisangyal. 

A kisangyal megszegte jósági fogadalmát, míg kiöltötte a nyelvét, 

majd azt mondta: – Köszönöm, Grace, nagyon finom volt. Felszaladok 

a cuccomért. 



– Jól érzi itt magát – jegyezte meg Flynn. – Elég csak megnézni, 

milyen szépen viselkedik. 

– Úgyse bírja sokáig, és nagyon nehéz ám egy tinédzsert nevelni. 

Sokkal jobb csecsemőkorukban kezdeni. 

– Grace Ellie ultrahangvizsgálatára gondolt, és rögtön 

lelombozódott. 

– Te ügyesen kezeled ezt a tinédzsert. 

– Igen, de nem is vagyok öreg. Még emlékszem, milyen volt, együtt 

tudok vele érezni. 

– A kutyafáját! – mondta Flynn, miközben Grace összeszedte és a 

mosogatógéphez vitte a szennyes edényt. 

– Látod, máris kihoztalak a sodrodból. 

Flynn mögéje lépett, és átkarolta. – De ki ám – dünnyögte Grace 

fülébe, akinek a lélegzete is elakadt a hirtelen támadt vágyakozástól. 

Grace-t Flynn erős karjának, búgó hangjának emléke melengette, 

miközben elvitte Demit kocsival a buszig, azután továbbhajtott 

Luckenham House-ba. 

Gyönyörű volt a ház az élénk tavaszi napsütésben, s a korán nyíló 

kankalinok sárga csillagjaival beszórt kert éppen kezdett életre kelni. – 

Tudom, miért akarok itt élni – mondta magának Grace. – Meseszép ez a 

ház. 

Csakhogy, bár szépsége megőrződött, a lakhatósága igencsak 

kérdésessé vált. Valószínűleg épp azok a dolgok hiányoztak belőle, 

amelyekhez Grace igen hamar hozzászokott, mióta Flynn házában 

lakott. 

Az emberek elégedettek voltak azzal, amit végeztek, és büszkén 

mutogatták Grace-nek, hogy hol mindenütt hozták helyre a falat. Grace 



kikísérte őket a furgonjukhoz, s miután elmentek, bevonult a konyhába, 

hogy szemügyre vegye az újonnan bekötött Rayburnt. 

De valami nem stimmelt. Kellett egy másodperc, mire rájött, hogy 

micsoda: víztócsa állt a padón, méterekre a mosogatótól. 

Először nem törődött vele, s már éppen indult volna a 

felmosórongyért, amikor azon kezdett töprengeni, vajon hogyan 

keletkezett a tócsa. Felnézett, és megpillantotta a Yellow Pagest 

népszerűsítő reklámokból ismerős kihasasodó foltot. Mindenfajta 

technikai háttértapasztalat nélkül rögtön tudta, hogy hacsak nem tesz 

valamit, a mennyezet bármelyik pillanatban leszakadhat. 

Elfojtotta magában a késztetést, hogy felhívja Flynnt. Ezt a 

problémát önállóan fogja megoldani. Ha kudarcot vall, még mindig 

riaszthatja őt, de ne ő legyen az első védvonal. Egyetlen férfi se legyen 

az többé. 

Ha azt akarja, hogy a mennyezet a helyén maradjon, ki kell engednie 

belőle a vizet. Seprűt fogott, felállt egy székre, és nagy óvatosan 

megbökte a dudort. Víz meg vagy fél tonna vakolat ömlött a 

konyhapadlóra, eláztatva Grace-t. Annyit azonban így is érezni lehetett, 

hogy a víz meleg. 

Néhány pillanatig csak prüszkölt és levegő után kapkodott. – Ez hiba 

volt – állapította meg magában. – Meg kéne nézni, honnét jött ez a sok 

víz. Vagy öltözzem át előbb? 

Azután eszébe jutott Ellie. Megteheti-e, hogy otthagyja a házat a 

barátja miatt? Hát persze. A háznak nincsenek érzései, Ellie-nek viszont 

vannak. Szóval most felhívja Ellie-t, és megmondja neki, hogy egy 

kicsit késni fog, de ott lesz, csak átöltözik, kideríti, hol a szivárgás, és 

elzárja a vizet. 

– Ellie? Én vagyok. A házból hívlak. – Kezdett dideregni. – Akadt 

egy kis gond. De ne aggódj! – tette hozzá sietve. – Megyek érted. Csak 



átöltözöm, és azt hiszem, vízszerelőt kell hívnom. – Egy forró fürdő is 

jólesne, gondolta, de arra most nem lesz ideje. 

– Mi történt? Nagyon rossz a hangod! 

– Hát, amikor bejöttem a konyhába, egy tócsát találtam a padlón, és 

jókora részen felázott a mennyezet. Megböktem seprűvel, és a 

nyakamba szakadt. 

– Jézusom. Nem lett volna szabad hozzányúlni. Legalábbis esernyő 

nélkül. 

– Most már én is tudom, de akkor jó ötletnek tűnt. Mindegy, csak 

szólni akartam, hogy késni fogok egy kicsit. 

– Ebben az állapotban inkább ne mászkálj. 

Grace nevetett. – Nem én vagyok állapotos, hanem te. 

– Igaz – értett egyet Ellie. – De a konyháddal ellentétben nálam nincs 

csőtörés, mert a hallottakból ítélve az történhetett. 

– Tudom, de… 

– Ne izgasd magad, Grace, ez csak egy ultrahangvizsgálat – mondta 

Ellie nyugodtan. – Majd elmegyek egyedül. Ha megígéred, hogy a 

szülésnél mellettem leszel. 

– Ellie! Nem biztos, hogy képes leszek rá! 

Ezúttal Ellie-n volt a nevetés sora. – Nyugi, addig bőven lesz még 

időd, hogy belemélyedj a szakirodalomba. De most tényleg nem kell 

elkísérned. Tartsd a frontot a házban. És hívj majd, hogy mi történt. 

– Biztos vagy benne? 

– Tökéletesen. Nem olyan nagy dolog ez. Majd legközelebb 

elkísérsz. 

Ellie végül is meggyőzte Grace-t, hogy nincs szükség a jelenlétére. 

Éppen befejezte a beszélgetést, amikor Ran lépett a szobába. 

– Grace volt az. Bőrig ázott, mert leszakadt a mennyezet a 

konyhában. Megmondtam neki, hogy ne jöjjön. Egyedül is el tudok 



menni, neki meg vízszerelőt kell hívnia és a többi. – Nagyon igyekezett, 

hogy a hangja tárgyilagos maradjon, és ne érződjék ki mögüle a 

csalódás meg az idegesség. 

– Világos. – Ran hangja ugyanolyan fakón csengett. – Akkor 

elkísérem én. 

– Tessék? 

– Elkísérem az ultrahangra. Támogatásképpen. 

Ellie borzasztóan szégyellte magát, és haragudott is magára, amiért 

nem tudta ügyesebben leplezni a félelmét. – De, Ran… 

– Csak hogy ne érezze olyan erősen, hogy egyedülálló anya. 

Emlékszik? 

Miért is kellett akkor ezt mondania? Most visszakapta. – Erre 

komolyan semmi szükség – erősködött Ellie szilárdan. – Egyedül is el 

tudok menni. Nem nagy dolog. 

– Hacsak nem egy nővel menne inkább. 

Ellie-t hirtelen megrohanta a sírhatnék. A hormonok, ugyebár. Ran 

csupán kedves akart lenni, azért ajánlkozott Grace helyébe, de Ellie 

szíve már ettől is szaporábban kezdett verni. Akarja ő egyáltalán, hogy 

Ran ott legyen? Akarja, hogy ott ücsörögjön mellette, mialatt zselét 

kennek a hasára, és végiggurítgatják rajta azt a fém izét, vagy ez inkább 

kínos lenne? Lehunyta a szemét. Igen, döntötte el, szeretné, ha Ran 

mindig vele lenne. 

– Erre tényleg semmi szükség – ismételte meg, és remélte, hogy a 

restaurátor oda se bagózik. 

– Akkor ezt eldöntöttük. Mikor kell ott lennünk? És kell-e valamit 

vinnünk? 

– Köszönöm… – kezdte Ellie, de Ran a szavába vágott. 

– Jaj, fogja már be. – Mosolygott, egészen lágyan, amolyan 

félmosollyal, ami a lányból sóhajtást fakasztott. 



Miért tetszik neki ennyire ez a férfi? Hisz olyan erőszakos. Öreg – 

legalábbis tíz évvel idősebb nála, és csak meg kell nézni, mi történt 

Grace-szel, aki idősebb emberhez ment feleségül! Az az ember 

összetörte a szívét! Az ő esetében persze szó se lehetett ilyesmiről. Ran 

visszautasította őt, amikor felkínálkozott neki; nyilván eszében sincs 

nősülni, hanem egyik kifinomult nőtől a másikig csapódik majd, 

kéztördelés, hisztériás jelenetek és, valószínűleg, kisbaba nélkül. Nem 

csoda, hogy Ran nem akarja őt. Ugyanakkor kedves hozzá, nagyon is 

kedves. 

Ellie elvett egy hányódó sajtos rudat, és a hormonjai a szokásos, 

könnyterhes reakcióra késztették. Ahogy szipogva a konyharuha után 

nyúlt és eltemette belé az orrát, hagyta leülepedni magában az 

igazságot; bizony a férjhez menés gondolata jár a fejében; mi másért 

süt-főz Rannek, takarít utána, és általában véve nélkülözhetetlenné teszi 

magát – holott nem ez a feladata –, nyilván meg akarja győzni őt, hogy 

jó dolog, ha Ellie ott van vele. Hevesen megrázta a fejét, akár egy vizes 

kutya, és nekilátott a mosogatásnak. 

Ellie lerázta magáról az érzést, hogy védelmezik, és arra koncentrált, 

hogy Ran ott lépked az oldalán a kocsitól a kórházig vezető úton. Nem 

engedhet meg magának ilyen érzéseket. Nem szokhat hozzájuk, mert 

átmenetiek. 

Abbéli igyekezetében, hogy távolságot tartson a restaurátortól, 

folyton nekitántorodott, mintha képtelen lenne egyenesen járni. Mire 

több mérföldnyi gyaloglás után megtalálták a megfelelő osztályt, Ellie-

nek már nagyon kellett pisilnie. Keresett egy vécét, és már le is ült, 

amikor eszébe jutott, hogy tele kell lennie a hólyagjának. De most már 

semmi sem állíthatta meg, s csak akkor jutott eszébe, hogy kellett volna 

hoznia vizeletmintát, amikor az utolsó cseppek is eltávoztak belőle. 



Megmosta a kezét, és tiszta hülyének érezte magát. Szerencsére 

korán érkeztek, így talán van még idő kiköszörülni a csorbát. 

– Nagyon sajnálom – mondta a hölgynek a recepciós pultnál, és 

remélte, hogy Ran időlegesen megsüketült –, épp most voltam vécén. 

Elfelejtettem vizeletmintát hozni. Negyedre van előjegyzésem. 

A nő sóhajtott, és adott neki egy papírpoharat meg egy mintavételi 

kémcsőt. – Menjen a büfébe, és igyon, amennyit bír. Csak akkor vegyen 

mintát, amikor már nem tudja tartani, aztán igyon még. Nagyon fontos, 

hogy tele legyen a hólyagja. 

Ran arckifejezése – az ámulat, a zavar, és, furcsamód, a szimpátia 

keveréke – megmosolyogtatta Ellie-t. – Akkor irány a büfé? – kérdezte 

Ran. 

– Érjenek vissza egy fél órán belül. Másképp lekési az előjegyzését. 

Szerencséje van, ma csúszásban vagyunk. 

Ellie leküzdötte gyerekes vágyát, hogy vihogjon. – Igen – mondta, 

amiből majdnem „igenis” lett. 

– Butaság volt tőlem, hogy megfeledkeztem erről a teli hólyag 

dologról – folytatta, miközben folyosók egész sorát talpalták végig a 

büfé felé. 

– Rá se rántson. Biztosra veszem, hogy seperc alatt feltöltjük. Jó ég, 

nézze azokat az embereket ott. 

Kerekesszékes, pokrócba temetkező emberek a legkülönfélébb 

infúziós állványokhoz kötve dohányoztak. 

– Maga is dohányzott valamikor, Ran? 

– Egen. Álmaimban még mindig füstölök. 

– Nagy butaság a dohányzás, főleg betegen, de nekem mindig az volt 

a benyomásom, hogy a dohányosok boldogabbak. 

– Kívülről úgy tűnhet, de nem. Á, itt is vagyunk. Mit szeretne inni? 

Nyilván nem kávét. Teát? Vagy valami hideget és szénsavasat? 



Ellie a tea mellett döntött, és két csészével is benyakalt a langyos 

löttyből, mielőtt elvonult a női vécére a papírpoharával. 

– Na, tele van még a hólyagja? – kérdezte Ran, túl hangosan. 

– Nem! Dehogy! Nem tudok leállni a mintavétel után! Biztos mennie 

kéne, de ahhoz gyakorlatra van szükség, ami nekem nincs. 

– Akkor igyon még egy csésze teát. 

– A sörtől mindig nagyon hamar pisilnem kell. 

– Akkor surranjunk ki a kocsmába. 

– Jó! A vizeletmintám már megvan, úgyhogy nem jöhetnek rá. 

Kisiettek az épületből a több mérföldnyi folyosón keresztül, és Ellie 

úgy érezte magát, mint aki lopva menekül valami elől. A recepciós 

hölgyön már korábban is látszott, hogy börtönőrök, hideg vizes fürdők 

meg beöntések gondolatát dédelgeti. Szerencsére akadt egy kocsma épp 

szemben a kórházzal. 

– Egy pint világost és egy Guinnesst – mondta Ran. 

– Meg egy zacskó chipset. 

– Nem bírok meginni fél liter sört! Tíz perc alatt semmiképp! 

Terhesen nem is lenne szabad alkoholt innom. 

– Ne féljen, ennyi még nem fog megártani. Na, fenékig. 

– Nehéz inni, ha nem szomjas az ember. 

– A többség nem így véli. Inni kiábrándítóan egyszerű. Vegyen 

chipset. Attól majd megjön a kedve. 

Ellie ivott néhány nagy kortyot, megállt, aztán megint ivott. – 

Butaság, de mindjárt megfulladok. – Kezét a szája elé téve böffentett. – 

Jaj, ne. Már csak ez hiányzott. 

– Gyerünk, igya ki! 

Ellie férfiasan lehajtott vagy egy fél pinttel. 

– Megtelt már a hólyagja? 



Ellie megvonta a vállát. – Nem érzem, de mire visszaérünk az 

osztályra, biztos érezni fogom. Tudja, hogy van ez: az ember elmegy 

vécére, mielőtt távozik a kocsmából, aztán majd összepisili magát, mire 

hazaér. – Összeráncolta a homlokát. – Őő. De miről is beszélek. 

– Szeretnék biztosra menni. Fejezze be a sörét. 

– Ran – így Ellie –, ugye nem akar leitatni, hogy aztán a kedvét 

töltse rajtam? 

– Álmaiban, kedveském. Na, fenékig. 

Ellie nemcsak hogy majd összepisilte magát, de ráadásul feltűnően 

spicces volt, mire visszaértek a szigorú recepciós hölgyhöz. Azzal a 

megkönnyebbült érzéssel adta le a hölgynek a vizeletmintát, hogy az 

leginkább koffeint és nem sört tartalmaz. 

– Sajnos közben még nagyobb lett a csúszás – mondta a hölgy. – 

Foglaljon helyet. Már nem tart sokáig. 

Ellie letelepedett, és hálát adott a sorsnak, hogy a székek 

műanyagból készültek. – Remélem, nem váratnak túl hosszan. Mindjárt 

szétdurranok! 

– Rakja keresztbe a lábát. Nem megyünk ki még egyszer a 

kocsmába. 

– Nem rakhatom keresztbe a lábam. Az orvos szerint visszeres leszek 

tőle. Vagy trombózist kapok? 

Ran sóhajtott.– Akkor szorítsa össze a térdeit. Jó lesz gyakorlásnak. 

– Száraz hangja meghazudtolta szemének csillogását. 

– Ran! Ez nem fair! – méltatlankodott a lány. – Látszik, hogy be 

vagyok rúgva – tette hozzá súgva, ami hangosabbra sikerült, mint 

tervezte. 

– Ha nem veri nagydobra, akkor nem. 



– Van egy rágója? Nem szeretném, ha érződne a leheletemen. Még a 

végén elveszik tőlem a babát a születéskor, és intézetbe dugják. 

– Miről beszél? 

– Lehet, hogy összekevertem, és azt csak a heroinisták gyerekével 

csinálják, nem az alkoholistákéval. 

– Maga nem alkoholista! Nincs valami a táskájában? A lányok 

mindig hordanak valami cukorkát a táskájukban. 

– Én nem lány vagyok – közölte Ellie –, hanem terhes nő. De hátha 

van nálam valami mentolos. – Kinyitotta a táskáját, és pár pillanatig 

kotorászott. – Semmi. Nézze meg maga is. 

Ran megfogta a táskát. – És itt is van – mondta, diadalmasan 

előrántva egy hányinger elleni tablettát. – Megbújt a kicsike. 

– Mi? Ne játsszon velem. Ez nem szép. 

– Olyan rendetlenség van a táskájában, hogy nem csoda, ha nem talál 

benne semmit. 

Ellie a tablettával együtt durcásan kikapta a táskát a kezéből. – 

Csupa hasznos holmit hordok magammal. 

– Hát, én még nem jöttem rá, hogy mi a ráció a régi számlák 

gyűjtögetésében, de nyilván bennem van a hiba. 

– Hohó! – mondta Ellie győzedelmesen. – Azokat azért őriztem meg, 

hogy kifizettessem magával az élelmiszereket, amiket vettem. 

– Hisz utólag mindig odaadom magának a pénzt. 

– De elhiszi az én bemondásomra. Anélkül, hogy ellenőrizné a 

számlát. 

– Nem szokott hazudni nekem, vagy igen? 

– Nem – mondta Ellie, és kis híján felzokogott. – Ran, ha nem 

megyek ki mihamar a vécére, meghalok. 

A restaurátor átölelte, és magához vonta. – Már nem tart sokáig, 

kicsikém. Tartson ki, és gondoljon Angliára. 



– Anglia borzasztóan nedves – dünnyögte Ellie Ran kabátjába. 

Amikor szólították végre, Ellie úgy érezte, hogy Ran segítsége nélkül 

egy lépést se bír megtenni. Nagy üggyel-bajjal elbotorkáltak a pultig. 

– Egyedül megyek be, Ran. Nem hiszem, hogy sokáig fog tartani – 

mondta Ellie. 

– Szamárság – így a kedves-mosolygós fehér köpenyes nő, aki elébe 

jött. – Biztosra veszem, hogy az úr is szeretné látni a babát. Nincs 

igazam? – kérdezte Rantől. 

– De még mennyire. Ha az unalmas részét végigültem – jelentette ki 

Ran –, a fő attrakcióról igazán nem szeretnék lemaradni. 

– De nem ő az apa… 

A nő megtorpant. – Akkor ki maga? 

– Közeli barát és ügyeletes felnőtt. Na, gyerünk, Ellie. 



HUSZONHETEDIK FEJEZET 

Mivel nem kellett elmennie Ellie-vel ultrahangra, Grace ráért 

töprengeni a saját helyzetén. Kezdett erősen fázni. Voltak ugyan ruhái 

odafent, de nem túl sok, mert a legtöbb holmiját átvitte Flynnhez. 

Azonkívül fogalma se volt, hogy hol lehet elzárni a vizet. Flynn biztos 

tudna neki ajánlani egy megbízható vízszerelőt. Grace úgy döntött, 

hazamegy. 

Ez a gondolat megdöbbentette. Az imént az otthonaként gondolt 

Flynn házára! Megtorpant, miközben kiállt a kocsival. Nem is a házra 

gondolt otthonként, hanem Flynnre. 

Amikor belépett az ajtón, Flynn épp a hallban tartózkodott. Amint 

meglátta Grace-t, nevetésben tört ki. 

– Ez nem vicces! Csuromvíz vagyok, és halálra fagyok! 

– Már hogy ne lenne vicces! Csupa vakolat vagy. Mi történt? 

– Minden a te hibád! – mondta Grace. – Vagy Pete-é. 

– De micsoda? Ne folytassuk ezt a beszélgetést inkább a 

fürdőszobában? 

Grace hagyta magát feltámogatni az emeletre, s közben elpanaszolta 

a sérelmeit. – Bementem a konyhába megnézni a Rayburnt, ami be volt 

gyújtva, és észrevettem egy tócsát a padlón. A mennyezetről jött! 

– Micsoda? Gyere az én fürdőszobámba, az nagyobb. 



– Hát a víz! Volt egy nagy dudor a mennyezeten, onnét csöpögött. 

Tennem kellett valamit. 

– Fogtál egy seprűt, és megbökdösted, igaz? Azonnal megnyitom a 

csapot. Egy kis habfürdőt is tehetnénk bele. 

– A seprűt hogy találtad ki? Akárhogy is, leszakadt rám az egész. 

– Jaj, de borzasztó – dünnyögte Flynn, miközben kigombolta és 

lehúzta Grace-ről a kardigánját, akárha a lovát csutakolná. 

– És nem tudtam, hol kell elzárni a vizet, szóval most is a 

konyhapadlóra csöpög. 

– Rémes. – Flynn megemelte Grace lábát, hogy ki tudjon lépni a 

szoknyájából. 

– Még szerencse, hogy tisztességes csempepadló van, és semmi 

padlófűtés! 

– Úgy bizony. – Flynn kibújtatta a cipőjéből, előbb az egyikből, 

azután a másikból. 

– Most újra kell vakolni a mennyezetet. 

– Mm. – Könnyedén lecsúsztatta róla a harisnyát meg a bugyit. 

Anélkül, hogy felfogta volna, hogyan történt, Grace azt vette észre, 

hogy anyaszült meztelen Flynn karja közt. 

– Nagy munka lesz lefesteni – mondta, közömbösséget mímelve. 

– Nyilván – értett egyet udvariasan Flynn. – Mit szeretnél a 

fürdővízbe: habot vagy olajat? 

– Flynn, mit keresnek ezek a dolgok a fürdőszobádban? Elhallgatsz 

előlem valamit? 

– Hát, igen. Kifejezetten arra a célra vettem őket, hogy egy szép 

napon becsábítsalak téged ide. Szóval, habot vagy olajat? 

– Habot. 

– Rendben. – Flynn jócskán zúdított a habfürdőből a vízbe, amit 

aztán a kezével kavart el. – Nem túl forró? 



Grace sóhajtott, és hagyta, hogy Flynn besegítse a kádba. – Isteni. 

Nem gondolod, hogy illene kimenned? 

– Nem igazán. De hozok neked egy italt. 

Grace lejjebb csúszott a vízben, és jéggé dermedt tagjai máris 

kezdtek felengedni. – Micsoda dolog ilyenkor inni. Még csak tíz óra 

van. 

– Inkább tizenegy. Drágám, leszaladok egy pillanatra telefonálni, de 

máris visszajövök. 

– Menj csak. – Grace még egy kicsit lejjebb csúszott a kádban, 

élvezte a víz csodás melegét, és megállapította, hogy Flynn kádja jóval 

nagyobb, mint az, amelyik a vendégszobához tartozik. Becsukta a 

szemét, és emlékeztette magát, hogy nem szundíthat el. Az utóbbi 

néhány nap elég sok stresszel járt, és újabban nem aludt valami jól. 

– Hékás, el ne aludj. – Grace kinyitotta a szemét, és Flynnt 

pillantotta meg meztelenül, egy üveggel meg két pohárral a kezében. 

– Mit művelsz? – Grace megpróbált felülni, hogy tiltakozzék, de 

nem sikerült neki. Mielőtt egyáltalán kigondolhatta volna, mit mondjon, 

Flynn már be is lépett mellé a kádba, és a kezébe nyomott egy pohár 

pezsgőt. Ekkor már nem lett volna értelme tiltakozni, így Grace inkább 

kortyolt egyet. – Á, ez finom. 

– Annak kell lennie. Nagyon drága volt. 

– Az még nem jelent semmit – mondta Grace. – Mit ünnepiünk? 

– Nem is tudom. Te mit szeretnél megünnepelni? 

– Hát, a konyhám mennyezete a padlón kötött ki, ezáltal 

lakhatatlanná vált a házam… 

– Erre iszom! 

– Nem szép tőled. A konyhámról van szó, amit most rendbe kell 

hozatni. 

– Erre ugyancsak iszom. 



– És a házam! Nem lakhatom benne! 

– Nem. Itt kell maradnod nálam. Igyál még egy kis pezsgőt. 

Grace kortyolt még egyet. – Le akarsz itatni? 

– Nem leitatni akarlak, csak ellazítani. 

– Így is laza vagyok. 

– Jó. – Flynn elvette tőle a poharat, és elrakta az útból az üveget meg 

a poharakat. – Akkor hunyd be a szemed. 

Nyakig merülve a meleg vízben, Grace engedelmesen becsukta a 

szemét. Tudta, hogy most már nem süllyedhet a víz alá, mert ott van 

vele Flynn, és jó érzés volt, ahogy a férfi meleg tagjai körbeölelték. Jó 

és igen erotikus érzés. 

Flynn megfogta Grace egyik lábfejét. – Hé! Mit csinálsz? Ne 

csiklandozz! 

– Végigcsókolom a lábujjaidat – mondta Flynn, és egyenként 

megcsókolta őket. – Ez most az egyetlen testrészed, amit elérek. 

– Ó – így Grace. – A lábujjaimat még sose csókolta senki. Ó – 

mondta újból, ahogy Flynn a szájába vette az egyiket. – Ez nagyon… 

Atyaég… 

– Szerintem szálljunk ki – mondta Flynn pár pillanattal később. – 

Nem akarlak megfullasztani. 

Puha landolás volt, mert a padlóra vaskos szőnyeg borult, és még 

hatalmas törülközőkkel is kipárnázták. Flynn roppant kreatív szerető, 

állapította meg magában Grace, amikor újra működött az agya. 

A pezsgő már langyosabb volt, de még mindig finom. 

– Ezt előre kitervelted? – kérdezte Grace. 

– Micsodát? Hogy szeretkezni fogok veled a fürdőszobám padlóján? 

Nem mondanám, hogy kiterveltem, de fantaziáltam róla. 

– Furcsa! – kuncogott Grace. 



– Cseppet sem. Gondolatban már a ház minden helyiségében 

szeretkeztem veled. Kivéve a kamrát. Na meg a földszinti illemhelyet. 

– Ne mondd! Neked folyton csak a szexen jár az eszed? 

– Mit tegyek? Fülig szerelmes vagyok beléd. 

Grace magára húzott egy törülközőcsücsköt, és egy pillanatra 

eltemetkezett a pezsgőjébe. – Valószínűleg csak testi vonzalmat érzel. 

– Az se kutya! De nem erről van szó. 

– Miről? 

– Csupán testi vonzalomról. Már akkor beléd szerettem, amikor a 

veled való szeretkezés csak annyira látszott valószínűnek és 

kellemesnek, mint a szeretkezés egy tüskebokorral. 

– Annyira azért nem voltam tüskés. 

– Nem, de olyan páncélt viseltél, ami még egy koboldnak is fejtörést 

okozna. És senki nem látta, csak én. 

– Hát hogyne. 

– Szóval… – Flynn itt szünetet tartott. – Félek, hogy olyan választ 

kapok, amit nem akarok hallani, de… mit érzel irántam? 

Grace lehunyta a szemét, és elgondolkozott. Pontosan és szabatosan 

akarta megfogalmazni, hogy mit érez. Kellett egy kis idő, mire összeállt 

a dolog a fejében. Nem akarta elhibázni azzal, hogy rosszul önti 

szavakba. – Nehéz megmondani, és én nem vagyok a szavak embere, de 

mikor ott álltam a konyhában, csuromvizesen és szerencsétlenül, haza 

akartam jönni. Aztán arra gondoltam: hisz ez az otthonom. S bár így is 

van, rájöttem, hogy nekem ott van az otthonom, ahol te vagy. 

– Ó. Értem. Azt hiszem, ez kielégítő válasz volt. – Egy darabig nem 

beszéltek. 

– Tehát, ha úgy gondolod, hogy el kéne adnom Luckenham House-t 

– mondta később Grace, miután felült és kiitta a pezsgőjét –, eladom. 



Flynn besimított egy hajtincset a nő füle mögé, és kényelmesebb 

pozitúrát vett fel a törülközőkupacon. – Nem. Ilyesmire soha nem 

kérnélek. Gyönyörű az a ház, és a tiéd. Neked… nekünk ott kellene 

élnünk. 

– De te itt akarsz élni! A te házad sokkal kényelmesebb. 

Flynn bólintott. – Valóban az, de nem tarthatunk fenn két külön 

házat. Tudom, hogy sokan vannak, akiknél működik a dolog, de 

szerintem nincs szükségünk két, fejenként hét hálószobás kúriára. – 

Elrévedt. – Ugyanakkor az tizennégy helyszín, ahol szeretkezhetünk. 

Legalább. 

Grace elengedte a füle mellett ezt a frivol megjegyzést. – Szíved-

lelked benne van ebben a házban. Emlékszem, ahogy mesélted, hogy a 

többi ház idegeneknek készült, és ott mindig kompromisszumokat 

kötöttél, ennél viszont kizárólag első osztályú anyagokat használtál. 

– Nekem most már másutt van a szívem-lelkem. 

– Ezt hogy érted? 

– Tudod, hogy értem. Legalábbis tudnod kéne. Veled. Ahol lenni 

akarsz, ahol te vagy, én is ott akarok lenni. Mellesleg – folytatta élénken 

–, Luckenham House tényleg csodaszép, megérné rendbe hozni. 

– Tudom, csak nem biztos, hogy lesz rá keretem. 

– Ha eladom ezt a házat, tele leszünk pénzzel. 

Grace megrázta a fejét. – Nem. Eladom, ha akarod, de a 

helyrehozatalt magam fizetem. Vagy marad minden úgy, ahogy van. – 

Felkönyökölt, és fürkészőn nézte Flynnt. – Durva voltam? Vagy 

butaságot mondtam? – Nem jött válasz, és Grace úgy érezte, 

magyarázattal tartozik. – Megküzdöttem a függetlenségemért, s bár 

szeretlek, és teljesen megbízom benned, kell nekem valami, ami csak az 

enyém. Ha te fizetnéd Luckenham House tatarozását, tudom, hogy 

csodaszép lenne a végeredmény, de már nem csak az enyém lenne a 



ház. Persze mindenben szeretném kikérni a tanácsod, egészen a 

színektől kezdve… – körbemutatott a fényűzően kényelmes 

fürdőszobán, bizalmas beszélgetésük színterén.– Bár én azt hittem, 

manapság már sehol nincs szőnyeg a fürdőszobában, mert mindenütt 

csempe van. 

– Az attól függ, hogy mire akarja használni az ember a fürdőszobáját 

– mondta Flynn higgadtan. 

Grace felnevetett, de nem hagyta magát eltéríteni a témától. – Nekem 

kell finanszíroznom a saját házam tatarozását. Remélem, megértesz, és 

nem tartasz kukacoskodónak. 

Flynn sóhajtott. – Nem. Megértelek. Csak azt remélem, hogy tényleg 

érnek valamit azok a nyomorult festmények. Gyere, keljünk fel. 

– Ideje lenne. Vízszerelőt kell hívnom. 

– Hát persze. – De Flynn a hálószobába vezette, és nem is jutott 

idejük vízszerelőt hívni, csak mikor már majdnem indulni kellett 

Demiért a buszhoz. 

Mialatt Grace-nek és Flynn-nek más irányú elfoglaltsága volt, Ellie-t 

beterelték egy szobába, ahol egy alacsony vizsgálóasztal meg számos 

műszer várta, melyekre rá se bírt nézni. 

– Essünk túl rajta – mondta. 

– Itt vagyok magával – biztatta Ran. 

– Csücsüljön fel az asztalra. Nem magas – mondta a nő. – Egyébként 

Suzanne vagyok. 

Ellie mosolygott, próbált nyugalmat tettetni, de közben annyira 

kellett pisilnie, hogy az egész alteste sajgott bele. 

– Most pedig húzza fel a kardigánját, és tolja le a nadrágját a pocakja 

alá. – Ellie Ranre nézett. Ő biztatóan mosolygott. Ellie sóhajtott egy 



rövidet. Nem gondolta volna, hogy Rannek „biztató” mosoly is van a 

repertoárjában, mindenesetre nagyon hitelesen csinálta. 

Suzanne zselét kent Ellie hasára. 

– Hú, ez meleg. Azt hittem, hideg lesz – szólalt meg Ellie. 

– Olyat ma már nem használunk – mondta Suzanne. 

– Most előre-hátra fogom mozgatni ezt az eszközt a hasán, a babát 

pedig azokon a képernyőkön láthatja. 

Ellie szemét meresztgetve próbált kivenni valami babaszerűt a 

hullámos, fekete-fehér képen, amely őt egy rosszul beállított televízióra 

emlékeztette. Suzanne előre-hátra mozgatta az eszközt, aztán hirtelen 

abbahagyta. 

– Maradjon így – mondta néhány másodpercnyi merev 

képernyőbámulás után. – Idehívok valakit. 

Ellie testét azon nyomban kiverte a víz. Páni félelem fogta el; 

moccanni és beszélni se bírt, ahogy az ápolónő szavai lassan 

leülepedtek benne: a kisbabája, aki egészen eddig csupán fura 

szimptómák okozója volt, talán nincs teljesen rendben. Mi másért lenne 

szükség még egy szakvéleményre? Ez az egész egyszerű 

kontrollvizsgálatnak indult, de most… Ellie igyekezett nyugodt 

maradni. Az első alkalom óta már megmozdult párszor a baba, éppen 

kezdett valóságot ölteni. Mi van, ha?… Felemelte a tekintetét, és látta, 

hogy Ran őt figyeli. A restaurátor megfogta Ellie kezét, és 

megszorította. Ellie becsukta a szemét, és vett néhány mély lélegzetet, 

miközben némán ismételgette, akár egy mantrát: „nem lesz baj, nem 

lesz baj”. 

Ran se beszélt. Csak fogta a kezét, nagyon erősen, oly erősen, hogy 

az már fájt. Ellie kinyitotta a szemét, hogy panaszkodjon, de látta, hogy 

Ran halottsápadtra vált. Biztos irtózik a kórházaktól, gondolta Ellie, és 



ennek fényében még kedvesebb tőle, hogy elkísért. Ran támogatása 

nem feledtette vele a baba iránti aggódását, de mélyen meghatotta. 

Suzanne egy idősebb nő társaságában jött vissza. – Na, hadd lássam! 

– mondta ez a nő élénken, és Suzanne székébe telepedett. 

– Nem, nem. Minden rendben van. – Ellie fellélegzett, és csak ekkor 

jött rá, hogy mennyire félt. – Ez csak egy árnyék. Nincs semmi baj a 

kicsi szívével – mondta a nő. – Minden testrésze a helyén van. 

– Fiú? – kérdezte Ellie a kíváncsiságtól hajtva. 

– Nem. Akarom mondani, ezt ebben a stádiumban még nem lehet 

megállapítani. Attól tartok, erre az információra még várnia kell egy 

kicsit. – Ranre mosolygott. – Szóval korai lenne megvenni a 

villanyvasutat. 

– Nekünk nem számít a gyerek neme – mondta Ran. – Csak 

egészséges legyen. Nincs igazam, Ellie? 

Ellie bólintott. Nem bírt se megszólalni, se mozdulni. Örült, hogy a 

helyén kell maradnia, amíg befejezik a vizsgálatot és elkészítik a 

felvételeket, mert rendeznie kellett az érzéseit. 

Aztán megengedték végre, hogy lemásszon a vizsgálóasztalról, és 

kibotorkáljon a vécére. Amikor visszajött, Ran szemcsés képet tartott a 

kezében, alighanem a babáról. 

– Nem akarsz leülni? Nem festesz valami jól. – A kezét rátette Ellie 

vállára. 

– Semmi bajom. – Ellie valami nyeglét akart mondani, de nem jutott 

eszébe semmi. – Csak menjünk már. 

– Menjünk. – Ran átfogta Ellie vállát, és az ajtóhoz vezette. 

Amint beültek a kocsiba, Ellie mindjárt jobban érezte magát. Nincs 

semmi baja a babának, és ezt orvosi felvételek igazolják. Most pedig 

illene megköszönnie Rannek, hogy olyan sokat segített. 



– Ran. – Meg akarta érinteni a restaurátor karját, de hirtelen 

félszegség fogta el, keze az üres levegőbe markolt. – Csak azt 

szeretném mondani, hogy… – Elakadt. Abban a pillanatban képtelenül 

nehezére esett kimondania: „köszönöm”. 

– Mi az? – Ran nagyon szelíd volt, ami csak fokozta Ellie 

félénkségét. A fanyar és szarkasztikus Rannel meg tudott volna 

birkózni, de így… 

– Semmi. Csak azt akartam mondani, köszönöm, hogy mellettem 

volt. – Nem hozta fel, hogy „pedig bizonyára irtózik a kórházaktól”, 

mert Ran ezt talán titkolni akarja, de ő emiatt külön hálás volt neki. 

A restaurátor nem válaszolt rögtön. – Szóra se érdemes. Szükséged 

volt valakire, aki vigyáz rád, leitat… 

Ellie nevetett, és az elmúlt óra összes feszültsége eltávozott belőle. 

Valamiképpen, Ellie sem tudta, hogyan, Ran mindent elsimított. 

– Na, gyere – mondta Ran. – Ebédidő van. 

– El se hiszem, hogy ez az én kisbabám – mondta Ellie fél órával 

később, már egy kocsmában ülve, amint az étlap helyett az 

ultrahangfelvételt tanulmányozta. 

– Mi lenne, ha most inkább arra koncentrálnál, hogy mit szeretnél 

enni? 

– Jaj, nem is tudom! – A délelőtt történéseinek lényében az evés már 

nem is tűnt olyan fontosnak. 

– Akkor gondold ki, vagy én választok helyetted. 

Ellie feltekintett rá. – Komolyan mondom, Ran. Köszönöm. Nem is 

tudom, mit csináltam volna, amikor… amikor Suzanne elvonult 

erősítésért, ha egyedül vagyok ott. 



– Nem hagyhattam, hogy egyedül menj keresztül ezen az egészen. – 

Ez ténymegállapítás volt, Ran tekintetéből mégis gyengédség sütött, 

ami megindította a lányt. 

– De nem tudhattad előre, hogy gond lesz. Rutinvizsgálatnak indult, 

és nélküled… 

– Nem akartam kockáztatni. És nem engedtelek volna el egyedül. 

Na, mit iszol? – Nyilván elege volt már a lány hálálkodásából. 

Megmutatta neki egy olyan oldalát – a gyengéd, apai védelmezőt –, 

amelyre Ellie nem számított, s ez bátortalan mosolyt fakasztott a 

lányból. Ő nem akarta megtörni a pillanat varázsát; úgyis illékony, és 

nincs értelme lepkéket kergetni. 

– Paradicsomlevet – mondta végül –, az majdnem ennivaló. 

– Aztán ehetnél egy steaket, valami táplálót. Tudod, kettő helyett 

eszel. 

– Igen, és az egyik akkorka, mint egy hörcsög. Magad is láthattad. 

– Marhaság. Rendesen kell étkezned. Sült krumpli helyett egyél 

inkább tepsiben sült burgonyát. 

Valami megmozdult Ellie-ben, de nem a gyerek, hanem a remény 

apró, hörcsög nagyságú csírája. – Igenis, Ran – mondta szelíden, pedig 

mi sem állt távolabb tőle. 

A restaurátor felállt, néhány másodpercig csak nézte őt, azután a 

bárpulthoz ment. 

– Később fel kell hívnom Grace-t, hogy megkérdezzem tőle, mikor 

lesz újra lakható a ház – mondta Ellie, amikor Ran visszajött az 

asztalukhoz az italokkal. 

– Csak aztán tényleg lakható legyen. Nem tesz jót neked, hogy egy 

hideg, bútorozatlan házban élsz. 

– Ran, a nők már akkor is kihordták a gyerekeiket, amikor még nem 

voltak házak, szültek tehervagonban, sátorban. Stramm vagyok, és 



fiatal, nem lesz semmi baj. – Tiltakozott ugyan, Ellie-nek a lelke 

mélyén mégis jólesett Ran aggódása. 

– De nem kell fölöslegesen szenvedni. Kényelmesnek találod az 

ágyad? 

– Viszonylag – mondta Ellie pillanatnyi tűnődés után. Ez egy 

lehetőség volt, de nem tudta, hogy hozhatná ki belőle a legtöbbet. 

– Csak viszonylag? Ha hazaértünk, megnézem, mit tehetnék, hogy 

javítsak a körülményeken. 

– Rendben. – Ellie maga is úgy gondolta, hogy lenne még 

javítanivaló a körülményeken. 

– Indulhatunk? 

– Csak még elszaladok vécére. 

Amikor hazaértek, Ran ráparancsolt Ellie-re, hogy heveredjen a 

szófára. – De fel kell hívnom Grace-t – ellenkezett a lány, miközben 

Ran egy pokrócot terített rá. 

– Majd én. Te pihenj csak. Aztán megnézzük azt az ágyat. 

Ellie sóhajtott, és becsukta a szemét. Később biztosan lesz még 

alkalma átváltoztatni Ran iránta, mint terhes nő iránt való törődését 

valami kevésbé szűzies érzelemmé, amikor majd „megnézik” Ellie 

franciaágynak is beillő alvóhelyét. 

– Beszéltem Flynn-nel – mondta Ran, épp mikor Ellie elszundított 

volna. – Azt mondja, Luckenham House még legalább egy hétig nem 

lesz lakható. Flynn azt tervezi, hogy nem engedi visszamenni Grace-t, 

amíg nincs teljesen rendben a ház. 

– Ó. Erre nem számítottam. Úgy értem, Grace… nem tudom 

elképzelni, hogy Grace hajlandó lenne… 

– Mire? 



– Hát, ott maradni Flynn-nél, amíg Luckenham House-t tatarozzák, 

hacsak… – Zavartan megköszörülte a torkát. – Na, érted, hacsak ő meg 

Flynn… össze nem melegedtek. 

– Így vagy úgy, nem akarhatsz egyedül lakni abban a házban, és ha 

mégis, én nem örülnék neki. 

Ellie már ettől a parányi gesztustól is nagyon boldog volt, de nem 

tágított. – Nem leszek egyedül. Demi is ott lesz. 

– Nem hinném, hogy Demi, akármilyen aranyos kislány, 

megfelelőképpen a gondját tudná viselni egy terhes nőnek. 

– Nem? – Zene füleimnek, gondolta Ellie. – De rám nem kell gondot 

viselni. 

– Mindegy, mert Demi úgyis Flynnékkel marad. 

– Ó. Akkor jobb, ha a szüleimhez költözöm. Vagy ott van a 

barátnőm, akihez még azelőtt akartam odaköltözni, hogy megismertem 

Grace-t – tette hozzá lelkesebben. 

– Nem. Inkább maradj nálam. Innét az orvoshoz is kényelmesebben 

tudsz eljutni. – Ran félretekintett. – Komolyan beszélek, Ellie, csak ma 

fogtam fel, milyen sebezhető lehet egy terhesség. Nem tehetsz úgy, 

mintha mi se változott volna. 

– Nem-e? – Ran kezdett hallatlanul erőszakos lenni, de Ellie nem 

bánta. Ugyanakkor azt se hagyhatta, hogy neki legyen igaza. 

– Nem. Szükséged van valakire, aki vigyáz rád. 

– Akkor elmegyek a szüleimhez – mondta Ellie búsan, de eltökélten. 

– Miért? Eddig az volt a benyomásom, hogy hozzájuk nem szívesen 

mennél. 

Valóban, csakhogy Ellie-nek nemigen maradt más választása. – 

Azért néha nem árt, ha meglátogatom őket, és úgyis csak egy rövid 

időről van szó. 

Ran a szófa végébe telepedett, és ránézett Ellie-re. 



– Sokkal kényelmesebb lenne neked, ha itt maradnál. 

– Most egy jó darabig nem kell orvoshoz mennem – mondta Ellie, 

kissé zavarosan. – Egyébként is… 

– Tiéd lehet az ágyam. Én majd alszom a futonon. 

Ellie egy pillanatra megingott – még egy hét Rannel –, aztán valami 

visszarántotta a földre. Igen, még belegondolni is jó, de nem játszhat a 

tűzzel. Így is jobban kedveli Rant a kelleténél, miközben teljesen 

egyértelmű, hogy Ran nem tekinti őt többnek barátnál, és egy hét múlva 

csak még nehezebben hagyná itt. A kisbabára gondolt a pocakjában: 

ennek a kicsi fiúnak vagy lánynak normális, érett anyára van szüksége, 

nem pedig egy mások nyakán lógó érzelmi roncsra. Mély levegőt vett, 

és úgy döntött, józan lesz. 

– Nem. Ne haragudj, de te ezt nem érted. Nem maradhatok nálad, 

Ran. 

– De miért? 

– Mert túl nehéz lenne nekem. – Látta a restaurátor értetlenségét, és 

kényszerítette magát, hogy folytassa. – Itt lenni veled. Én valami 

olyasmit akarok, amit te nem. Azt hittem, ravaszsággal célhoz érek, de 

nem. Az az ultrahang valahogy előhozta belőlem a felnőttet, már 

tisztábban látok. Nagyon szépen köszönök mindent, de el kell mennem. 

Ran döbbent képet vágott. – De én nem akarom, hogy elmenj. 

– Borzasztóan kedves tőled… 

– Nem kedvességből! – csattant fel. – Egyszerűen nem akarom, hogy 

elmenj! 

Ellie rámeredt, valami jeladásra várt, hogy mégis mire gondol Ran. 

Miért nem akarja, hogy ő elmenjen? És miért nem beszél? – Nem értem 

– nyögte ki végül. 

Ran mélyet sóhajtott. – Én se értettem, egészen az 

ultrahangvizsgálatig. 



– Hogyan? – Ellie most már végképp össze volt zavarodva. 

– Nem jöttem rá, mennyire fontos vagy nekem, míg az a nő el nem 

ment, hogy hívjon valakit. Sokkoló volt az egész, engem mégis az 

sokkolt a legjobban, hogy rettegtem, nehogy történjen veled valami. Te 

csak a babáért aggódtál. Én viszont érted. Ellie, én nem bírnám ki, ha 

elveszítenélek. 

– Ott a kórházban nem eshetett volna bajom… 

– Tudom, de akkor nem úgy látszott. Nagyszerűen viselted, ahogy 

mélyeket lélegeztél, és nyugodt maradtál a krízis kellős közepén… 

– Pedig nem éreztem magam nyugodtnak… 

– Felnőtt módjára viselkedtél, és ez ráébresztett, hogy sok 

szempontból nagyon is érett vagy. – Ran búbánatos kis mosolyra húzta 

a száját. – Anyaságra érett. 

– Még szerencse! 

– Márpedig ha elég érett vagy az anyasághoz, akkor hozzám se 

lehetsz túl fiatal. Vagy te nem így gondolod? 

Kellett néhány másodperc, mire a szavak eljutottak a lány tudatáig. 

Akkor felállt a szófáról, és ledobta magáról a pokrócot. – Dehogynem. 

– Karját Ran nyakába fonta, és mikor már úgy érezte, hogy elég időt 

töltöttek el így, megcsókolta. Ízig-vérig felnőtt, félreérthetetlen, 18 

karikás csók volt. 

– Biztosan akarod, hogy maradjak? – kérdezte pár perccel később. – 

Bármikor hazamehetek a szüleimhez. 

– Egész biztosan – felelte Ran határozottan, újból megcsókolta, és a 

csókja nem hagyott kételyeket afelől, hogy már nem gyerekként tekint 

Ellie-re. 

– Szerintem csak azért mondod ezt, mert tudok főzni – jegyezte meg 

Ellie később jóllakott kis sóhajjal. 



– Ó, nem – ellenkezett a férfi. – Jól főzöl, de annyira azért nem. – És 

csókkal fojtotta el a lány háborgó tiltakozását. 

Ellie üdvözülten mosolygott. – Egyvalami mindenesetre biztos: jó 

veled – súgta hozzábújva, és megérintette Ran arcát, hogy újból 

megcsókolja. – De, Ran, biztos vagy benne, hogy akarod velem ezt a 

kapcsolatot? Eddig mintha nem akartad volna. 

– Tudom, de már abban se vagyok biztos, hogy miért. Egyszerűen 

csak… valahogy vén kujonnak éreztem magam melletted. 

– És mitől gondoltad meg magad? 

– Végre annak láttalak, aki vagy. Amikor arra gondoltam, hogy 

veszélyben lehetsz, minden megvilágosodott előttem, és rájöttem, hogy 

nagyon sokat számítasz nekem. Es rájöttem arra is, hogy bár érettebb 

vagy, mint gondoltam, igenis szükséged van valakire, akármit mondasz 

is. 

– Megállnám én a helyem egyedül is. Nem akarom, hogy sajnálatból 

légy mellettem. 

– Tudom. De lehet, hogy nekem is szükségem van valakire. 

Ellie boldogan sóhajtott, és újrakezdték a csókolózást. 

Grace másnap ebédidőtájban felhívta Ellie-t. A hangja ábrándos volt, 

nevetős és komolytalan. – Ne is mondd – így Ellie. – Megtettétek! 

– Erről egy szót se mondok. Igen. 

– Jaj, Grace, úgy örülök! Ez nagyszerű! Összeházasodtok? 

– Házasságról még nem beszéltünk… 

– Nem, mi se, de azt hiszem… 

– Ellie? Te most magadról meg Ranről beszélsz? 

Ellie nagy sóhajjal bólintott, és csak utána jutott eszébe, hogy Grace 

nem láthatja. – Amikor bementünk ultrahangra. .. említettem már, hogy 

Ran elkísért? 



– Na és mi volt? 

– Az ápolónő félbeszakította a vizsgálatot, és oda kellett hívnia 

valakit, hogy biztos rendben van-e minden. Azok voltak életem 

legborzalmasabb pillanatai, de Ran teljesen megváltozott utána. Aztán 

mikor megmondtam neki, hogy elköltözöm, azt mondta, maradjak, és… 

hát… a többit már a fantáziádra bízom! 

– Ez egyszerűen csodálatos! Lehetne dupla esküvőnk! 

– Grace szinte magánkívül volt az izgalomtól. 

– Demi meg Allegra lesz a nyoszolyólány. Milyen színben legyenek? 

Lilában? Türkizkékben? Természetesen csakis szatént viselhetnek, hogy 

jó kövérnek tűnjenek. 

– Szegény Demi, ő nem szolgált rá. 

– Én meg egyelőre nem tervezek semmiféle dupla esküvőt. Előbb 

ismerjük meg egymást Rannel, majd utána beszélhetünk a házasságról! 

– Persze, persze – értett egyet Grace. – De amiért hívtalak: Allegra 

szeretné összecsődíteni valamennyi érdekelt felet Luckenham House-

ba, jövő hét keddre. Megfelel neked az időpont? 

– Hogyhogy valamennyi „érdekelt felet”? 

– Mindenkit, akinek köze van a táblákhoz. Állítólag óriási hírekkel 

fog szolgálni. El tudtok jönni Rannel? 

– Meg kell kérdeznem, de szerintem igen. A Richard Coatbridge-

szakértő is jelen lesz? 

– Nem hiszem, bár Allegra talált egyet. Szörnyen izgatott. 

– El tudom képzelni. Egyébként én is izgulok. Jó lesz végre 

megtudni az igazat a táblákról, ennyi idő után. 

– Ha érnek valamit. Különben hatalmas csalódás lesz. 

– Odavigyük a táblákat? 

– Ran végzett már a restaurálásukkal? 

– Nem, mert több más munkája is van. 



– Akkor maradjanak csak ott, ahol vannak, biztonságban. Úgyse 

akarom visszatenni őket. 

– Nagy kár. 

– Tulajdonképpen nem. Ha értékesek, gondolj csak a biztosításra! 

Mellesleg – tette hozzá félszegen – lehet, hogy színben nem illenének 

Flynn elképzelésébe. 

– Flynn elképzelésébe! 

– Igen. Jó szeme van – és kiváló lakberendező. Ezt a házat is igazi 

otthonná varázsolta. 

– Ezek szerint az ő házában fogsz élni? 

– Nem. Azt eladjuk. Flynn azt mondja, nem bánja. 

– Jaj, de romantikus! 

– Micsoda? Hogy eladjuk a házat, átköltözünk hozzám, és még 

kaszálunk is rajta? – mondta Grace élesen. 

– Nincs ebben semmi romantikus. Ezt nevezik ingatlan-

spekulációnak. 

– Nem ez! Hülye! Hanem hogy Flynn feladja álmai otthonát, hogy te 

megtarthasd a tiédet. 

– Hát igen. – Grace újból elmerült az ábrándjaiba. – Flynn egy 

angyal. 



HUSZONNYOLCADIK FEJEZET 

Amikor Ran és Ellie négy nappal később megérkezett Luckenham 

House-hoz, a ház előtt parkoló kocsik láttán rögtön megállapították, 

hogy Flynn és Allegra már ott van. Állt ott még egy kocsi: hosszú, 

alacsony, látszatra drága. 

– Ez biztosan Nicholas autója, Grace bátyjáé – mondta Ellie. – 

Remélem, nem fogják terrorizálni Grace-t. 

– Flynn jelenlétében esélyük se lesz rá. 

– Bár megfigyeltem, hogy Grace újabban karakánul megharcolja a 

saját csatáit. 

– Gyere. Menjünk. 

A bejárati ajtó nem volt bezárva, így Ellie és Ran bejelentés nélkül 

jutott be. Hangokat hallottak az étkezőből, és ők is arra indultak. 

Grace az ablaknál állt, kipirulva és nagyon csinosan. Flynn egy 

terítővel letakart tealáda mellett állt, a térítőn több üveg pezsgő és 

poharak. 

Allegra, fekete zakóban és tyúklábmintás szoknyában, a kandallónál 

állt egy Ellie számára ismeretlen férfival. Feltételezte, hogy Grace 

fivére, Nicholas az. Az ismeretlen oldalán magas, karcsú, elegáns nő, a 

taberakást tanulmányozta. Úgy tűnt, hogy Nicholashoz tartozik, és Ellie 

azon töprengett, hogy a festéket, vagyis a még több pénz ígéretét keresi-

e vajon. 



Demi éppen befejezett egy SMS-t, és elsőként vette észre Ellie-t. 

Máris szaladt üdvözölni őket. – Helló! 

– Megölelte Ellie-t, és odabiccentett Rannek. – Olyan izgi ez az 

egész! 

– Te nem suliban vagy? – kérdezte Ellie. 

– Ezt nem hagyhattam ki. – Összeráncolta a homlokát. – És anya 

úgyse jön, nem? 

– Nincs oka idejönni – mondta Ellie. – De ez aligha állítja meg. 

Grace észrevette, hogy megérkezett Ellie és Ran, és átlibegett a 

szobán az üdvözlésükre. – Allegra nagyon titkolja a felfedezését, mi 

Flynn-nel mégis úgy határoztunk, hogy ünnepiünk. Végtére is – 

beszédes pillantást küldött Ellie felé – sok jó dolog történt az utóbbi 

időben. 

Ellie egyetértően mosolygott; csakugyan, ővele is rengeteg klassz 

dolog történt mostanában. 

Megszólalt a csengő, Grace indult ajtót nyitni. – Ó – mondta. – Te 

vagy az, Edward. És Hermia. – Grace várta, hogy hullámszerűen 

elárasszák az érzelmek, de nem történt semmi, és a bizonyosság, hogy 

egyszer s mindenkorra túl van Edwardon, még tovább fokozta amúgy is 

burjánzó örömét. 

– Nem együtt jöttünk – mordult fel Hermia. 

– De mit kerestek itt egyáltalán? Nem mintha nem látnálak szívesen 

– tette hozzá Grace az ajtót kitárva, és arra gondolt, vajon mit fognak 

szólni, hogy a lányuk nincs iskolában, de nem izgatta különösebben. 

– Én azért vagyok itt, hogy képviseljem az érdekeidet, Grace – 

mondta Edward. – Roppant gyerekes tudsz lenni efféle ügyekben. 

– Miféle ügyekben? 

– Pénzügyekben. Hermia beszélt nekem a táblákról. 



Ezek szerint Edward és Hermia is akar egy-egy szeletet a tortából?, 

tűnődött Grace, ahogy követte őket az étkezőbe. Hermia csak ne 

akarjon: semmi alapja rá. Na és Edward? Nem. Ő soha nem futott a 

pénz után. Feltehetően puszta kíváncsiságból van itt, vagy azért, hogy 

őt megoltalmazza. Grace remélte, hogy nem kerül sor kínos jelenetre 

Edward és Flynn között. Nem feltételezte, hogy Edward még táplál 

iránta érzelmeket, Flynnből viszont könnyen kiütközhet heves ír 

temperamentuma. 

– Mindenki itt van? – kérdezte Allegra, miután a szülők és lányuk 

kölcsönösen üdvözölték egymást, és Demi megkapta a fejmosást a 

lógás miatt. Allegra láthatóan türelmetlenül várta, hogy előadhassa 

végre szenzációs híreit. 

– Hadd mutassam be egymásnak azokat, akik még nem ismerik 

egymást – mondta Grace elővigyázatosan. 

– Edward, ő itt Flynn. 

– Te meg Flynn együtt vagytok? – kérdezte Edward félig aggodon, 

félig mulatva. 

– Igen – közölte Flynn kategorikusan. 

Edward bólintott. – Épp arra gondoltam, hogy Grace most még 

szebb, mint rendesen. 

Grace elnézett, nem akarta látni Flynn reakcióját. Különös: 

valamikor a fél karját odaadta volna egy ilyen megjegyzésért. Most 

egyszerű bóknak tekintette – semmi többnek egy kedves bóknál – egy 

olyan férfitól, akit valamikor régen szeretett. Amikor meggyőződött 

róla, hogy nem kerül sor ökölpárbajra, hozzátette: – Edward, Nicholast 

már ismered. Az pedig ott a barátnője, Erica. 

– Erica a szoba túlsó végéből odabiccentett Edwardnak. 



– Na jó, most már tényleg mindenki itt van – mondta Allegra 

határozottan. Haragos pillantást vetett Hermiára, aki még mindig Demit 

leckézette az iskolakerülés miatt. – Kérhetnék egy kis csöndet? 

– Mit derítettél ki, Legs? – kérdezte vontatottan Nicholas a 

kandallónál felvett őrhelyéről. 

– Mindjárt megmondom, ha elhallgatsz végre! – Allegra kezdett 

dühbe jönni. A megbeszéléseken általában kevesebb idő is elég szokott 

lenni neki, hogy rendet teremtsen. Mikor végre elégedetten konstatálta, 

hogy minden figyelem őrá irányul, belefogott. 

– Mint legtöbben tudjátok, felmerült, hogy a táblákat Richard 

Coatbridge festette. 

– Kicsoda? – szólt közbe Erica, s ezzel akaratán kívül is belopta 

magát Ellie és Grace szívébe. 

– Egy nagyon híres festő, drágám – mondta Nicholas. 

Erica megvonta a vállát. 

– És bármily hihetetlen, úgy tűnik, valóban Coatbridge festette a 

képeket! – Allegra úgy mosolygott, mintha ez az ő érdeme lenne. 

– Nem hihetetlen – mondta bosszúsan Ellie. – Én tudtam! 

Ran átkarolta. – Ne szólj közbe, ezzel csak hátráltatod a dolgokat. 

Allegra dühödt pillantást küldött Ellie irányába, aki ekkor még 

jobban értékelte, hogy Ran karja óvón körülfogja. 

– Ismeretes, hogy Coatbridge megfordult ezen a vidéken, mivelhogy 

a húga Devonban élt, és Coatbridge rendszeresen szakította meg itt az 

utazásait, gyakorta többhetes időre… 

– Szóval, mennyit érnek a képek, Legs? 

Allegra megsemmisítő pillantást vetett a fivérére. – A szakértő nem 

hajlandó elárulni. Azt mondta, ez nem az ő dolga. Ő csupán azt tudja 

igazolni, hogy a táblák kilencvenszázalékos valószínűséggel Richard 

Coatbridge keze munkái. 



– Tehát hiába jöttünk – jegyezte meg Erica. 

– Nem! – csattant fel Allegra. – Elmentem a Sotheby’s-hez, és 

megkérdeztem őket. 

– Na és mit mondtak? – kérdezte Edward. 

– Hogy nem mondhatnak semmi biztosat, amíg nem látták a táblákat, 

ellenben a diák és az írásos bizonyíték alapján… 

– Írásos bizonyíték? Az a darab papír? – kérdezte Grace meglepetten. 

– …körülbelül kétmilliót hozhatnak a konyhára, de amennyiben több 

érdeklődő is van, akkor a határ a csillagos ég. 

Csend lett; Allegra végre megkapta az áhított figyelmet. Grace-t 

hányinger kerülgette, Ellie viszont rendkívül elégedett volt magával. 

– Mi a következő lépés? – kérdezte Nicholas. – Elvisszük a táblákat 

a Sotheby’shez? 

– Hatalmas hírverésre számíthatunk. Hogy egy ilyen kincs 

évszázadokig rejtve maradjon… – dünnyögte Edward. 

– És minél több figyelmet kapnak, annál több pénzt fognak érni – 

mondta Nicholas. – Lehet, hogy fel kéne fogadnunk egy reklámcéget, 

hogy a világ összes neves múzeuma és vásárlója biztosan értesüljön a 

festmények piacra kerüléséről. 

– Te melyik céget javasolnád? – kérdezte Allegra. 

– Ericát kérdezd. Ehhez ő jobban ért… 

– Azt már nem – mondta Grace hangosan és szilárdan. – Én nem 

akarok hírverést. 

– Pedig nem úszód meg. Úgy értem, a régi mesterek elveszett 

munkái kéz a kézben járnak a hírveréssel – fejtegette Nicholas. – Egyik 

se létezhet a másik nélkül. 

– Márpedig az én házamat nem fogja elárasztani a sajtó meg a hülye 

fotósaik. Nem akarok zűrzavart, mikor épp rendet próbálok tenni az 

életemben. 



– Én végig melletted állnék – szólalt meg Flynn. 

– Tudom, akkor is. Képzeld csak el a házamat tele emberekkel, 

miközben egyfolytában csöng a telefon; borzasztó lenne. 

– Jaj, Grace! Néha olyan beszari tudsz lenni – mondta Allegra. – És 

hálátlan. Mennyit fáradtam a nyomorult tábláid ügyében, erre most nem 

vagy hajlandó eladni őket? 

– Nem ezt mondtam. Csak hírverést nem akarok. 

– Nem tudod elkerülni – jegyezte meg Nicholas. – Amennyiben 

tényleg el akarod adni a képeket. 

– Nincs más választása – csattant fel Allegra. – Kell neki a pénz! 

Másképp hogy fizetne a korhadásért? 

– Nem is tudtam, hogy a korhadásért fizetni kell, azt hittem, az csak 

úgy lesz – jegyezte meg Erica szárazon. 

Grace minden korábbinál nagyobb érdeklődéssel nézett Ericára; 

ennek a nőnek van humorérzéke. 

– Azt hiszem, most van itt az ideje, hogy elmondjuk, drágám – 

mondta Flynn, azután valamennyi jelenlévőhöz címezte a szavait: – 

Összeházasodunk. Grace-nek nem kell eladnia a táblákat, ha nem 

akarja. Majd én kifizetem a korhadás kezelését. 

– Egy szóval se mondta, hogy összeházasodnak! – Allegra tajtékzott. 

– Tényleg nem mondtad – így Grace, csodálkozó és örömittas arccal 

Flynn felé fordulva. 

– Nem? Bocsánat! Olyan feledékeny vagyok. Grace, hozzám jössz 

feleségül? 

Grace féktelen vihogásban tört ki. Borzasztóan nevetséges volt, hogy 

egy szobányi ember, köztük a volt férje előtt kérik meg a kezét. Ám a 

nevetése mögött Grace szédült a boldogságtól. 

– Nos? – unszolta Flynn. 



– Később kérdezz majd meg újra – mondta Grace incselkedőn, de a 

szemében ott volt a válasz. – Most nem tudok gondolkozni. A táblákat 

viszont mindenképp eladom. Nem a… férjemmel fogom kifizettetni a 

korhadás kezelését. 

– Hm – így Edward. – Hogy én álltam a tető újrarakását, az mintha 

nem zavart volna. 

– Mert az a válási megállapodásunk keretében történt. Akkor már 

nem voltál a férjem. 

– Értem, árnyalatnyi, de lényeges különbség. 

– Nem nyitjuk ki a pezsgőt? – kérdezte Erica. – Már régóta szemezek 

vele, és elepedek egy italért. 

– De, persze – kapott észbe Grace. – Milyen udvariatlan vagyok. 

Flynn, légy oly kedves… 

– Azonnal, drágám, amint igenlő választ adsz az előbbi kérdésemre. 

Grace vidáman legyintett. – Megmondtam, hogy később még 

beszélünk, de most, kérlek, nyisd ki a pezsgőt. 

– Hát jó – mondta Flynn, megfogta az egyik üveget egy kendővel, és 

elrendezte a poharakat. – De csak ha tényleg ünneplünk. 

– Szerintem számos okunk van az ünneplésre – mondta a pezsgőre 

áhítozó Erica. 

– Olyan izgalmas – mondta Demi, fel-le ugrándozva és tapsikolva. 

Aztán abbahagyta a viháncolást. – Ez azt jelenti, hogy én már nem 

lakhatok itt veletek? 

– Dehogyis, Demi! – felelte Grace. – Addig laksz velünk, amíg 

tetszik. 

– Kivéve, ha inkább utazgatnál – mondta Flynn, aki mintha nem 

osztotta volna jegyese lelkesedését. 

– Demeter nem utazik sehová! Iskola után rögtön egyetemre megy! – 

hördült fel Hermia. 



– Szeretném, ha a lényegre koncentrálnánk! – javasolta Allegra. – 

Értékes műremekek kerültek elő, és Grace ki akarja zárni a 

nyilvánosságot! 

– Pedig el akarja adni a képeket – értett egyet Nicholas. 

– Kell lennie valami más lehetőségnek – mondta Ellie, ahogy 

körbeadta a poharakat. 

– Van is – szólalt meg Ran. 

– Micsoda? – kérdezték mindannyian. 

– Eladhatják őket magángyűjtőnek. 

– De honnét kerítsünk magángyűjtőt, ha Grace nem akarja, hogy 

bárki is tudjon a képek létezéséről? – szegezte neki a kérdést Allegra. 

– Elnézést, hogy közbeszólok – mondta Flynn. – De ihatnánk egyet 

az eljegyzésünkre? Tudom, hogy a jelen helyzetben ez nem olyan 

fontos, mégis szeretném emlékezetessé tenni a pillanatot. 

– Az ég szerelmére! – sziszegte Allegra. 

Grace észrevette, hogy Ran újból átkarolja Ellie-t, és eltűnődött, 

hogy talán ők is elkötelezték magukat egymásnak, aztán arra jutott, 

hogy náluk ez még korai lenne. 

– Mi van a férfiakkal, hogy mindent nyílt színen akarnak csinálni? – 

kérdezte Erica. – Miért kell még a nő kezét is mások előtt megkérni? 

– Ez alól engem fel lehet oldozni – mondta Edward. – Soha nem 

kértem meg nő kezét nyilvánosan. Mindig kettesben voltunk. 

– Ne mondd, minden egyes alkalommal? – kérdezte Grace. 

– Jaj, de huncut valaki! – Edward végigmérte Grace-t, vizslató 

tekintettel. – Tényleg borzasztó csinos vagy újabban. Csak tudnám, 

miért hagytalak el. 

– Mert rám untál, Edward, azért. – Grace Ellie-re pillantott, és 

remélte, hogy Ran nem egy Edward. Ha Ellie-ről volt szó, rögtön 

feltámadt a védelmező ösztöne, és tudta, hogy barátnője ővele 



kapcsolatban ugyanígy érez. A két nő tekintete találkozott, és mindkét 

szempár versenyt ragyogott a pezsgővel. Ellie örömtelien és biztatón 

odabiccentett Grace-nek, s ő fellélegzett. Ellie kézben tartja Rant. 

Allegra, megelégelvén az érzelgős jeleneteket meg a szerelmeseket, 

felemelte a poharát. – Na jó, az ifjú párra! Éljen! Gratulálok, és a többi. 

Most pedig! Talán térjünk vissza a tárgyra. 

– Mi is az? – kérdezte Edward. 

– Hogy mégis hogyan tudnánk eladni… 

– Vagyis Grace hogyan tudná eladni – helyesbített zordonan Flynn. 

– …a táblákat, akár magángyűjtőnek, ha nem engedi, hogy bárki is 

tudjon a létezésükről! – Allegra nagyot kortyolt a pezsgőből, nyilván 

megkönnyebbült, hogy be tudta fejezni végre a mondatot. 

Csend lett. 

– Grace, drágám, egy kevés hírverést muszáj lesz elviselned – 

mondta Flynn. – De ott leszek, hogy megvédjelek. 

– Szerintem Grace semmit sem köteles elviselni – mondta Ellie. – 

Sok megpróbáltatáson ment keresztül az utóbbi időben, és befogadott 

minket Demivel. Szerintem tegye azt, amit ő akar. 

– Nem mintha Demeter hajléktalan lett volna – morgott Hermia. 

– Nem is, csak épp egyikőjük se akarta, hogy magukkal éljen. – Ellie 

ránézett Demi szüleire, előbb az egyikre, azután a másikra, és kénytelen 

volt beismerni, hogy a maga módján Edward nagyon is vonzó. 

– Mindez nem tartozik ide – mondta Nicholas. – El akarod adni a 

táblákat, vagy sem, Grace? Ha igen, akkor kénytelen leszel viselni a 

hirtelen meggazdagodás következményeit. 

– Ez nem így van – mondta Ran. – Mint említettem, létezik más mód 

is. 

Halkan beszélt, és kissé vontatottan, ahogy szokott, mégis minden 

figyelem egy pillanat alatt rászegeződött. 



– Micsoda? – kérdezték legalább hárman is. 

– Itt mindenki süket? Adják el a képeket egy magángyűjtőnek. 

– Hát hogyne – mondta Allegra. – És mégis honnan akasszunk le egy 

magángyűjtőt? 

– Apróhirdetést csak nem adhatunk fel – értett egyet Nicholas. – 

Milliomos kerestetik remekmű megvételéhez. 

– Úgy látszik, mindnyájuk figyelmét elkerülte a tény – folytatta Ran 

higgadtan –, hogy festménykonzervátor vagyok. 

– Az meg mi? – kérdezte Erica. 

– Festményeket restaurál – dünnyögte Nicholas. 

– Jó, de hogy jön ez ide? – mondta Allegra. 

– Múzeumokon és művészeti galériákon kívül magángyűjtőkkel is 

állandó kapcsolatot tartok. 

– Így aztán? – sürgette Ellie. 

– Így aztán futottam néhány kört, és úgy néz ki, hogy van egy 

magángyűjtő, aki szívesen megvásárolná a táblákat. 

– Hisz ez nagyszerű! – lelkendezett Grace. 

– De figyelmeztetem, nem fog annyi pénzt kapni értűk, mint 

amennyit egy nagyszabású aukción kapna, ahová a világ minden 

részéből összesereglenek a milliomos vásárlók. 

– Nekem nem kellenek milliók – mondta Grace. – Csak annyi, 

amennyiből ki tudom fizetni a korhadás kezelését. – Finoman 

összeráncolta a homlokát. – Meg amiből tudok adni egy keveset néhány 

embernek. 

– A gyűjtő az alap kétmilliót szerintem meg fogja adni – mondta 

Ran. – De annál sokkal följebb nem megy. 

Grace-t ájulás környékezte. – Az nekem bőven elég – mondta néhány 

másodperccel később, elgyengült hangon. 



– De, Grace, sokkal többet is kaphatnál a táblákért! – erősködött 

Allegra. – Tényleg el akarod dobni magadtól a meggazdagodás 

lehetőségét? 

– Már így is gazdag vagyok – mondta Grace. – Enyém ez a gyönyörű 

ház, ahol egy imádni való ír férfival élhetek. – Ránézett az imádni való 

ír férfira, és elmosolyodott. 

– Akkor hát kapcsolatba tudna lépni ezzel a magángyűjtővel? – 

kérdezte Nicholas, akit türelmetlenné tett ennyi szentimentalizmus. 

– Csak a jelentkezésemre vár – felelte Ran. 

– Ezt korábban is elmondhattad volna – panaszkodott Ellie. 

Ran lusta szeretetteljes, érzéki pillantást vetett rá. – Senkinek sem 

akartam szólni róla, míg nem biztos, hogy Coatbridge a festő. – 

Gyakorlatilag az egyetlen ember volt a szobában, aki nem ugrált le-föl 

izgalmában. – A gyűjtőnek azt mondtam, hogy ez a legteljesebb 

mértékben lehetséges. – Ellie-re nézett. – Tulajdonképpen szinte 

bizonyos, és az emberem odavan a korai angol művekért. Elég sokat 

dolgoztam már neki. Azért hallgattam, mert tudtam, hogy rögtön rám 

vetnék magukat, mint egy sakálfalka. 

– Hívja fel! – követelődzött Allegra, akinek nem tetszett, hogy 

sakálhoz hasonlítják. – Ne kínozzon bennünket tovább! 

– Biztos, hogy az embere hajlandó megadni a kétmilliót? – kérdezte 

Grace, miközben Ran előhalászta a mobilját és keresgélni kezdett a 

telefonkönyvben. – Az rengeteg pénz. 

– Hajlandó kifizetni azt az összeget, amit valamelyik nevesebb 

aukciós ház alsó határként megjelöl. 

– Ez méltányos? – kérdezte Edward. 

– Ha Grace kizárja a nyilvánosságot, akkor igen. Az emberem a 

restaurálást is fizeti. Most pedig, ha kaphatnék egy kis csöndet… 



– Hú! – visongott Demi. – Ez olyan, mint abban a lakberendezős 

műsorban. 

– Túl sokat tévézel – dünnyögte Hermia. 

– Befognák végre! – így Ran. – Azt hiszem, ezt inkább odakint 

intézem. 

Bár többekben is ott bujkált a kisördög, senki nem merte követni 

Rant. Flynn újratöltötte a poharakat, Demiét is beleértve, mígnem 

elérkezett Ellie-hez. – Ó, Ellie, magáról megfeledkeztünk. Mindjárt 

hozok valami üdítőt. 

– Majd én! Szeretném látni a konyhát. 

– Nem szeretnéd – mondta Grace. – Most harctéri övezet. De egyszer 

még csodás lesz! Nagy terveink vannak. Ha Ran gyűjtője… 

– Á, már itt is van! – jelezte Flynn. 

– Minden rendben – közölte Ran, továbbra is hűvösen. – Úgy van, 

ahogy mondtam: hajlandó kétmilliót fizetni a táblákért, magáneladáson, 

és semmi hírverés. 

– Ő jól jár – mormogta Allegra. 

– Ez fantasztikus! – lelkesedett Grace. – Megmondaná neki, hogy 

örömmel elfogadom az ajánlatát? 

– Már megmondtam. 

– Kétmillió font – így Demi. – Az baromi sok pénz. 

Az, hogy Demi szájából hallotta az összeget, egészen fejbe kólintotta 

Grace-t. Arcához nyomta a kézfejét, hogy lehűtse magát, mert hirtelen 

elöntötte a pír. – Tényleg az. Baromi sok pénz. Nagyon köszönöm, Ran, 

hogy megszervezte nekem ezt az egészet. 

– Nincs mit – mondta Ran, és visszatért Ellie oldalára. – Sajnálom, 

hogy titkolóznom kellett. 

– Na és mihez kezdesz ennyi temérdek pénzzel? – kérdezte Edward. 



Grace ivott egy korty pezsgőt. – Már kigondoltam. Négy részre 

osztom. Egy részt megtartok, hogy kifizessem belőle a ház tatarozását. 

A második részt Ellie-nek adom, hogy segítsek neki – egy pillanatig 

tétovázott, nem tudta, merjen-e feltételezésekbe bocsátkozni Ellie-ről és 

Ranről, s úgy döntött, inkább hallgat, bár a jelek szerint szépen 

összecsiszolódtak – az új élete megalapozásában, most, hogy jön a 

baba. 

– Istenem, mindig tudtam, hogy nem olcsó mulatság egy gyerek – 

jegyezte meg Edward –, de álmomban se gondoltam volna, hogy annyi 

pénzt felemészt. 

– Épp ez volt a baj – dünnyögte Hermia. 

– A fennmaradó összeget pedig elosztom Allegra és Nicholas között, 

amennyiben úgy vélik, hogy a nagynénénk végrendelete igazságtalanul 

kezelte őket. 

Csend ereszkedett közéjük. Allegra elvörösödött, és még Nicholas is 

kínosan érezte magát. 

– Ez nagyon rendes tőled, hugi – mondta Nicholas –, de biztos, hogy 

nem akarsz még több pénzt kapni a táblákért? Nyilván egy vagyont 

érnek. 

Grace homlokráncolva nézett a fivérére. – A kétmillió is vagyon, és 

én nagyon örülök neki. 

– Én csak arra gondolok – makacskodott a fivére hogy most már van 

melletted egy férfi, aki elrendezné neked… 

Grace közbevágott. – Mindenki figyeljen rám: már meghoztam a 

döntésem, és kitartok mellette. Nincs szükségem férfira, hogy 

elrendezze helyettem a dolgokat. Szeretek egy férfit – ránézett Flynnre, 

s a tekintete minden szónál többet mondott –, de tudok vigyázni 

magamra. 



– Nekem nem kell adnod a pénzből… – kezdte Ellie, de Grace 

elvágta a szavát. 

– Nem vitatkozom! – mondta szilárdan. – Meg vagyok értve? 

A szoba elnémult. Igen, úgy tűnt, mindenki megértette. 

– Hát, a táblákról nem nyilatkozhatom – mondta Ellie de úgy látom, 

hogy Grace újra a régi fényében tündököl. 

– Nagyon jól látod! – erősítette meg Grace. – És most kaphatnék 

még egy kis pezsgőt? 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mivel a saját életemet már kiírtam magamból, kutatásra kellett 

hagyatkoznom, ami egyedül nem megy. Az alábbi személyek számos 

úton-módon segítettek nekem. Hálásan és nagy szeretettel köszönöm 

mindnyájatoknak, és az óhatatlan hibákért minden felelősséget 

magamra vállalok. 

Desmond Fforde-nak, aki felhívta figyelmemet a Yellow Pagesre, 

ahol ráleltem Clare Herbert restaurátorra, aki nem csupán időt és a 

szakértelmét bocsátotta rendelkezésemre, de Richard Watkiss-szal is 

összehozott, akinek a révén a festményrestaurálás még izgalmasabb és 

romantikusabb képet öltött. Mel Denne-nek, aki meginvitált a 

borestjeire. Geoffrey Brettnek és Tim Marshfieldnek, akik gatyába 

rázták a számítógépemet, amikor magamon kívül voltam. Jonathan 

Earlynek és Louise Ratcliffe-nek, akik rengeteg tanáccsal szolgáltak. 

Sophie Hannah-nak és Debbie Evansnek, akikkel a terhességről 

értekeztünk. Duncan Broadynak a Bristol Preservationstől, aki 

bebizonyította, milyen drága dolog a korhadás. 

Mint mindig, a Random House-nak (fontossági sorrend nélkül): Kate 

Eltonnak, Georgina Hawtrey-Woore-nak, Charlotte Bushnak, Kate 

Watkinsnak, Justine Taylornak, az értékesítők remek kis csapatának és 

a többieknek, akiknek oly sok mókát és támogatást köszönhetek, s akik 

busásan rászolgáltak a sütikre. 



A kedves, lelkiismeretes Richenda Toddnak, aki hallatlan tapintattal 

és érzékenységgel szerkeszti a könyveimet, és Sarah Molloynak, aki 

igazi anyatigris, rendkívül szórakoztató és egy drága barát. 


